
    

1 

 

Zápisnica č.2/2015 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 15.04.2015 na obecnom úrade Kamienka 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Program zasadnutia OZ dňa 15.04.2015 

 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

4. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2014 

5. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly Obecného úradu 

6. Dodatok č. 3 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Ptičie 

7. Výber subjektu pre prípravu PHSR obce do r. 2020 

8. Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred poţiarmi 

9. Ţiadosť o zmenu maximálnej rezervovanej kapacity VSD 

10. Návrh na zmeny v cestovnom poriadku SAD 

11. Oznámenie o počte prijatých deti do Materskej školy  

12. Zaslanie dodatku s upraveným počtom vyváţaných nádob - FURA 

13. Plat starostu obce 

14. Príprava a realizácia akcii v najbliţšom období 

15. Rôzne  

16.  Návrh uznesenia 

17.  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:   Oľga Mastiľaková, Slavomír Kocik 

Návrhová komisia:          Jozef Švik, Ján Kolesár 

Zapisovateľ:                Ing. Matúš Karas 

 

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
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K bodu 2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadania OZ 

 

Starosta informoval poslancov o plnením uznesení zo zasadania obecného zastupiteľstva zo 

dňa 04.02.2015 

 

 

Uznesenie č. 2/1/2015  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.04.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

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 04.02.2015 

 

 

K bodu 3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

 

Starosta oboznámil prítomných s aktivitami starostu a obecného úradu od predchádzajúceho 

zasadania obecného zastupiteľstva 

 

 

Uznesenie č. 2/2/2015  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.04.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

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 
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K bodu 4. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2014 

 

Starosta prečítal Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti, ktorá bola 

vykonaná v roku 2014. V správe Ing. Mária Kulanová zhodnotila priebeh a výsledky kontrol 

vykonaných v priebehu minulého roka.  

 

Uznesenie č. 2/3/2015 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.04.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2014 

 

   

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 obce o kontrolnej činnosti za rok 2014 

 

 

 

K bodu 5. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly Obecného úradu  

 

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly obecného úradu, ktorá bola vykonaná 

dňa 19.02.2015, v súlade s plánom kontrolnej činnosti na prvý polrok 2015 bola zameraná na 

dodrţiavanie zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí a zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, na kontrolu. procesu inventarizácie 

majetku a záväzkov 

 

Uznesenie č. 2/4/2015  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.04.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly Obecného úradu  

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 
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K bodu 6. Dodatok č.3 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Ptičie 

 

Starosta oboznámil poslancov s Dodatkom č. 3 k zmluve o zriadení spoločného 

obecného úradu Ptičie. Dodatok upravuje pravidlá financovania a rozsah výkonu 

samosprávnych úloh, ktoré zabezpečuje Spoločný obecný úrad Ptičie.   

 

Uznesenie č. 1/5/2015  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.04.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 6. Dodatok č.3 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Ptičie 

 

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 

 

Dodatok č. 3 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Ptičie 

  

Hlasovanie:      

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

 

 

K bodu 7. Výber subjektu pre prípravu PHSR obce do r.2020 

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je dokument strednodobého charakteru, 

ktorý musí obec vypracovať ak sa chce uchádzať o dotácie z európskych fondov 

v programovom období 2014-2020. V súvislosti s tým, obec dostala niekoľko ponúk na 

vypracovanie takéhoto programu. Poslanci sa rozhodli poveriť starostu, aby vybral 

najvhodnejšiu spoločnosť, ktorá takýto dokument vypracuje pre obec za najpriaznivejších 

podmienok.   

 

Uznesenie č. 2/6/2015  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.04.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7. Výber subjektu pre prípravu PHSR obce do r.2020 

 

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.  

 

poveruje 

 

starostu na výber najvhodnejšej spoločnosti, ktorá vypracuje PHSR obce do r.2020 

Hlasovanie:      

Prítomní: 6  Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
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K bodu 8. Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi   

 

 V súvislosti s výskytom poţiarov v jarnom období Okresné riaditeľstvo Hasičského 

a záchranného zboru v Humennom vydalo usmernenie. Usmernenie je zamerané  na 

preventívne protipoţiarne kontroly a zabezpečenie efektívnej a dôslednej prevencie, tieţ 

ţiadajú starostov, aby informovali občanov, ţe vypaľovanie suchých trávnatých porastov 

a krovia je nezákonné.  

 

Uznesenie č. 2/7/2015  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.04.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8. Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi 

 

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.  

 

berie na vedomie 

 

návrh opatrení na zabezpečenie ochrany lesov pred poţiarmi 

 

 

K bodu 9. Žiadosť o zmenu maximálnej rezervovanej kapacity VSD 

 

Starosta obce informoval poslancov o potrebe zmeniť resp. zníţiť maximálnu 

rezervovanú kapacitu ističov v obci. Dôvodom pre toto zníţenie je fakt, ţe cena za distribúciu 

elektriny sa odvíja vo veľkej miere aj od týchto hodnôt a obec súčasné kapacity nevyuţíva.  

  

Uznesenie č. 2/8/2015 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.04.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 9. Žiadosť o zmenu maximálnej rezervovanej kapacity VSD 

 

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  

 

ţiadosť o zmenu maximálnej rezervovanej kapacity VSD 

 

Hlasovanie:      

Prítomní:  6 Za: 6 Proti: 6 Zdržal sa: 6 
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K bodu 10. Návrh na zmeny v cestovnom poriadku SAD  

 

 Slovenská autobusová doprava poţiadala starostu obce, aby vypracoval stanovisko 

k zmenám v cestovnom poriadku. Po prerokovaní sa poslanci zhodli, ţe poveria starostu obce, 

aby vypracoval stanovisko na základe podnetov od občanov.  

 

Uznesenie č. 2/9/2015 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.04.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 10. Návrh zmeny v cestovnom poriadku SAD  

   

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

poveruje 

 

starostu obce vypracovať stanovisko k zmene cestovného poriadku na základe podnetov 

občaov 

 

Hlasovanie:      

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

 

 

K bodu 11. Oznámenie o počte prijatých deti do Materskej školy  

 

 Starosta obce prečítal poslancom oznámenie riaditeľky Materskej školy Kamienka 

o počte prijatých detí do Materskej školy v školskom roku 2015/2016 

 

Uznesenie č. 2/10/2015 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.04.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 11. Oznámenie o počte prijatých deti do Materskej školy 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

Oznámenie o počte prijatých deti do Materskej školy 
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K bodu 12. Zaslanie dodatku s upraveným počtom vyvážaných nádob - FURA 

 

Spoločnosť  FURA zaslala obci dodatok, v ktorom na základe zvýšenia priemerného 

počtu vyváţaných kuka nádob v obci, navrhuje zvýšiť počet vykazovaných nádob vo 

faktúrach, na základe čoho sa zvýši cena sa likvidáciu separovaného odpadu.  Dodatok 

nadobudne platnosť od 01.04.2015.  

  

Uznesenie č. 2/11/2015 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.04.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 9. Zaslanie dodatku s upraveným počtom vyvážaných nádob - FURA 

 

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  

 

Dodatok č. 1/2015 s upraveným počtom vyváţaných nádob 

 

Hlasovanie:      

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

 

K bodu 13. Plat starostu obce 

 

V zmysle ust. § 8a zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových  

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a s poukazom na  

ust. § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  

predpisov obecné zastupiteľstvo určuje plat starostu, a to podľa ust. § 3 ods. 1:, rastu  

priemernej mzdy v národnom hospodárstve za uplynulý rok t.j.2014 vo výške 1416,- €/HM 

a podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. zvýšený o 40 % t.j. vo výške 567,- €/HM 

s účinnosťou od 01.04.2015. 

 

Uznesenie č. 2/12/2014  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.04.2015 

 

 

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 

. 

Plat starostu Ing. Benjamína Blahu s účinnosťou od 01.04.2015 :  

a) podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z. z. 1,65 násobok priem mzdy za r. 2014 (858)= 1416,-€ 

b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. zvýšený o 40 % = 567,-€ 
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Hlasovanie:      

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

 

 

K bodu 14. Príprava a realizácia akcii v najbližšom období 

 

Kultúrna komisia v spolupráci so starostom obce informovali poslancov o prípravách 

a termínoch akcií, ktoré sa budú konať v nasledujúcom období. Najskôr to bude Memorial 

Františka Galicu, ktorý sa bude konať 25.04.2015, potom stavanie mája(01.05.2015), deň 

matiek(10.05.2015), omša na sv. Cyrila a Metoda(05.07.2015) a športový deň(08.08.2015) 

.  

Uznesenie č. 2/13/2015 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.04.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 14. Príprava a realizácia akcii v najbližšom období 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

Prípravu a realizáciu akcii v najbliţšom období 

 

 

K bodu 15. Rôzne   

 

V rôznom poslanci diskutovali o aktuálnych problémoch a podnetoch od občanov.  

 

K bodu 16. Návrh uznesenia 

 

Zapisovateľ prečítal schválené uznesenia  

 

K bodu  17. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísal: Ing. Matúš Karas                          

 

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

                                                                                starosta obce 

Overovatelia:  

  

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

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


