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Zápisnica č. 4/2016 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 22.07.2016 na obecnom úrade Kamienka 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Program zasadnutia OZ dňa 22.07.2016 

 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

4. Prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 

6. Oslavy 600. Výročia prvej písomnej zmienky   

7. Rôzne  

8. Návrh uznesenia 

9.  Záver 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

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

Ospravedlnení poslanci: -    

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

schopné. 

 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice:   Peter Sus, Jozef Švik 

Návrhová komisia:          Slavomír Kocik, Ing. Marián Hojdan 

Zapisovateľ:                Ing. Matúš Karas 
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Uznesenie č. 4/1/2016 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 22.07.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

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. 584/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

program zasadania OZ dňa 22.07.2016  

 

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 zo zasadania obecného zastupiteľstva zo 

dňa 17.06.2016. Skonštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.  

 

Uznesenie č. 4/2/2016  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 22.07.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

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 17.06.2016 

 

 

K bodu 3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

 

Starosta oboznámil prítomných s aktivitami starostu a obecného úradu od predchádzajúceho 

zasadania obecného zastupiteľstva. Najdôležitejšie body boli zahrnuté do programu 

rokovania.  
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Uznesenie č. 4/3/2016  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 22.07.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

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. Prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

Obecné zastupiteľstvo sa na svojom zasadaní dňa 11.12.2015 zaoberalo žiadosťou 

spoločnosti RVZ INVEST, s.r.o. o odkúpenie pozemku KNC par.č. 46 a par.č.47/2 

a odkúpenie stavby zapísanej na LV č. 386 so súpisným číslom 73 (budova bývalej školy). 

Predmetnú stavbu plánuje spoločnosť prerobiť na Bytový dom so 6 nájomnými bytmi, ktorý 

bude po dokončení odkúpený do obecného vlastníctva.  

 

 

Uznesenie č. 4/4/2016 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 22.07.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. Prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

   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. 584/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

prevod majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa na základe zámeru vyveseného dňa 

15.12.2015 

 

 

Hlasovanie:      

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

 

K bodu 5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 

 

 Starosta obce oboznámil poslancov s prijatím Rozpočtového opatrenia, v rámci 

ktorého došlo k úpravám položiek rozpočtu.  
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Uznesenie č. 4/5/2016  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 22.07.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 

 

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. 584/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

berie na vedomie 

 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 

 

K bodu 6. Oslavy 600. Výročia prvej písomnej zmienky  

 

 V tomto bode sa starosta obce a poslanci zaoberali organizačno-technickým 

zabezpečením (organizáciou omše, zabezpečením občerstvenia účinkujúcim, výstavou 

fotografií a pod.) nadchádzajúcich osláv 600. Výročia prvej písomnej zmienky o obci, starosta 

navrhol pri tejto príležitosti udeliť cenu obce, kde na návrh poslancov boli vybraní štyria 

občania Kamienky.  Cena obce podľa štatútu obce pozostáva z plakety a finančného daru vo 

výške 200,- € (slovom: dvesto eur).  

 

 

Uznesenie č. 4/6/2016  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 22.07.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 6. Oslavy 600. Výročia prvej písomnej zmienky 

 

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. 584/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

 udelenie Ceny obce Kamienka pre občanov:  

- Andrej Sus (in memoriam),  

- Ing. Andrej Škuba,  

- Mária Milčíková 

- Agnesa Fecenková 

 

Hlasovanie:      

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

 V rôznom navrhol starosta navýšiť odmenu pre správcu domu smútku na 40,-€ za 

pohreb, čo odôvodnil časovou náročnosťou, ktorá je potrebná pri organizovaní záležitostí pri 

pohrebe a správou budovy. Ďalej sa poslanci zaoberali ponukou traktorovej kosačky 

a krovinorezu. Pre nadmerné opotrebenie a drahú opravu jednej zo v súčasnosti používaných  

krovinorezov sa poslanci zhodli na kúpe novej. Podobne ako s traktorovou kosačkou, ktorú 

obec používa a je už tiež zastaraná a často kazová. Pre nákup kosačiek bolo nutné prijať 

rozpočtové opatrenie a zahrnúť nákup do rozpočtu. Tiež poslanci preberali v rozpočtovom 

opatrení nutnosť opravy priestorov kúpeľne v Materskej škole a opravu miestnych 

komunikácií.  

 

 

Uznesenie č. 4/9/2016 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 22.07.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7. 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. 584/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 

 

Hlasovanie:      

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

 

 

K bodu 8. Návrh uznesenia 

 

Zapisovateľ prečítal schválené uznesenia  

 

K bodu  9. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísal: Ing. Matúš Karas                          

 

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

                                                                                starosta obce 

Overovatelia:  

  

Peter Sus                                               ........................................ 

Jozef Švik         ........................................ 


