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Zápisnica č.2 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 27.03.2014 na obecnom úrade Kamienka 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia OZ dňa 13.01.2014 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce  

4. Návrh VZN č. 1/2014 o záväznej časti spoločného Územného plánu obcí Kamenica 

nad Cirochou a Kamienka v rozsahu riešenia na k.ú. obce Kamienka 

5. Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra obce za rok 2013 

6. Návrh záverečného účtu obce Kamienka za rok 2013 

7. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu záverečnému účtu 

8. Inventarizácia majetku obce za rok 2013  

9. Plat starostu obce 

10. Plán kultúrno-športových aktivít v roku 2014 

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: Mgr. Monika Semancová 

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

schopné. 

 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice:   Slavomír Kocík, Jozef Švik 

Návrhová komisia:          Ján Kolesár, Marek Fecenko   

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 13.01.2014 

 

Uznesenie č. 2/1/2014  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 27.03.2014 

___________________________________________________________________________ 

 

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 13.01.2014 

 

 

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. 2/2/2014  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 27.03.2014 

___________________________________________________________________________ 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

K bodu 4. Návrh VZN č.1/2014 o záväznej časti spoločného Územného plánu obcí 

Kamenica nad Cirochou a Kamienka v rozsahu riešenia na k.ú. obce Kamienka  

 

    Uznesenie č. 2/3/2014  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 27.03.2014 

 

 

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. 1/2014 o záväznej časti spoločného Územného plánu obcí Kamenica nad Cirochou 

a Kamienka v rozsahu riešenie na k. ú. obce Kamienka 

 

 

Hlasovanie:      prítomní: 6                 za:  6      proti : 0    zdržal sa: 0  

 
Uznesenie č. 2/4/2014  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 27.03.2014 

___________________________________________________________________________ 

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 

stanovisko Obvodného úradu Prešov, odboru výstavby a  bytovej politiky vydané pod číslom pod 

číslom ObÚ-PO-OVBP-2013/705/3166 zo dňa 08.08.2013 a upravenému riešeniu pod číslom ObÚ-

PO-OVBP-2014/628-2695 zo dňa 07.03.2014 k preskúmaniu spoločného Územného plánu obcí 

Kamenica nad Cirochou a Kamienka - riešenie na k.ú. obce Kamienka podľa §25 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, 

 

súhlasí 
s vyhodnotením  pripomienok podaných v rámci prerokovania  Návrhu spoločného Územného  plánu 

obcí Kamenica nad Cirochou a Kamienka - riešenie na k.ú. obce Kamienka, 

 

schvaľuje 

podľa  §26 ods. 3 a §27, odst.3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

/stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov a vo väzbe na §11, odst.4 , písm. c) a §6, odst.1 zákona 

č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

1. Spoločný Územný  plán obcí Kamenica nad Cirochou a Kamienka v rozsahu riešenia na k.ú. 

obce Kamienka. 

 

uznáša sa 
2. Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva č. 1/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná 

časť spoločného Územného  plánu obcí  Kamenica nad Cirochou a Kamienka v rozsahu riešenia 

na k.ú. obce Kamienka. 
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žiada starostu obce  

prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstaranie  spoločného Územného  plánu obcí 

Kamenica nad Cirochou a Kamienka: 

1. Zabezpečiť v súlade s §6, odst.8  zákona  č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov vyhlásenie 

Všeobecne záväzného  nariadenia č. 1/2014 k  záväzným častiam spoločného Územného  plánu 

obcí Kamenica nad Cirochou a Kamienka v rozsahu riešenia na k.ú. obce Kamienka. 

2. Zverejniť, v súlade s  §27, odst.4, písm. a), b) stavebného zákona, záväznú časť spoločného 

Územného  plánu obcí Kamenica nad Cirochou a Kamienka v rozsahu riešenia na k.ú. obce 

Kamienka vyvesením na úradnej tabuli obcí. 

3. Označiť schválenú dokumentáciu spoločného Územného  plánu obcí Kamenica nad Cirochou a 

Kamienka - riešenie na k.ú. obce Kamienka schvaľovacou doložkou v súlade s  §28, odst.1 

stavebného zákona. 

Zabezpečiť v súlade s  §28, odst.4 stavebného zákona uloženie dokumentácie spoločného Územného  

plánu obcí Kamenica nad Cirochou a Kamienka na Obecnom úrade Kamienka, na príslušnom 

stavebnom úrade do 3 mesiacov od jeho schválenia 
 

Hlasovanie:      prítomní: 6                 za:  6      proti : 0    zdržal sa: 0  

 

 

K bodu 5.  Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra obce za rok 2013 

 

Starosta prečítal Správu kontrolóra o kontrolnej činnosti vykonávanej podľa schváleného 

plánu práce v roku 2013. 

 

Uznesenie č. 2/5/2014  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 27.03.2014 

 

K bodu 5. Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra za rok 2013 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

Správu o kontrolnej činnosti kontrolóra obce za rok 2013 
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K bodu 6. Návrh záverečného účtu obce Kamienka za rok 2013 

 

Starosta oboznámil poslancov s obsahom Návrhu záverečného účtu obce Kamienka za rok 

2013, ktorý bol aj zverejnený na internetovej stránke obce. V rámci návrhu záverečného účtu 

poslanci schválili tvorbu rezervného fondu vo výške finančných prostriedkov tvoriacich 

prebytok hospodárenia predchádzajúceho účtovného obdobia. V súlade so zákonom č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. obecné zastupiteľstvo 

ďalej schválilo použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky – na úhradu 

záväzkov bežného rozpočtu z predchádzajúcich rokov  v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 

zákona o rozpočtových pravidlách v platnom znení.  

 

    Uznesenie č. 2/6/2014  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 27.03.2014 

 

 

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 

. 

 

Záverečný účet obce Kamienka za rok 2013 bez výhrad 

 

 

Hlasovanie:      prítomní: 6                 za:  6      proti : 0    zdržal sa: 0  

 

 

 

 

    Uznesenie č. 2/7/2014  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 27.03.2014 

 

 

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 

 

použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 6464,68  Eur na úhradu 

záväzkov bežného rozpočtu z predchádzajúcich rokov  v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 

zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

 

Hlasovanie:      prítomní: 6                 za:  6      proti : 0    zdržal sa: 0  

 

 



6 

 

 

K bodu 7. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu  

 

Starosta prečítal poslancom Stanovisko kontrolóra k návrhu závereného účtu, v ktorom 

kontrolór obce odporúčal poslancom schváliť Návrh záverečného účtu obce za rok 2013 bez 

výhrad 

 

 

Uznesenie č. 2/8/2014  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 27.03.2014 

 

K bodu 7. Stanovisko kontrolóra k návrhu záverečnému účtu 

 

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 k návrhu záverečného účtu za rok 2013 

 

 

 

 

K bodu 8. Inventarizácia majetku obce za rok 2013 

 

Starosta informoval poslancov s výsledkom inventarizácie za rok 2013 na základe príkazu 

starostu obce na zabezpečenie inventarizácie majetku obce zo dňa 27.09.2013 

 

 

Uznesenie č. 2/9/2014  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 27.03.2014 

 

K bodu 8. Inventarizácia majetku obce za rok 2013 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

Inventarizáciu majetku obce za rok 2013 
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K bodu 9. 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.2013 vo výške 1360,- €/HM a podľa § 4 ods. 2 

zák. č. 253/1994 Z. z. zvýšený o 40 % t.j. vo výške 544,- €/HM s účinnosťou od 01.04.2014. 

 

 

Uznesenie č. 2/10/2014  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 27.03.2014 

 

 

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 01.04.2014 :  

a) podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z. z. 1,65 násobok priem mzdy za r. 2012 (824)= 1360,-€ 

b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. zvýšený o 40 % = 544,-€ 

 

 

Hlasovanie:    prítomní:  6                 za:  6       proti : 0       zdržal sa: 0  

 

 

 

K bodu 10. Plán kultúrno-športových aktivít v roku 2014 

 

Kultúrna komisia v spolupráci so starostom obce vytvorila plán kultúrno-športových aktivít, 

ktoré obec plánuje realizovať v roku 2014. Ide predovšetkým o akcie Memoriál Františka 

Galicu, obecnú brigádu, úpravu trojuholníka, stavanie mája, deň matiek, sv. Cyril a Metod, 

športový deň, Podvihorlatská 10 a pod.  

 

Uznesenie č. 2/11/2014  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 27.03.2014 

 

K bodu 8. Plán kultúrno-športových aktivít v roku 2014 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

Plán kultúrno-športových aktivít v roku 2014 
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K bodu 11. Rôzne   

 

V rôznom poslanci prerokovali návrh starostu obce na zakúpenie práčky, ktorá by slúžila na 

zabezpečenie prania obecných obrusov, návrh inventarizačnej komisie na vyradenie starých  

a nepoužiteľných veľkokapacitných kontajnerov z majetku obce a renováciu jedného 

použiteľného, návrh preplatenia 15 dní nevyčerpanej dovolenky starostu obce za rok 2012, 

žiadosť p. Antalovej o odpustenie daňovej povinnosti z dani z nehnuteľnosti a návrh na 

riešenie problému s vývozom tuhého komunálneho odpadu a nedostatočným triedením 

odpadu domácností v obci.   

 

Uznesenie č. 2/12/2014  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 27.03.2014 

 

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 15 dní nevyčerpanej dovolenky starostu obce za rok 2012 

 

Hlasovanie:    prítomní:  6                 za:  6       proti : 0       zdržal sa: 0  

 

 

 

Uznesenie č. 2/13/2014  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 27.03.2014 

 

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 

 

kúpu práčky  

 

Hlasovanie:    prítomní:  6                 za:  6       proti : 0       zdržal sa: 0  
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Uznesenie č. 2/14/2014  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 27.03.2014 

 

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 

 

vyradenie 4 ks veľkokapacitných kontajnerov  

 

Hlasovanie:    prítomní:  6                 za:  6       proti : 0       zdržal sa: 0  

 

Uznesenie č. 2/15/2014  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 27.03.2014 

 

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.  

 

konštatuje, 

 

že v zmysle planého VZN č.1/2012, nie je možné vyhovieť žiadosti p. Antalovej o odpustenie 

daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti 

 

Hlasovanie:    prítomní:  6                 za:  6       proti : 0       zdržal sa: 0  

 

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:  

 

Slavomír Kocík       ........................................ 

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


