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Zápisnica č.1/2015 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 04.02.2015 na obecnom úrade Kamienka 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Program zasadnutia OZ dňa 04.02.2015 

 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

4. Zmluva o dielo s Premier Consulting, spol.s.r.o 

5. Zmluva o sprostredkovateľskej činnosti 

6. Návrh členov do komisii pri OZ 

7. Plán práce OZ 

8. Plán kultúrno - spoločenských akcii  

9. Informácia o rozpočtovom opatrení starostu obce 

10. CO a krízové riadenie obce 

11. Rôzne  

12. Návrh uznesenia 

13. Záver 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

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

Ospravedlnení poslanci:   Oľga Mastiľaková 

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:          Slavomír Kocik, Ing. Marián Hojdan 

Zapisovateľ:                Ing. Matúš Karas 

 

 

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 11.12.2014 
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Uznesenie č. 1/1/2015  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 04.02.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

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 11.12.2014 

 

 

K bodu 3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

 

Starosta oboznámil prítomných s aktivitami starostu a obecného úradu od predchádzajúceho 

zasadania obecného zastupiteľstva 

 

 

Uznesenie č. 1/2/2015  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 04.02.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

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. Zmluva o dielo s Premier Consulting, spol. s r. o. 

 

Spoločnosť Premier Consulting ponúkla obci možnosť spolupráce v oblasti čerpania 

finančných prostriedkov z eurofondov v programovacom období 2014-2020. 
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Uznesenie č. 1/3/2015 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 04.02.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. Zmluva o dielo s Premier Consulting, spol. s r. o. 

 

   

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  

 

uzatvorenie zmluvy o dielo s Premier Consulting, s. r. o. 

 

Hlasovanie:      

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

 

 

K bodu 5. Zmluva o sprostredkovateľskej činnosti 

 

Prostredníctvom starostu ponúkla firma ALMA-STAV obecnému zastupiteľstvu 

zmluvu o sprostredkovateľskej činnosti zameranú na prestavbu budovy bývalej základnej 

školy na nájomné byty. Obec by sa týmto zaviazala, že v prípade prestavby spomínanej 

budovy bude spolupracovať výhradne so spoločnosťou ALMA-STAV, čo by pre obec nebolo 

výhodné. Preto sa poslanci so starostom zhodli nepristúpiť k tejto zmluve.  

 

Uznesenie č. 1/4/2015  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 04.02.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. Zmluva o sprostredkovateľskej činnosti 

 

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.  

 

neschvaľuje 

 

Zmluvu o sprostredkovateľskej činnosti s ALMA-STAV, s. r. o. 

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 6 Za: 0 Proti: 6 Zdržal sa: 0 
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K bodu 6. Návrh členov do komisii pri OZ 

 

 Predsedovia komisií pri obecnom zastupiteľstve predložili návrhy na členov svojich 

komisií. Po prerokovaní sa poslanci rozhodli schváliť jednotlivé návrhy. Zloženie komisií 

vyzerá takto:  

 

1. Komisia pre ochranu verejného záujmu:  Ján Kolesár – predseda,  

Vladimír Buček – člen,  

Slavomír Kocik – člen,  

Ing. Marián Hojdan – člen,  

Peter Sus – člen,  

Oľga Mastiľaková – člen,  

Jozef Švik - člen  

 

2. Komisia pre ochranu životného prostredia:  Jozef Švik – predseda,  

Ing. Marián Hojdan- člen,  

Slavomír Kocik- člen,  

Vladimír Buček - člen  

 

3. Finančná komisia:  Vladimír Buček – predseda,  

  Ing. Marián Hojdan - člen 

Ján Kolesár - člen  

 

 

4. Komisia pre kultúru a šport:   Peter Sus – predseda,  

Marek Fecenko – člen,  

Oľga Mastiľaková – člen,  

Ján Kolesár – člen,  

Jozef Švik - člen  

 

5. Komisia pre verejný poriadok:  Ing. Marián Hojdan – predseda,  

Ján Kolesár – člen,  

Oľga Mastiľaková - člen   

  

Uznesenie č. 1/5/2015  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 04.02.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 6. Návrh členov do komisií pri OZ 

 

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 

 

členov komisií pri OZ Kamienka podľa preloženého návrhu predsedov jednotlivých komisií  

  

Hlasovanie:      

Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
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K bodu 7. Plán práce OZ 

 

Plán práce Obecného zastupiteľstva Kamienka zahŕňa najmä rozhodnutie o tom, ako 

často sa bude konať zasadanie vo volebnom období 2014-2018. Poslanci po dohode so 

starostom sa zhodli na tom, že zasadanie obecného zastupiteľstva sa bude konať minimálne 

raz za 2 mesiace, konkrétny deň sa určí na základe dohody. 

 

Uznesenie č. 1/6/2015  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 04.02.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7. Plán práce OZ 

 

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  

 

plán práce OZ Kamienka vo volebnom období 2014-2018  

 

Hlasovanie:      

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

 

 

K bodu 8. Plán kultúrno-spoločenských akcii  

 

 V tomto bode sa poslanci spolu so starostom zhodli na akciách, ktoré bude 

organizovať obec v tomto roku. Ide predovšetkým o Memoriál F. Galicu, Stavanie mája, 

Omša na sv. Cyrila a Metoda, Športový deň, Podvihorlatská 10, Strieborný podvečer, 

Mikuláš, Silvester  

 

Uznesenie č. 1/7/2015  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 04.02.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8. Plán kultúrno-spoločenských akcii  

 

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  

 

Plán kultúrno-spoločenských aktivít na rok 2015 

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
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K bodu 9. Informácia o rozpočtovom opatrení starostu obce 

 

Starosta obce spolu s pracovníkom obecného úradu informovali poslancov o rozpočtovom 

opatrení č.4/2014, ktoré prijal starosta obce v rámci svojich právomocí.  Išlo predovšetkým 

o bežné presuny a úpravy rozpočtu na konci rozpočtového roka. 

  

Uznesenie č. 1/8/2015 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 04.02.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 9. 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. 4/2014 zo dňa 31.12.2014 

 

K bodu 10. CO a krízové riadenie obce  

 

 Starosta obce informoval poslancov s povinnosťami obce na úseku krízového riadenia 

a civilnej obrany, t.j. zloženie krízového štábu, výdajne, doručovateľa, kartu obce a pod. 

 

Uznesenie č. 1/9/2015 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 04.02.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 10. CO a krízové riadenie 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 krízovom riadení a civilnej obrane 

 

 

K bodu 11. Rôzne   

 

V rôznom sa poslanci zaoberali žiadosťami a podnetmi občanov. Starosta predložil 

poslancom žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska v Kamienke o  príspevok na nadchádzajúcu 

členskú schôdzu, po prerokovaní  sa rozhodli prispieť 3,-€ na osobu na základe prezenčnej 

listiny z tejto schôdze. Ďalej starosta požiadal poslancov o preplatenie nevyčerpanej 

dovolenky za rok 2013 a  informoval ich o nevyhovujúcom technickom stave lávky pri 

kostole, ktorú je nutné opraviť, čo zabezpečí v spolupráci s vojenskými lesmi. Obci bola 

ponúknutá možnosť vytvoriť za poplatok interaktívnu turistickú mapu okolia Kamienky, 

ktorú poslanci  nepovažovali za prínosnú pre obec. Skupina občanov (Zahorčáková, Mesároš, 

Vaceľ a Labanc) podala na obecné zastupiteľstvo sťažnosť, kvôli nepriaznivým dôsledkom 

prívalových dažďov na ich majetok s tým, že starosta obce a obecné zastupiteľstvo má 
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vykonať v tomto smere určité kroky. Poslanci zobrali sťažnosť na vedomia a poverili Komisiu 

pre životné prostredie posúdiť vzniknutú situáciu  spolu so starostom a nájsť možné riešenia 

na nápravu týchto nepriaznivých vplyvov. V tomto bode ešte starosta informoval poslancov 

o zámere zverejniť výzvu na predloženie žiadosti o nájomný byt v prvom rade občanom 

Kamienky, možnosti úpravy okolia domu smútku a sochy sv. Jána Nepomuckého a 

premiestnenia veľkokapacitného kontajnera z cintorína do areálu družstva.  

 

Uznesenie č. 1/10/2015 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 04.02.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 11. 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.  

 

schvaľuje  

 

 

preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovu obce za rok 2013  

 

Hlasovanie:      

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

 

Uznesenie č. 1/11/2015 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 04.02.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 11. 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.  

 

schvaľuje  

 

 

príspevok na členskú schôdzu pre JDS Kamienka vo výške 3,-€ na osobu podľa prítomných 

z prezenčnej listiny 

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 1/12/2015 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 04.02.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 11. Rôzne   

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

sťažnosť skupiny občanov 

 

 

Uznesenie č. 1/13/2015 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 04.02.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 11. Rôzne   

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

možnosť presunu veľkokapacitného kontajnera do areálu družstva 

 

 

 

K bodu 12. Návrh uznesenia 

 

Zapisovateľ prečítal schválené uznesenia  

 

K bodu  13. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísal: Ing. Matúš Karas                          

 

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

                                                                                starosta obce 

Overovatelia:  

 

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

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


