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Zápisnica č.5/2015 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 20.11.2015 na obecnom úrade Kamienka 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Program zasadnutia OZ dňa 20.11.2015 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

4. Zmluva o budúcej zmluve o podmienkach prevádzkovania miestneho systému 

triedeného zberu 

5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ 

Kamienka za šk. rok 2014/2015 

6. Mandátna zmluva – správa nájomných bytov vo vlastníctve obce 

7. Ţiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce za rok 2016 

8. Príprava projektov pre PRV 2014-2020 

9. Návrh VZN č. 1/2015o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Kamienka 

10. Rôzne 

11. Návrh uznesenia 

12. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

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

Ospravedlnení poslanci:   Slavomír Kocik 

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

schopné. 

 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice:   Ján Kolesár, Jozef Švik    

Návrhová komisia:          Vladimír Buček, Peter Sus  

Zapisovateľ:                Ing. Matúš Karas 
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Uznesenie č. 5/1/2015 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 20.11.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

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 20.11.2015 

 

Hlasovanie:      

Prítomní:   6 Za: 6 Proti: 0 Zdrţal 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 29.09.2015. Skonštatoval, ţe všetky uznesenia boli splnené.  

 

 

Uznesenie č. 5/2/2015  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 20.11.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

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 29.09.2015 

 

 

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. 5/3/2015  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 20.11.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

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 budúcej zmluve o podmienkach prevádzkovania miestneho systému 

triedeného zberu 

 

  V súvislosti so zmenou legislatívy odpadového hospodárstva, starosta obce 

informoval poslancov na zasadaní dňa 29.09.2015 s ponukami spoločností, ktoré mali záujem 

zabezpečovať odpadové hospodárstvo obce od 01.07.2016. Tieto predbeţné informácie boli 

doplnené o konkrétne podmienky a ponuky spoločností. Výhodnejšia ponuka pre obec  bola 

vybraná od spoločnosti ENVI – PAK, a.s., s ktorou poslanci schválili uzatvoriť zmluvu 

o budúcej zmluve o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu 

v obci. 

 

 

Uznesenie č. 5/5/2015  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 20.11.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. Zmluva o budúcej zmluve o podmienkach prevádzkovania miestneho systému 

triedeného zberu 

 

   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 

 

Zmluvu o budúcej zmluve o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného 

zberu v obci Kamienka 

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 6   Za: 6 Proti: 0 Zdrţal sa: 0 
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K bodu 5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ 

Kamienka za školský rok 2014/2015 

 

 Starosta obce informoval poslancov o Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach v MŠ Kamienka za školský rok 2014/2015, ktorú pripravila 

riaditeľka p. Anna Škubová, bola prerokovaná v pedagogickej rade a rade školy.  
 

 

 

Uznesenie č. 5/5/2015  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 20.11.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ 

Kamienka za školský rok 2014/2015 

 

   

   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 

 

 

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Kamienka za 

školský rok 2014/2015 

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 6   Za: 6 Proti: 0 Zdrţal sa: 0 

 

 

K bodu 6. Mandátna zmluva- správa nájomných bytov vo vlastníctve obce 

 

Pre čo najefektívnejšiu správu bytového domu v Kamienke sa poslanci rozhodli 

uzavrieť mandátnu zmluvu so spoločnosťou Energobyt s.r.o., Humenné.  

 

Uznesenie č. 5/6/2015 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 20.11.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 6. Mandátna zmluva- správa nájomných bytov vo vlastníctve 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.  
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schvaľuje  

 

Mandátnu zmluvu - správa nájomných bytov vo vlastníctve obce so spoločnosťou Energobyt, 

s.r.o.  

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 6   Za: 6 Proti: 0 Zdrţal sa: 0 

 

 

 

K bodu 7. Ţiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce za rok 2016 

 

 ZO- JDS Kamienka adresovala dňa 21.10.2015  ţiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na 

rok 2016. Dotácia má byť vyuţitá na účel zachovania miestnych zvykov, tradícií a piesni 

v obci Kamienka. Poslanci uvedenú ţiadosť schválili a bude zahrnutá do návrhu rozpočtu na 

budúci rok 
 

 

Uznesenie č. 5/7/2015  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 20.11.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7. Ţiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce za 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.  

 

schvaľuje  

 

Ţiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce za rok 2016 pre ZO-JDS Kamienka 

 

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 6   Za: 6 Proti: 0 Zdrţal sa: 0 

 

 

 

K bodu 8. Príprava projektov pre PRV 2014-2020  
 

Starosta informoval poslancov s aktuálnymi moţnosťami a obmedzeniami pre 

prípravu projektov z Programu rozvoja vidieka  na roky 2014-2020. Na základe týchto 

informácií poslanci schválili prioritu vypracovania projektu na rekonštrukciu polyfunkčnej 

budovy OcÚ.   
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Uznesenie č. 5/8/2015 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 20.11.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8. Príprava projektov pre PRV 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 

 

 

Informáciu o pripravovaných projektoch  pre Program rozvoja vidieka 2014-2020 

 

 

K bodu 9. Návrh VZN č. 1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými dopadmi na území obce Kamienka  
  

 Od roku 2016 sa menia podmienky triedenia, zhodnocovania a nakladania s odpadmi, 

v súvislosti s týmito zmenami je nutné aktualizovať súčasne platné všeobecne záväzné 

nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce Kamienka   

 

 

Uznesenie č. 5/9/2015 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 20.11.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 9. Návrh VZN č. 1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými dopadmi na území obce Kamienka 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

 

Návrh VZN č. 1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými dopadmi 

na území obce Kamienka 
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K bodu 10. Rôzne 

 

V rôznom sa poslanci zaoberali prípravou PHSR obce Kamienka na roky 2015-2023, 

v rámci prípravy PHSR je na stránke obce zverejnený dotazník, ktorý môţu občania vypĺňať 

a podieľať sa tak na tomto dokumente.  akciou Moţno príde Mikuláš 2015,  príspevkom na 

kolekcie pre starobných dôchodcov od 62 rokov a príspevok pre aktívne organizácie 

pôsobiace v obci.  

 

 

Uznesenie č. 5/10/2015 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 20.11.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 10. Rôzne 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

 

prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kamienka na roky 2015-2023 

 

Uznesenie č. 5/11/2015 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 20.11.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 10. 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 obce na kolekcie pre starobných dôchodcov od 62 rokov veku vo výške 5,- € 

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 6   Za: 6 Proti: 0 Zdrţal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 5/11/2015 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 20.11.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 10. Rôzne 
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 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 jednu členskú schôdzu aktívnych organizácií v obci vo výške 3,- € na 

zúčastneného člena, na základe prezenčnej listiny  

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 6   Za: 6 Proti: 0 Zdrţal sa: 0 

 

 

 

 

K bodu 11. Návrh uznesenia 

 

Zapisovateľ prečítal schválené uznesenia  

 

K bodu  12. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísal: Ing. Matúš Karas                          

 

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

                                                                                starosta obce 

Overovatelia:  

  

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

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


