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Zápisnica č.5 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 22.08.2014 na obecnom úrade Kamienka 

___________________________________________________________________________ 

 

Program zasadnutia OZ dňa 22.08.2014 

 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Otváranie obálok pre voľbu kontrolóra obce 

3. Voľba kontrolóra obce  

4. Ţiadosť o NFP v rámci výzvy č. OPŢP-PO2-14-1 

5. Rôzne 

6. Návrh uznesenia 

7. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

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

Ospravedlnení poslanci: Jozef Švik, Mgr. Monika Semancová 

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

schopné. 

 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice:   Slavomír Kocik, Marek Fecenko  

Návrhová komisia:          Ján Kolesár, Vladimír Buček   

Zapisovateľ:                Ing. Matúš Karas 

 

 

Hlasovanie:     prítomní:  5                 za: 5     proti :  0   zdržal sa: 0  
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K bodu 2. Otváranie obálok pre voľbu kontrolóra obce 

 

Na základe vyhláseného výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Kamienka, 

bola obci doručená jedna obálka. Poslanci otvorili obálku a skonštatovali, ţe spĺňa všetky 

poţiadavky určené vo výberovom konaní, na základe čoho kandidátku zaradili do výberového 

konania. 

 

Uznesenie č. 5/1/2014  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 22.08.2014 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 2. Otváranie obálok pre voľbu kontrolóra 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.  

 

konštatuje  

 

ţe uchádzač spĺňa všetky náleţitosti potrebné na zaradenie do výberového konania 

 

 

K bodu 3. Voľba kontrolóra obce 

 

Do výberového konania na funkciu kontrolóra obce Kamienka sa prihlásila Ing. Mária 

Kulanová. Na základe predloţených dokladov poslanci zvolili uchádzačku na post 

kontrolórky obce Kamienka. Funkčné obdobie novej kontrolórky začína nasledujúci deň po 

uplynutí funkčného obdobia súčasného kontrolóra obce t.j. od 01.09.2014.  

 

 

Uznesenie č. 5/2/2014  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 22.08.2014 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 3. Voľba kontrolóra obce 

 

   

Obecné  zastupiteľstvo obce v  súlade s v súlade § 18a ods. 1) a § 18a ods. 5) zákona 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

v o l í 

 do funkcie kontrolórky obce Ing. Máriu Kulanovú na dobu určitú od 01.09.2014 do 

31.08.2020 

 

Hlasovanie:     prítomní:  5                 za: 5     proti :  0   zdržal sa: 0  
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K bodu 4. Žiadosť o NFP v rámci výzvy č. OPŽP-PO2-14-1 

 

 

Starosta informoval poslancov o moţnosti podania ţiadosti o nenávratný finančný príspevok 

v rámci výzvy za účelom realizácie projektu „Protipovodňové opatrenia k.ú. Kamienka, 

Oporný múr, vodný tok Kamenica“. V rámci ţiadosti bolo nevyhnutné prehodnotiť náleţitosti 

súvisiace s realizáciou projektu v prípade schválenia.  

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 5/3/2014  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 22.08.2014 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. Žiadosť o NFP v rámci výzvy č. OPŽP-PO2-14-1 

 

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  

 

1.  predloţenie ţiadosti o NFP v rámci výzvy č. OPŢP-PO2-14-1 za účelom realizácie 

 projektu „Protipovodňové opatrenia k.ú. Kamienka, Oporný múr, vodný tok Kamenica“ 

2.  zabezpečenie realizácie projektu po schválení ţiadosti o NFP 

3.  výšku celkových výdavkov na projekt 219 139,10 EUR 

4.  výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt  219 139,10 EUR 

5.  výšku celkového spolufinancovania projektu zo strany ţiadateľa z celkových oprávnených 

 výdavkov 10 956,96 EUR 

6.  spôsob financovania projektu  - vlastné zdroje 

 

Hlasovanie:     prítomní:  5                 za: 5     proti :  0   zdržal sa: 0  
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K bodu 5. Rôzne   

 

V rôznom starosta oboznámil poslancov s listom pána Fedka, ktorý upozornil na 

nebezpečenstvo z veľkých stromov ohrozujúce jeho majetok, poslanci sa zhodli, ţe túto 

ţiadosť vyriešia prizvaním pána Fedka na rokovanie Komisie pre verejný poriadok. Ďalej sa 

poslanci zaoberali návrhom odmeny pre odchádzajúceho kontrolóra obce pána Jozefa 

Harvana vo výške 30 % mesačného platu za mesiac august 2014. V tomto bode poslanci 

predĺţili platnosť súčasného programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce do konca 

roka 2015. Na záver rokovania starosta udelil Cenu starostu obce Kamienka poslancovi 

Jozefovi Švikovi za prácu súvisiacu so zveľaďovaním obce. 

 

Uznesenie č. 5/4/2014  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 22.08.2014 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. 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  

 

odmenu pre Jozefa Harvana vo výške 30 % mesačného platu za mesiac august 2014 

 

Hlasovanie:     prítomní:  5                 za: 5     proti :  0   zdržal sa: 0  

 

Uznesenie č. 5/5/2014  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 22.08.2014 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. 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  

 

Predĺţenie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kamienka na roky 

2007 – 2013 do 31. 12. 2015. 

 

Hlasovanie:     prítomní:  5                 za: 5     proti :  0   zdržal sa: 0  

 

K bodu 6. Návrh uznesenia 

 

Zapisovateľ prečítal schválené uznesenia  
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K bodu  7. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísal: Ing. Matúš Karas                          

 

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

                                                                                starosta obce 

Overovatelia:  

 

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

Marek Fecenko                                              ........................................ 


