
Zápisnica č. 1 

zo zasadnutia ustanovujúceho obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 11.12.2014 na obecnom úrade Kamienka 

___________________________________________________________________________ 

 

Ustanovujúce zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril Ing. Benjamín Blaha, starosta obce.  

Privítal všetkých prítomných a určil za zapisovateľa Ing. Matúša Karasa, za overovateľov 

zápisnice Jána Kolesára a Vladimíra Bučeka, zároveň požiadal predsedníčku Miestnej 

volebnej komisie pani Máriu Švikovú, aby oboznámila prítomných s výsledkami volieb 

do orgánov samosprávy, ktoré sa konali 15.11.2014. Následne znovuzvolený starosta 

a zvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub. Po zložení sľubu starosta skonštatoval, že 

obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášania sa a vystúpil so svojím príhovorom. 

Starosta potom predložil novému zastupiteľstvu návrh programu rokovania s tým, že navrhuje 

doplniť program o body:  

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2015 

12.Správa o výsledku následnej finančnej kontroly Obecného úradu  

13. Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

 

Návrh programu rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy 2014 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií  

5. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie starostu 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadania 

8. Voľba návrhovej a volebnej komisie  

9. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov  

10. Návrh rozpočtu Obce Kamienka na rok 2015 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Záver 

 

Návrh doplneného programu rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy 2014 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií, zloženie sľubu 

poslancov  

5. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie starostu 



7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadania 

8. Voľba návrhovej a volebnej komisie  

9. Zriadenie komisií a voľba ich predsedov  

10. Návrh rozpočtu Obce Kamienka na rok 2015  

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2015 

12. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly Obecného úradu 

13. Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady  

14. Rôzne 

15. Diskusia 

16. Záver 

 

 

Uznesenie č. 1/2014 

zo zasadania ustanovujúceho obecného zastupiteľstva v Kamienke  

uskutočneného dňa 11.12.2014 

 

 

A . Berie na vedomie  

 

1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy 2014 

2. Vystúpenie znovuzvoleného starostu 

B. Konštatuje, že 

1. znovuzvolený starosta obce Ing. Benjamín Blaha zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslancov 

obecného zastupiteľstva:   

1. Buček Vladimír 

2. Hojdan Marián, Ing. 

3. Kocik Slavomír 

4. Kolesár Ján 

5. Mastiľaková Oľga 

6. Sus Peter 

7. Švik Jozef 

C. Poveruje 

1. Poslanca Ing. Mariána Hojdana zvolávaním a vedením zasadnutí obecného 

zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia 

veta a ods.  6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

 

 



D. Schvaľuje  

1. Program ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva v Kamienke 

 

Hlasovanie:      

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

 

Bod č. 8 Voľba návrhovej a volebnej komisie 

 

Uznesenie č. 2/2014 

zo zasadania ustanovujúceho obecného zastupiteľstva v Kamienke  

uskutočneného dňa 11.12.2014 

 

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.  

 

Volí 

 

1. Za členov návrhovej komisie: Slavomíra Kocika, Ing. Mariána Hojdana 

2. Za členov volebnej komisie: Jozefa Švika, Oľgu Mastiľakovú, Petra Susa 

 

Hlasovanie:      

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

 

 

Bod č. 9 Zriadenie komisií a voľba ich predsedov  

 

Obecné zastupiteľstvo sa na svojom ustanovujúcom zasadaní rozhodlo, že pre nové funkčné 

obdobie 2014 – 2018 vytvorí 5 pracovných komisií. Tieto komisie budú pracovať pri 

obecnom zastupiteľstve, čím sa zvýši miera spolupráce zastupiteľstva so starostom obce. Na 

tomto zasadaní boli zvolení predsedovia jednotlivých komisií, ktorí na nasledujúcom zasadaní 

predložia návrh ďalších členov komisie, s ktorými chcú spolupracovať v tomto období.  

 

 

 



 

Uznesenie č. 3/2014 

zo zasadania ustanovujúceho obecného zastupiteľstva v Kamienke  

uskutočneného dňa 11.12.2014 

 

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.  

 

A. Zriaďuje 

1. Komisie pri obecnom zastupiteľstve: 

 Komisiu pre ochranu verejného záujmu 

 Komisiu pre ochranu životného prostredia 

 Finančná komisia 

 Komisia pre kultúru a šport 

 Komisia pre verejný poriadok 

 

 

B. Volí 

1. Za predsedu  

1. Komisie pre ochranu verejného záujmu: Jána Kolesára 

2. Komisiu pre ochranu životného prostredia: Jozefa Švika 

3. Finančnej komisie: Vladimíra Bučeka 

4. Komisie pre kultúru a šport: Petra Susa 

5. Komisie pre verejný poriadok: Ing. Mariána Hojdana 

 

Hlasovanie:      

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

 

Bod č. 10 Návrh rozpočtu obce Kamienka na rok 2015 

Rozpočet obce Kamienka na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017, bol zostavený 

v súlade s platnou legislatívou, čo potvrdilo aj vyjadrenie kontrolórky obce k návrhu rozpočtu.  

 

 

 



Uznesenie č. 4/2014 

zo zasadania ustanovujúceho obecného zastupiteľstva v Kamienke  

uskutočneného dňa 11.12.2014 

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  

Rozpočet Obce Kamienka na rok 2015  

Hlasovanie:      

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

 

Uznesenie č. 5/2014 

zo zasadania ustanovujúceho obecného zastupiteľstva v Kamienke  

uskutočneného dňa 11.12.2014 

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

zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

rozpočet Obce kamienka na roky 2016 a 2017 

Bod č. 11 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na prvý polrok 2015 

Návrh plánu kontrolnej činnosti je kontrolór povinný podať na schválenie obecnému 

zastupiteľstvu. Kontrolórka obce Ing. Mária Kulanová pripravila Návrh plánu kontrolnej 

činnosti na 1. polrok 2015, ktorý bol vyvesený na obecnej tabuli od 24.11.2014.  

 

Uznesenie č. 6/2014 

zo zasadania ustanovujúceho obecného zastupiteľstva v Kamienke  

uskutočneného dňa 11.12.2014 

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  

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2015 

Hlasovanie:      

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

 



Bod č. 12 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Starosta predniesol správu o kontrolnej činnosti kontrolórky obce.  

Uznesenie č. 7/2014 

zo zasadania ustanovujúceho obecného zastupiteľstva v Kamienke  

uskutočneného dňa 11.12.2014 

 

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 hlavného kontrolóra obce 

 

Bod č. 13 Dodatok č.  2 k VZN č. 1/2012  o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

 

Nepriaznivý vývoj výdavkov obce na nakladanie s odpadmi spôsobený neochotou občanov využiť 

možnosti separovania odpadov a tým znižovať počet vyvezených kuka nádob, ako aj zapĺňanie 

veľkokapacitného kontajnera komoditami, ktoré tam nepatria vyústilo do nutnosti predložiť návrh 

dodatku k VZN č.1/2012 o miestnych daniach a poplatkoch. Obec zo zákona musí tieto náklady 

premietnuť do poplatku, čím sa s účinnosťou od 01.01.2015 zvýši poplatok za tuhý komunálny 

odpad na osobu o 1,- €.  

 

Uznesenie č. 8/2014 

zo zasadania ustanovujúceho obecného zastupiteľstva v Kamienke  

uskutočneného dňa 11.12.2014 

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  

Dodatok č.  2 k VZN č. 1/2012   k Všeobecne záväznému nariadeniu obce o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2012 zo dňa 14.12.2012 

 

Hlasovanie:      

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bod č. 14 Rôzne 

 

V rôznom starosta oboznámil poslancov o výbere svojho zástupcu, za ktorého určil Jána 

Kolesára. Ďalej starosta predniesol žiadosť hlavnej kontrolórky obce o súhlas obecného 

zastupiteľstva s vykonávaním inej zárobkovej činnosti okrem práce kontrolórky obce v súlade 

s platnou legislatívou. Zároveň informoval o možnosti zapojiť sa do programu Rozvoja 

vidieka v súčasnom programovacom období s projektom rekonštrukcie budovy obecného 

úradu a možnosťou neuplatňovať programovanie pri tvorbe rozpočtu na nasledujúce roky.  

 

 

Uznesenie č. 9/2014 

zo zasadania ustanovujúceho obecného zastupiteľstva v Kamienke  

uskutočneného dňa 11.12.2014 

 

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 určení zástupcu starostu na základe §13b zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov 

 

Uznesenie č. 10/2014 

zo zasadania ustanovujúceho obecného zastupiteľstva v Kamienke  

uskutočneného dňa 11.12.2014 

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.  

 

súhlasí  

s vykonávaním inej zárobkovej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kamienka v súlade s § 18 zákona 

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

Hlasovanie:      

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

 

  



 

Uznesenie č. 11/2014 

zo zasadania ustanovujúceho obecného zastupiteľstva v Kamienke  

uskutočneného dňa 11.12.2014 

 

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

zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

Zmluvu o dielo, ktorého predmetom sú činnosti spadajúce pod písm. C, bodu 2, článku 45 Nariadenia 

o podpore rozvoja vidieka s výnimkou činnosti architektov a technikov  súvisiace so žiadosťou 

o nenávratný finančný príspevok v rámci programu Rozvoja vidieka SR 2014-2020 

 

Uznesenie č. 12/2014 

zo zasadania ustanovujúceho obecného zastupiteľstva v Kamienke  

uskutočneného dňa 11.12.2014 

 

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 

 

neuplatňovanie programov v rozpočte obce od roku 2015 

 

Hlasovanie:      

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

 
Bod 13. Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zapísal: Ing. Matúš Karas                          

 

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

                                                                                starosta obce 

Overovatelia:  

 

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

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


