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Zápisnica č.2/2016 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 06.05.2016 na obecnom úrade Kamienka 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Program zasadnutia OZ dňa 06.05.2016 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

4. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2015 

5. Záloţná zmluva č. 700/495/2014 

6. Ţiadosť o vydanie súhlasu na prevádzkovanie kurzových stávok 

7. Zmluva o spoločnom postupe pri výstavbe zberného dvora 

8. Ţiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 

9. Rôzne  

10. Návrh uznesenia 

11.  Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

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

Ospravedlnení poslanci:     

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

schopné. 

 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice:   Slavomír Kocik, Oľga Mastiľaková   

Návrhová komisia:          Ing. Marián Hojdan, Jozef Švik 

Zapisovateľ:                Ing. Matúš Karas 
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Uznesenie č. 2/1/2016 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 06.05.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

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 06.05.2016 

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 7     Za: 7 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 05.02.2016. Skonštatoval, ţe všetky uznesenia boli splnené.  

 

 

Uznesenie č. 2/2/2016  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 06.05.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

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 05.02.2016 

 

 

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.  

 

 



    

3 

 

Uznesenie č. 2/3/2016  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 06.05.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

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. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2015 

 

  Starosta obce prečítal poslancom Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za 

rok 2015. Túto správu predkladá kontrolórka v súlade so zákonom 369/90 Zb.   

 

 

Uznesenie č. 2/4/2016  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 06.05.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2015 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2015 

 

 

K bodu 5. Záložná zmluva č.700/495/2014 

 

 Na základe zmluvy o úvere so Štátnym fondom rozvoja bývania, je obec povinná 

zriadiť záloţné právo na nehnuteľnosť vybudovanú z úveru, tzn. Bytový dom Kamienka 8bj. 

Zároveň je nutné zriadiť záloţné právo v prospech Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja, z ktorého obec dostala dotáciu na dostavbu Bytového domu.  
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Uznesenie č. 2/5/2016  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 06.05.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. Záložná zmluva č.700/495/2014 

 

   

   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 

 

 

 

zriadenie záloţného práva na základe zmluvy o zriadení záloţného práva č. 700/495/2014 

v prospech záloţného veriteľa: Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č.8, 833 04 

Bratislava 37, IČO: 31749542. Predmetom zmluvy je zriadenie záloţného práva na 

nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. 850, katastrálne územie Kamienka, obec 

kamienka, okres Humenné, ktorých výlučným vlastníkom je záloţca v podiely 1/1 k celku 

a to: byty v bytovom dome číslo súpisné 233 postavenom na pozemku parc. registra CKN 

číslo 47/3  /popis stavby: bytový dom 8 b.j./ s podielom na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a spoluvlastníckym podielom k pozemku parc. registra CKN č.47/3, 

zastavené plochy a nádvoria o výmere 317 m
2
, menovite: 

- Byt č.1, prízemie, vchod 1, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 5887/43295 

- Byt č.2, prízemie, vchod 1, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 5353/43295 

- Byt č.3, prízemie, vchod 1, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 3834/43295 

- Byt č.4, prízemie, vchod 1, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 5663/43295 

- Byt č.5, 1.p., vchod 1, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 5876/43295 

- Byt č.6, 1.p., vchod 1, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 5402/43295 

- Byt č.7, 1.p., vchod 1, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 3822/43295 

- Byt č.8, 1.p., vchod 1, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 7458/43295 

 

 

Hlasovanie:      

Prítomní:  7   Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 2/6/2016  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 06.05.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. Záložná zmluva  

   

   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 

 

 

 

zriadenie záloţného práva na základe Záloţnej zmluvy uzatvorenej podľa § 151a a nasl. 

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov č. 0218-

PRB/2014/Z v prospech záloţného veriteľa: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15. Predmetom zmluvy 

je zriadenie záloţného práva na nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. 850, katastrálne 

územie Kamienka, obec kamienka, okres Humenné, ktorých výlučným vlastníkom je záloţca 

v podiely 1/1 k celku a to: byty v bytovom dome číslo súpisné 233 postavenom na pozemku 

parc. registra CKN číslo 47/3  /popis stavby: bytový dom 8 b.j./ s podielom na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckym podielom k pozemku parc. 

registra CKN č.47/3, zastavené plochy a nádvoria o výmere 317 m
2
, menovite: 

- Byt č.1, prízemie, vchod 1, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 5887/43295 

- Byt č.2, prízemie, vchod 1, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 5353/43295 

- Byt č.3, prízemie, vchod 1, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 3834/43295 

- Byt č.4, prízemie, vchod 1, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 5663/43295 

- Byt č.5, 1.p., vchod 1, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 5876/43295 

- Byt č.6, 1.p., vchod 1, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 5402/43295 

- Byt č.7, 1.p., vchod 1, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 3822/43295 

- Byt č.8, 1.p., vchod 1, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 7458/43295 

 

 

Hlasovanie:      

Prítomní:  7   Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
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K bodu 6. Žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzkovanie kurzových stávok  

 

Dňa 28.04.2016 bola obci doručená ţiadosť spoločnosti SYNOT TIP, a.s.,  o vydanie 

stanoviska na prevádzkovanie kurzových stávok v prevádzke Krčma Vihorlat v súlade s § 21 

ods. 3 písm. d, zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Ide o prístroj na podávanie 

stávok na rôzne športové udalosti. Takýto prístroj je beţný v rôznych prevádzkach, preto 

nemali poslanci námietky voči tejto ţiadosti.  

 

 

 

Uznesenie č. 2/7/2016  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 06.05.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 6. Žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzkovanie kurzových stávok 

   

   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.  

 

S ú h l a s í  

 

s prevádzkovaním kurzových stávok spoločnosťou SYNOT TIP, a.s., Továrenská štvrť 

1467/24, 059 51 Poprad – Matejovce, v prevádzke Krčma Vihorlat, Kamienka 65– budova 

Jednoty, 067 83 Kamenica nad Cirochou na obdobie od 01.06.2016 do 31.05.2018 

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 7    Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

 

K bodu 7. Zmluva o spoločnom postupe pri výstavbe zberného dvora  

 

Zmluva je zameraná na vytvorenie podmienok a znášanie nákladov v oblasti odpadového 

hospodárstva, a to: výstavba zberného dvora, zber zmesového komunálneho odpadu, 

biologicky rozloţiteľného komunálneho odpadu, drobných stavebných odpadov v zmysle 

zákona o odpadoch. Zmluva sa uzatvára kvôli ţiadosti o nenávratný finančný príspevok 

v rámci projektu, vďaka ktorému by sa mali zníţiť náklady na zber a likvidáciu komunálneho 

odpadu.  
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Uznesenie č. 2/8/2016  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 06.05.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7. Zmluva o spoločnom postupe pri výstavbe zberného dvora 

   

   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.  

 

s ch v a ľ u j e  

 

Zmluvu o spoločnom postupe pri výstavbe zberného dvora, zabezpečovaní odvozu, zberu 

a zneškodňovaní komunálneho odpadu, stavebných odpadov, biologicky rozloţiteľného 

a triedeného odpadu 

 

Hlasovanie:      

Prítomní:  7   Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

K bodu 8. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 

 

Poľovnícke zdruţenie Jazvec Kamenica nad Cirochou, k.ú. Kamienka podalo ţiadosť 

o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2016  na pokrytie strechy stavby umiestnenej 

v lokalite Pod Briskom. Uvedená stavba slúţi aj občanom obce Kamienka. Poľovnícke 

zdruţenie sa aktívne zapája do prípravy rôznych obecných podujatí, z uvedeného dôvodu 

poslanci schválili ţiadosť.    

 

Uznesenie č. 2/9/2016  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 06.05.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 

   

   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.  

 

s ch v a ľ u j e  

 

Dotáciu z rozpočtu obce Kamienka pre PZ Jazvec na základe ţiadosti č. 98/2016 zo dňa 

16.03.2016 

 

Hlasovanie:      

Prítomní:   7  Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
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K bodu 9. Rôzne 

 

V rôznom starosta informoval poslancov o prijatom Rozpočtovom opatrení č. 1, ktoré bolo 

prijaté v súvislosti so zmenou legislatívy a doplnení niektorých rozpočtových poloţiek 

v súvislosti s nájomným z prenájmu bytov v Bytovom dome Kamienka 8bj. Spoločnosť 

eustream, a.s. sa obrátila na obec so ţiadosťou o vydanie stanoviska pre investičný zámer 

Prepojovací plynovod Poľsko – Slovensko, keďţe táto stavba zasahuje kataster obce len 

v malej časti a to na pozemku vo vlastníctve štátu, poslanci nemali námietky voči tomuto 

zámeru.   V tomto bode sa poslanci súhlasne vyjadrili aj k predĺţeniu zmluvy o výpoţičke 

zbierkového predmetu – protilietadlový kanón vzor 1944. 

 

Uznesenie č. 2/10/2016  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 06.05.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 9. Rôzne 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 

 

 

 

Uznesenie č. 2/11/2016  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 06.05.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 9. 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. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

s ch v a ľ u j e  

 

predĺţenie zmluvy o výpoţičke zbierkového predmetu - protilietadlový kanón vzor 1944 

 

Hlasovanie:      

Prítomní:   7  Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 2/12/2016  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 06.05.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 9. 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. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

nemá námietky  

 

voči investičnému zámeru spoločnosti eustream, a.s. Prepojovací plynovod Poľsko - 

Slovensko 

 

Hlasovanie:      

Prítomní:   7  Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

 

K bodu 10. Návrh uznesenia 

 

Zapisovateľ prečítal schválené uznesenia  

 

K bodu  11. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísal: Ing. Matúš Karas                          

 

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

                                                                                starosta obce 

Overovatelia:  

  

Slavomír Kocik                                               ........................................ 

 Oľga Mastiľaková       ........................................ 

 


