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Zápisnica č.1/2016 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 05.02.2016 na obecnom úrade Kamienka 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Program zasadnutia OZ dňa 05.02.2016 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

4. Informácia o rozpočtovom opatrení  starostu obce 

5. Prideľovanie nájomných bytov žiadateľom a nájomné zmluvy 

6. Rôzne  

7. Návrh uznesenia 

8. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

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

Ospravedlnení poslanci:   Slavomír Kocik 

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

schopné. 

 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice:   Ján Kolesár, Vladimír Buček  

Návrhová komisia:          Peter Sus, Jozef Švik   

Zapisovateľ:                Ing. Matúš Karas 
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Uznesenie č. 1/1/2016 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 05.02.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

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. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

Program zasadania OZ dňa 11.12.2015 

 

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 z predchádzajúceho zasadania 

obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12.2015. Skonštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.  

 

 

Uznesenie č. 1/2/2016  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 05.02.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

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

 

   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kamienke 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 11.12.2015 

 

 

K bodu 3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

 

 Starosta oboznámil prítomných s aktivitami starostu a obecného úradu od 

predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva. Najdôležitejšie body boli zahrnuté do 

programu rokovania.  
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Uznesenie č. 1/3/2016  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 05.02.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

 

   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kamienke 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. Informácia o rozpočtovom opatrení starostu obce  

 

  Starosta obce informoval poslancov o rozpočtovom opatrení č.3/2015, ktoré prijal 

v rámci svojich právomocí.  Išlo o bežné presuny a úpravy rozpočtu na konci rozpočtového 

roka. 

 

 

Uznesenie č. 1/4/2016  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 05.02.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. Informácia o rozpočtovom opatrení starostu obce 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

informáciu o rozpočtovom opatrení č.3/2015 zo dňa 31.12.2015 

 

 

 

 

 

 

K bodu 5. Prideľovanie nájomných bytov 

 

 V súlade s článkom 4 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Kamienka č. 2/2015 o 

podmienkach a kritériách prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch 

obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania zo dňa 11.12.2015 

bol poslancom predložený zoznam žiadostí o pridelenie nájomného bytu v Bytovom dome 8 

b.j. Kamienka. Zoznam bol zostavený na základe dátumu prijatia žiadosti. O pridelení bytov 

rozhodli v súlade s článkom 4 odst. 2 VZN č. 2/2015.  
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Uznesenie č. 1/5/2016  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 05.02.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. Prideľovanie nájomných bytov 

 

   

   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. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

 

 

Výšku nájomného na m
2
  v sume 2,40 € podlahovej plochy bytu 

 

Hlasovanie:      

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

 

Uznesenie č. 1/6/2016  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 05.02.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. Prideľovanie nájomných bytov 

 

   

   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. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

 

 

Pridelenie nájomných bytov na základe tabuľky v prílohe 

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 6   Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 1/7/2016  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 05.02.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. Prideľovanie nájomných bytov 

 

   

   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. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

 

 

Uzatváranie prvých nájomných zmlúv na dobu 1 rok  

 

Hlasovanie:      

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

 

 

Uznesenie č. 1/8/2016  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 05.02.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. Prideľovanie nájomných bytov 

 

   

   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. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

 

 

Výšku zábezpeky v sume 3-mesačného nájomného  

 

Hlasovanie:      

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

 

 

 

K bodu 6. Rôzne 

 



    

6 

 

V rôznom sa poslanci zaoberali aktuálnymi problémami obce. Išlo napríklad o problematiku 

zmeny zberu a separovania odpadu, možnosťou opätovného zavedenia kontroly separovania 

jednotlivých domácností a termínov zberu separovaných komodít na 1 polrok 2016.  

 

 

 

K bodu 7. Návrh uznesenia 

 

Zapisovateľ prečítal schválené uznesenia  

 

K bodu  8. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísal: Ing. Matúš Karas                          

 

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

                                                                                starosta obce 

Overovatelia:  

  

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

Vladimír Buček       ........................................ 

Príloha  

 

Zoznam žiadostí o nájomný byt 
Bytový dom Kamienak č.  233     zapísaný na LV č. 386 

  Meno a priezvisko 
počet 
osôb v 
byte 

číslo 
bytu 

plocha 
bytu bez 
balkóna 

plocha 
bytu s 

balkónom 

1. Tomáš Mauri 3 1 58,64 60,52 

2. Mária Drevická 2 2 53,72 54,83 

3. Veronika Arvaiová 2 3 38,12 39,25 

4. Tatiana Lupčová 2 4 56,88 58,75 

5. Lucia Potomová 3 5 58,94 60,81 

6. Michal Sabo 3 6 54,18 55,22 

7. Magdaléna Vrzaňová 1 7 38,38 39,42 

8. Danka Naščáková 5 8 74,74 76,61 

      

      

       


