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Zápisnica č.6 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 24.10.2014 na obecnom úrade Kamienka 

___________________________________________________________________________ 

 

Program zasadnutia OZ dňa 24.10.2014 

 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

4. Opatrenie starostu k inventarizácii majetku obce 

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, Slavomír Kocik 

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

schopné. 

 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice:   Ján Kolesár, Vladimír Buček   

Návrhová komisia:          Ing. Marián Hojdan, Marek Fecenko 

Zapisovateľ:                Ing. Matúš Karas 

 

 

Hlasovanie:     prítomní: 4                   za: 4     proti: 0    zdržal sa: 0   

 

 

K bodu 2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadania OZ 

 

Starosta informoval poslancov o plnením uznesení zo zasadania obecného zastupiteľstva zo 

dňa 22.08.2014 

 

Uznesenie č. 6/1/2014  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 24.10.2014 

___________________________________________________________________________ 

 

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 22.08.2014 
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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. 6/2/2014  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 24.10.2014 

___________________________________________________________________________ 

 

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 

 

K bodu 4. Opatrenie starostu k inventarizácií majetku obce 

 

   

Uznesenie č. 6/3/2014 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 24.10.2014 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. Opatrenie starostu k inventarizácií 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 5. Rôzne   

 

V rôznom starosta informoval poslancov o žiadosti Jednoty dôchodcov na preplatenie 

dopravy pre členov do bardejovských kúpeľov a o žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi o dotáciu  

pri realizácií dreveného programu v rámci liturgického priestoru miestneho kostola. Ďalej 

starosta oboznámil poslancov s rozpočtovom opatrení č.3/2014 a pokroku pri vybavovaní 

sťažnosti pani Ivančákovej a pána Fedka. V závere poslanci schváli príspevok pre jubilantov 

obce vo výške 15,- € a rozdelenie finančných prostriedkov určených na výplatu odmien 

poslancov za výkon poslaneckého mandátu na základe účasti jednotlivých poslancov na 

zasadaniach obecného zastupiteľstva za rok 2014.  

 



3 

 

Uznesenie č. 6/4/2014  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 24.10.2014 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. 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 nákladov spojených s dopravou dôchodcov do kúpeľov v roku 2014 

 

Hlasovanie:     prítomní: 4                   za: 4     proti: 0    zdržal sa: 0   

 

Uznesenie č. 6/5/2014  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 24.10.2014 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. 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  

 

žiadosť Rimskokatolíckej cirvi, farnosť Kamenica nad Cirochou o dotáciu vo výške 700,- € 

 

Hlasovanie:     prítomní: 4                   za: 4     proti: 0    zdržal sa: 0   

 

Uznesenie č. 6/6/2014  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 24.10.2014 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. 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 obce Kamienka vo výške 15,- € v rámci akcie „Strieborný podvečer“ 

 

Hlasovanie:     prítomní: 4                   za: 4     proti: 0    zdržal sa: 0   
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Uznesenie č. 6/7/2014  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 24.10.2014 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. 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  

 

rozdelenie prostriedkov určených na výplatu odmien poslancov na základe účasti na 

zasadaniach v roku 2014 

 

Hlasovanie:     prítomní: 4                   za: 4     proti: 0    zdržal sa: 0   

 

Uznesenie č. 6/8/2014 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 24.10.2014 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. Rôzne   

 

   

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. 3/2014  

 

Uznesenie č. 6/9/2014 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 24.10.2014 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. Rôzne   

   

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

postup pri vybavovaní sťažnosti obce 
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Uznesenie č. 6/10/2014 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 24.10.2014 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. Rôzne   

   

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 možnosti návrhu prísediaceho pre Okresný súd Humenné 

 

 

 

K bodu 6. Návrh uznesenia 

 

Zapisovateľ prečítal schválené uznesenia  

 

K bodu  7. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísal: Ing. Matúš Karas                          

 

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

                                                                                starosta obce 

Overovatelia:  

 

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

Vladimír Buček                                             ........................................ 


