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Zápisnica č.4/2015 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 29.09.2015 na obecnom úrade Kamienka 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Program zasadnutia OZ dňa 29.09.2015 

 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

4. Zmluva o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu 

5. Opatrenie starostu k inventarizácii majetku obce 

6. Príprava VZN na rok 2016 

7. Nové programové obdobie 2014 - 2020 

8. Rôzne  

9. Návrh uznesenia 

10.  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:   Ján Kolesár, Oľga Mastiľaková   

Návrhová komisia:          Ing. Marián Hojdan, Jozef Švik 

Zapisovateľ:                Ing. Matúš Karas 
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Uznesenie č. 4/1/2015 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 29.09.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

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 29.09.2015  

 

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 19.06.2015. Skonštatoval, ţe všetky uznesenia boli splnené.  

 

 

Uznesenie č. 4/2/2015  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 29.09.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

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 19.06.2015 

 

 

K bodu 3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

 

 Starosta oboznámil prítomných s aktivitami starostu a obecného úradu 

od predchádzajúceho zasadania obecného zastupiteľstva. Najdôleţitejšie body boli zahrnuté 

do programu rokovania.  
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Uznesenie č. 4/3/2015  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 29.09.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

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 podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu 

 

  V súvislosti so zmenou legislatívy odpadového hospodárstva, starosta obce 

informoval poslancov s ponukami spoločností, ktoré budú zabezpečovať odpadové 

hospodárstvo obce od 01.07.2016. Tieto predbeţné informácie budú neskôr doplnené na 

základe stretnutí, ktoré sú naplánované v najbliţšom čase.  

 

 

Uznesenie č. 4/4/2015  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 29.09.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. Zmluva o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

 

Zmluvy o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu 

 

 

 

K bodu 5. Opatrenie starostu k inventarizácii majetku obce 

 

 Opatrenie starostu k inventarizácií majetku, vydáva starosta kaţdoročne v súlade s § 

29 ods. 2 zákona 431/2002 o účtovníctve. Inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti ku 

dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky.  
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Uznesenie č. 4/5/2015  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 29.09.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. Opatrenie starostu k inventarizácii majetku obce 

 

   

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

 

 

opatrenie starostu k inventarizácii majetku obce 

 

 

K bodu 6. Príprava VZN na rok 2016 

 

V súvislosti so zmenou legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva, ţiadosti obce 

o zmenu zberu odpadu a frekvencie zberu triedeného zberu odpadu v obci, bude nutné 

prehodnotiť a upraviť VZN o miestnych daniach a poplatkoch obce. Zároveň s blíţiacim sa 

koncom rozpočtového roka 2015 je nutné pripraviť návrh rozpočtu obce na nasledujúci 

rozpočtový rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018.  

 

 

Uznesenie č. 4/6/2015 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 29.09.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 6. Príprava VZN na rok 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. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

ukladá  

 

Obecnému úradu vypracovať v spolupráci s Finančnou komisiou a Komisiou pre ţivotné 

prostredie návrh zmien VZN o miestnych daniach a poplatkoch a návrh rozpočtu na rok 2016  

 

Hlasovanie:      

Prítomní:  7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
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K bodu 7. Nové programové obdobie 2014 - 2020 

 

 Na základe stretnutí, s ktorými starosta informoval poslancov v bode 3. Informácia 

o práci OcÚ a starostu obce, boli poslanci oboznámení so súčasnými moţnosťami obce 

v novom programovacom období pre čerpanie štrukturálnych fondov v rokoch 2014-2020.  

 

Uznesenie č. 4/7/2015  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 29.09.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7. Nové programové obdobie 2014 – 2020 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

 

podmienky pre vypracovanie ţiadosti o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych 

fondov v programovom období 2014-2020 

 

 

 

K bodu 8. Rôzne  
 

 V bode Rôzne sa poslanci zaoberali moţnosťou predaja Celo obecnej kanalizácie obce 

Kamienka Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ktorá v súčasnosti pre obec túto 

stavbu spravuje. Obec z tohto majetku neprofituje a v dôsledku nutných opráv a moţnosti 

dobudovania  chýbajúcich úsekov, ktoré plánuje vodárenská spoločnosť vykonať poslanci 

zobrali na vedomie túto ţiadosť. Spresnenými detailmi sa budú zaoberať na najbliţšom 

zasadaní OZ. V tomto bode poslanci rozoberali aj kaţdoročné podujatie Strieborný podvečer, 

ktoré sa bude tento rok konať 24.10.2015 alebo 25.10.2015. Presný dátum sa spresní 

v priebehu mesiaca v dostatočnom predstihu.  

 

Uznesenie č. 4/8/2015 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 29.09.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8. Rôzne 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

Ţiadosť Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti o odkúpenie Celo obecnej kanalizácie 

Kamienka 
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Uznesenie č. 4/9/2015 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 29.09.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8. 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 pre jubilantov akcie „Strieborný podvečer 2015“ vo výške 15,-€ pre jubilanta 

 

Hlasovanie:      

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

 

 

 

 

 

K bodu 9. Návrh uznesenia 

 

Zapisovateľ prečítal schválené uznesenia  

 

K bodu  10. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísal: Ing. Matúš Karas                          

 

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

                                                                                starosta obce 

Overovatelia:  

  

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

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


