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Zápisnica č. 5/2017 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 14.09.2017 na obecnom úrade Kamienka 

___________________________________________________________________________ 

 

Program zasadnutia OZ dňa 14.09.2017 

 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

4. Správa HK obce o plnení Uznesení OZ za I. polrok 2017 

5. Správa z kontroly plnenia a čerpania rozpočtu obce a z kontroly príjmov a výdavkov 

realizovaných prostredníctvom bankových účtov obce k 30.06.2017 

6. Komunitný plán sociálnych sluţieb obce Kamienka 2017-2022  

7. Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 

8. Rekonštrukcia KD cez Operačný program Kvalita ţivotného prostredia  

9. Operačný program Rozvoj vidieka a dodatok k zmluve  

10. Kúpa pozemku EKN 209/2, orná pôda o výmere 755m
2 
 

11. Vypracovanie geometrického plánu pre výkup pozemkov pod cestu za účelom výstavby domu 

podľa územného plánu  

12. Ukončenie nájomnej zmluvy s Hájik, n.o. – denný stacionár  

13. Ţiadosť o odpustenie platby za nájom Hájik, n.o. 

14. Rôzne  

15. Návrh uznesenia  

16. Záver  

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

Rokovanie OZ  otvoril Ing. Benjamín Blaha, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.  

Ospravedlnení poslanci:  Peter Sus 

Starosta konštatoval, ţe  počet prítomných poslancov je  dostatočný a OZ je uznášania 

schopné. 

 

 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice: Ján Kolesár, Slavomír Kocík     

Návrhová komisia:        Oľga Mastiľaková, Ing. Marián Hojdan     

Zapisovateľ:                    Simona Šulovská  

 

 

 

 

Uznesenie č. 5/1/2017 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 14.09.2017 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

   Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a) § 14 zákona č. 586/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  
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schvaľuje 

 

Program zasadnutia OZ dňa 14.09.2017 

  
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

4. Správa HK obce o plnení Uznesení OZ za I. polrok 2017 

5. Správa z kontroly plnenia a čerpania rozpočtu obce a z kontroly príjmov a výdavkov 

realizovaných prostredníctvom bankových účtov obce k 30.06.2017 

6. Komunitný plán sociálnych sluţieb obce Kamienka 2017-2022  

7. Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 

8. Rekonštrukcia KD cez Operačný program Kvalita ţivotného prostredia  

9. Operačný program Rozvoj vidieka a dodatok k zmluve  

10. Kúpa pozemku EKN 209/2, orná pôda o výmere 755m
2 
 

11. Vypracovanie geometrického plánu pre výkup pozemkov pod cestu za účelom výstavby domu 

podľa územného plánu  

12. Ukončenie nájomnej zmluvy s Hájik, n.o. – denný stacionár  

13. Ţiadosť o odpustenie platby za nájom Hájik, n.o. 

14. Rôzne  

15. Návrh uznesenia 

16. Záver  

 

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 6  Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

 

K bodu 2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadania OZ 

 

Starosta informoval poslancov o plnením uznesení zo zasadania obecného zastupiteľstva zo 

dňa 23.06.2017. Skonštatoval, ţe všetky uznesenia boli splnené.  

 

 

Uznesenie č. 5/2/2017  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 14.09.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 2. Informácia o plnení uznesení z posledného zasadnutia OZ 

 

   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kamienka podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ dňa 23.06.2017 
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K bodu 3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

 

Starosta oboznámil prítomných s aktivitami starostu a obecného úradu od predchádzajúceho 

zasadania obecného zastupiteľstva. Najdôleţitejšie body boli zahrnuté do programu 

rokovania.  

 

 

Uznesenie č. 5/3/2017 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 14.09.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kamienka podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

informáciu o práci OcÚ a starostu obce. 

 

 

K bodu 4. Správa hlavnej kontrolórky obce o plnení Uznesení OZ za I. polrok 2017 

 

Starosta prečítal poslancom správy hlavnej kontrolórky obce o výsledku vykonanej kontroly 

plnenia uznesení podľa plánu práce hlavnej kontrolórky za I. polrok 2017. 

 

 

Uznesenie č. 5/4/2017 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 14.09.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na prvý polrok 2017 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kamienka podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie 

 

správu o výsledku vykonanej kontroly plnenia uznesení za I. polrok 2017. 

 

 

 

 K bodu 5. Správa z kontroly plnenia a čerpania rozpočtu obce a z kontroly príjmov 

a výdavkov realizovaných prostredníctvom bankových účtov obce k 30.06.2017  

  

Starosta prečítal poslancom správu z kontroly plnenia a čerpania rozpočtu obce a z kontroly príjmov 

a výdavkov realizovaných prostredníctvom bankových účtov obce k 30.06.2017. 
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Uznesenie č. 5/5/2017  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 14.09.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu obce  

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kamienka podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie  

 

Správu z kontroly plnenia a čerpania rozpočtu obce a z kontroly príjmov a výdavkov 

realizovaných prostredníctvom bankových účtov obce k 30.06.2017 

   

 

K bodu 6. Komunitný plán sociálnych služieb obce Kamienka 2017-2022 

 

Starosta informoval poslancov o tom, ţe komunitný plán obce sa dal spracovať na základe 

ţiadosti vedenia Denného stacionára Hájik, n.o., keď bol ešte v prevádzke. K prevádzke 

denného stacionára bolo potrebné predloţiť kópiu komunitného plánu na Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR.  Poslanci boli informovaný aj o cene. Cena sa vyberala na 

základe ponúk a vybrala sa tá najvýhodnejšia (100,-€ ). Poslancom boli prečítané zaujímavé 

časti komunitného plánu obce Kamienka a všetci mali moţnosť doň nahliadnuť.   

 

 

Uznesenie č. 5/6/2017  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 14.09.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 6. Komunitný plán sociálnych služieb obce Kamienka 2017-2022 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a) § 14 zákona č. 586/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

Schvaľuje  

 

Komunitný plán sociálnych sluţieb obce Kamienka. 

 

 

Hlasovanie:      

 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

 K bodu 7. Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 

Starosta obce oboznámil poslancov s prijatím Rozpočtového opatrenia, v rámci ktorého došlo 

k úpravám poloţiek rozpočtu školská jedáleň, všeobecné sluţby a  materská škola.  
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Uznesenie č. 5/7/2017  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 14.09.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7. Rozpočtové opatrenie č. 3/2017 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a) § 14 zákona č. 586/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

Schvaľuje 

 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2017. 

 

Hlasovanie:      

 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

 K bodu 8. Rekonštrukcia KD cez Operačný program Kvalita životného prostredia  

 

Starosta informoval poslancov o ďalšom postupe pri tejto výzve. Táto výzva sa týka 

rekonštrukcie kultúrneho domu, ktorou by sa zníţila energetická náročnosť obecnej budovy 

v obci. Informoval ich o názve projektu „Zníţenie energetickej náročnosti Obecnej budovy 

v obci Kamienka“,  o výške maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany 

ţiadateľa, čo prestavuje 22 993,59,- €, o ţiadosti o nenávratný finančný príspevok a ostatných 

dôleţitých častiach a činnostiach, ktoré budú potrebné. Navrhovaný projekt rieši viaceré časti 

týkajúce sa energetickej účinnosti budovy ako sú napríklad zateplenie, inštaláciu nového 

zdroja vykurovania, oprava teplej vody, úprava osvetlenia a pod. Energetický audit preukázal, 

ţe týmto projektom by došlo k zníţeniu energetickej náročnosti budovy. Obecná budova by 

po tejto rekonštrukcii spĺňala najvyššie normy A+. 

 
 

Uznesenie č. 5/8/2017  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 14.09.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 8. Rekonštrukcia KD cez Operačný program Kvalita životného prostredia  

 

 Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a) § 14 zákona č. 586/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  
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Schvaľuje  

  

Podanie ţiadosti o nenávratný finančný príspevok – Zníţenie energetickej náročnosti Obecnej 

budovy v obci Kamienka 

 

a) Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti Obecnej budovy v obci Kamienka 

b) Kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 

c) Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany ţiadateľa 

stanovená z celkových oprávnených výdavkov  459 871,71 € predstavuje čiastku         

22 993,59 € 

d) Prípadné neoprávnené výdavky  

 

 

Hlasovanie:      

 

Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

 

K bodu 9.  Operačný program Rozvoj vidieka a dodatok k zmluve 

  

Starosta obci informoval poslancov o moţnosti aktualizácie ţiadosti z operačného programu 

Rozvoj vidieka so spoločnosťou Premier Consulting EU, s.r.o. .  

 

 

Uznesenie č. 5/9/2017 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 14.09.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 9.  Operačný program Rozvoj vidieka a dodatok k zmluve 

  

  

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a) § 14 zákona č. 586/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

   neschvaľuje 

 

Hlasovanie:      

 

Prítomní: 6 Za: 0 Proti: 6 Zdržal sa: 0 

 

 

 

K bodu 10. Kúpa pozemku EKN 209/2, orná pôda o výmere 755m
2
  

 

Starosta informoval poslancov o stretnutí, ktoré mal s vlastníkmi pozemku. Jedná sa o troch 

vlastníkoch a kaţdý z nich má rovnaký podiel na tomto pozemku. Starosta predloţil 

poslancom na schválenie návrh sumy (900,- €), ktorú by bolo moţné za daný pozemok 



    

7 

 

vyplatiť. Kaţdý vlastník tak dostane 300,- €. Pozemok sa vyuţije na cestu, ktorá bude 

prístupná občanom.  

 

Uznesenie č. 5/10/2017  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 14.09.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 10. Kúpa pozemku EKN 209/2, orná pôda o výmere 755m
2
 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a) § 14 zákona č. 586/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

Schvaľuje  

 

Kúpu pozemku EKN 209/2, orná pôda o výmere 755m
2
. 

 

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

 

K bodu 11. Vypracovanie geometrického plánu pre výkup pozemkov pod cestu zas 

účelom výstavby domu podľa územného plánu. 

 

Starosta oboznámil poslancov o tom, ţe obec má záujem odkúpiť pozemky, ktoré sú pod 

cestou za účelom výstavby rodinných domov. Pre výkup pozemkov bude potrebné 

vypracovať geometrický plán. Geometrický plán sa dá vypracovať v prípade, ţe poslanci 

schvália tento návrh. Zdôvodnením tejto kúpi je, ţe do obci prichádzajú stále noví ľudia, ktorí 

majú záujem o výstavbu rodinných domov, načo však obec nemá priestor. Keďţe k väčšine 

pozemkov, ktoré sú vhodné na výstavbu rodinného domu nevedie prístupová cesta. Starosta 

informoval poslancov, ţe s niektorými vlastníkmi uţ o tejto téme diskutoval, ale plánuje 

stretnutie so všetkými vlastníkmi, aby im predloţil tento návrh.   

 

 

Uznesenie č. 5/11/2017  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 14.09.2017 

___________________________________________________________________________ 

   

K bodu 11. Vypracovanie geometrického plánu pre výkup pozemkov pod cestu zas 

účelom výstavby domu podľa územného plánu. 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a) § 14 zákona č. 586/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

Schvaľuje  
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Vypracovanie geometrického plánu pre výkup pozemkov pod cestu zas účelom výstavby 

domu podľa územného plánu. 

 

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 12. Ukončenie nájomnej zmluvy s Hájik, n.o. – denný stacionár  

 

Starosta informoval poslancov o ukončení činnosti Hájik, n.o. – denný stacionár, ktorý mal 

v nájme priestory kultúrneho domu. Z dôvodu ukončenia činnosti poţiadal prevádzkovateľ 

denného stacionára o ukončenie nájomnej zmluvy dohodou. Starosta predloţil toto ukončenie 

nájomnej zmluvy poslancom na preštudovanie a vyjadrenie sa k nej.  

     

 

 

Uznesenie č. 5/12/2017  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 14.09.2017 

___________________________________________________________________________ 

   

K bodu 12. Ukončenie nájomnej zmluvy s Hájik, n.o. – denný stacionár  

 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a) § 14 zákona č. 586/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

Schvaľuje  

 

Ukončenie nájomnej zmluvy s Hájik, n.o. 

 

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 13. Žiadosť o odpustenie platby za nájom Hájik, n.o. – denný stacionár  

 

Starosta prečítal poslancom ţiadosť o odpustenie platby za nájom Hájik, n.o. denný stacionár. 

Z dôvodu ukončenia činnosti poţiadal prevádzkovateľ denného stacionára o odpustenie platby 

za nájom. Starosta predloţil túto ţiadosť poslancom na preštudovanie a vyjadrenie sa k nej. 

  

 

 

Uznesenie č. 5/13/2017  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 14.09.2017 

___________________________________________________________________________ 
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K bodu 13. Žiadosť o odpustenie platby za nájom Hájik, n.o. – denný stacionár  

 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a) § 14 zákona č. 586/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

Schvaľuje  

 

Ţiadosť o odpustenie platby za nájom Hájik, n.o. – denný stacionár.  

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

 

K bodu 14. Rôzne  

 

Starosta obce predloţil poslancom návrh – „Zhotovenie novej brány na cintorín“. Taktieţ im 

bol ukázaný náčrt brány, ktorý zhotovil Jozef Čurilla. Boli vyčíslené predpokladané náklady, 

ktoré sa pohybujú okolo 2 000.- aţ 2 500.- eur a bol zadaný termín ukončenia práce a to do 

01.11.2017.  

 

Uznesenie č. 5/14/2017  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 14.09.2017 

___________________________________________________________________________ 

   

K bodu 14. Rôzne  

 

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a) § 14 zákona č. 586/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

Schvaľuje  

Zhotovenie novej brány na cintorín.  

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

K bodu 15. Návrh uznesenia 

 

Zapisovateľ prečítal schválené uznesenia  

 

K bodu  16. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 
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Zapísal: Simona Šulovská                           

 

                          ....................................................     

                                                                                starosta obce 

Overovatelia:  

  

 Ján Kolesár                                                 ........................................ 

 Slavomír Kocík          ........................................ 


