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Zápisnica č.6/2015 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 11.12.2015 na obecnom úrade Kamienka 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Program zasadnutia OZ dňa 11.12.2015 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

4. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly obecného úradu 

5. List audítora pre obecné zastupiteľstvo 

6. Rozpočtové opatrenie starostu obce č.2/2015 

7. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na prvý polrok 2016 

8. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2016 

9. Návrh rozpočtu obce na rok 2016 

10. Návrh VZN o kritériách prideľovania a správy nájomných bytov 

11. Ţiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti 

12. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi 

13. Návrh dodatku k VZN č.1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálny odpad 

14. Rôzne 

15. Návrh uznesenia 

16. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

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

Vzhľadom na nepredloţenú Správu o výsledku následnej finančnej kontroly obecného úradu 

starosta obce navrhol presunúť tento bod na nasledujúce zasadanie obecného zastupiteľstva.  

 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice:   Ing. Marián Hojdan, Oľga Mastiľaková     

Návrhová komisia:          Slavomír Kocik, Jozef Švik   

Zapisovateľ:                Ing. Matúš Karas 
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Uznesenie č. 6/1/2015 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 11.12.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

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 zasadnutia OZ dňa 11.12.2015 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

4. List audítora pre obecné zastupiteľstvo 

5. Rozpočtové opatrenie starostu obce č.2/2015 

6. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na prvý polrok 2016 

7. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2016 

8. Návrh rozpočtu obce na rok 2016 

9. Návrh VZN o kritériách prideľovania a správy nájomných bytov 

10. Ţiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti 

11. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi 

12. Návrh dodatku k VZN č.1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálny odpad 

13. Rôzne 

14. Návrh uznesenia 

15. Záver 

 

 

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 z predchádzajúceho zasadania 

obecného zastupiteľstva zo dňa 20.11.2015. Skonštatoval, ţe všetky uznesenia boli splnené.  
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Uznesenie č. 6/2/2015  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 11.12.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

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 20.11.2015 

 

 

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.  

 

 

Uznesenie č. 6/3/2015  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 11.12.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

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. List audítora pre obecné zastupiteľstvo 

 

 Starosta prečítal poslancom List audítora určený výhradne pre obecné zastupiteľstvo 

o výsledku auditu obce za rok 2014  
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Uznesenie č. 6/4/2015  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 11.12.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. List audítora pre obecné zastupiteľstvo 

 

   

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

List audítora pre obecné zastupiteľstvo 

 

K bodu 5. Rozpočtové opatrenie obce č. 2/2015 

 

Pre zapracovanie zmien súvisiacich s pouţitím rezervného fondu podľa uznesenia 

zastupiteľstva č. 3/7/2015, bolo nutné prijať rozpočtové opatrenie a zosúladiť skutočnosť 

s rozpočtovým plánom.   

 

Uznesenie č. 6/5/2015 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 11.12.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. Rozpočtové opatrenie obce č. 2/2015 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 

 

 

 

K bodu 6. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na prvý polrok 2016 

 

 Kontrolórka obce predloţila plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2016 v ktorom sa 

chce zamerať na kontrolu finančnej činnosti obce v nasledujúcom roku a na ostatnú činnosť 

najmä na vypracovanie Správy o kontrolnej činnosti, Stanoviska k záverečnému účtu 

a metodickú pomoc pri aktualizácií VZN obce. Tento plán predkladá v súlade s povinnosťami 

hlavného kontrolóra obce.  
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Uznesenie č. 6/6/2015  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 11.12.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 6. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na prvý polrok 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  

 

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na prvý polrok 2016 

 

Hlasovanie:      

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

 

 

 

K bodu 7. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2016  
 

Starosta predniesol poslancom Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu 

rozpočtu obce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018  

 

 

Uznesenie č. 6/7/2015 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 11.12.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7. Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2016 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

 

Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2016 s výhľadom na rok 2017 a 

2018 
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K bodu 8. Návrh rozpočtu obce na rok 2016  
  

 Návrh rozpočtu obce na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 bol zverejnený na 

obecnej tabuli a web stránke obce dňa 27.11.2015. V stanovenej lehote neboli doručené 

ţiadne pripomienky. Rozpočet je tvorený ako prebytkový s ohľadom na opatrnosť pri 

plánovaní príjmov a výdavkov na nasledujúci rozpočtový rok. 

 

 

Uznesenie č. 6/8/2015 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 11.12.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8. Návrh rozpočtu obce 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.  

 

schvaľuje  

 

Rozpočet obce Kamienka na rok 2016 bez programovej štruktúry 

 

Hlasovanie:      

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

 

 

 

Uznesenie č. 6/9/2015 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 11.12.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8. Návrh rozpočtu obce na rok 2016 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

 

Návrh viacročného  rozpočtu na roky 2017 a 2018 
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K bodu 9. Návrh VZN o kritériách prideľovania a správy nájomných bytov 

 

V súvislosti s dostavbou bytového domu 8 b.j. Kamienka je nutné určiť kritériá na 

základe ktorých sa budú byty prideľovať, návrh VZN je len aktualizácia doteraz  platného 

VZN č. 1/2013 o kritériách prideľovanie a správy nájomných bytov Kamienka 

  

Uznesenie č. 6/10/2015 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 11.12.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 9. Návrh VZN o kritériách prideľovania a správy nájomných bytov 

 

   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  

 

VZN č.2/2015 o kritériách prideľovania a správy nájomných bytov  

 

Hlasovanie:      

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

 

 

K bodu 10. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti 

 

Firma RVZ Group, s.r.o. poţiadala obec o odkúpenie majetku obce, budovy bývalej 

ZŠ Kamienka, so zámerom prestavby  uvedenej budovy na Bytový dom so 6 bytovými 

jednotkami. Na základe uvedených informácií sa poslanci rozhodli schváliť zámer odkúpenia 

majetku obce z osobitného zreteľa a určili cenu pozemku a nehnuteľnosti na  sumu 1000,- €. 

 

 

 

Uznesenie č. 6/11/2015 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 11.12.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 10. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti 

 

   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  

 

zámer kúpy nájomných bytov v bytovom dome „Kamienka – výstavba nájomných bytov 6 BJ 

beţný štandard“ na par.  č.46 a par.č 47/2 na LV 386, kú. Obec Kamienka, okres Humenné za 

cenu 1000,-€ 
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Financovanie na kúpu projektu budú z dotácie na kúpu nájomných bytov a dotácie na 

obstaranie technickej vybavenosti  Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

a úveru zo ŠFRB. 

 

Hlasovanie:      

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

 

 

 

K bodu 11. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými odpadmi 

 

 Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

bol prerokovaný uţ na zasadaní obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 20.11.2015. Návrh 

bol zverejnený na obecnej tabuli a web stránke obce dňa 27.11.2015 a do konania obecného 

zastupiteľstva 11.12.2015 neboli občanmi vznesené pripomienky. Úprava podmienok 

nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi je nutná z dôvodu 

zmeny legislatívy.  

 

 

 

Uznesenie č. 6/12/2015 

 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 11.12.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 11. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi a drobnými odpadmi 

 

   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  

 

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

území obce Kamienka  

 

Hlasovanie:      

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

 

K bodu 12. Návrh dodatku k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálny odpad 

 

Návrh dodatku bol zverejnený na obecnej tabuli a web stránke obce dňa 27.11.2015. 

Dodatkom sa zvyšuje poplatok za Zmesový komunálny odpad na obyvateľa na kalendárny 

rok 2016. Zvyšuje sa o 1,- € na úroveň 10,- € na osobu a kalendárny rok. Zvýšenie je nutné 

z dôvodu navýšenia nákladov za zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu zo strany 

zberovej spoločnosti.  
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Uznesenie č. 6/13/2015 

 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 11.12.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 12. Návrh dodatku k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálny odpad 

 

   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 VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

 

Hlasovanie:      

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

 

 

K bodu 13. Rôzne 

 

V rôznom sa poslanci zaoberali organizáciou nastávajúceho výročia obce Kamienka. 

Ďeň obce Kamienka sa uskutoční 06.augusta 2016. Ide o 600. Výročie prvej písomnej 

zmienky o obci. Starosta obce poţiadal poslancov o preplatenie dovolenky, ktorú nebude 

môcť vyčerpať. V ďalšej časti sa poslanci zhodli, ţe oslava na Silvestra sa bude konať pred 

budovou COOP Jednoty a Krčmy Vihorlat o 16:00 hod. Starosta informoval poslancov 

o udelení ceny starostu obce pri príleţitosti 80.tych narodenín obyvateľa obce Ing. Adreja 

Škubu.  

 

Uznesenie č. 6/14/2015 

 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 11.12.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 13. 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  

 

Oslavu Deň obce Kamienka – 600. výročie prvej písomnej zmienky na 06.08.2016 

 

Hlasovanie:      

Prítomní:   7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 6/15/2015 

 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 11.12.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 13. 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  

 

starostovi obce preplatenie nevyčerpanej dovolenky 20 dní za rok 2014  

 

Hlasovanie:      

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

 

 

 

 

Uznesenie č. 6/16/2015 

 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 11.12.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 13. 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  

 

organizáciu Silvestra 2015  

 

Hlasovanie:      

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

11 

 

K bodu 14. Návrh uznesenia 

 

Zapisovateľ prečítal schválené uznesenia  

 

 

K bodu  15. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísal: Ing. Matúš Karas                          

 

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

                                                                                starosta obce 

Overovatelia:  

  

Ing. Marián Hojdan                                               ........................................ 

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

 


