
Zápisnica č.1 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 26. 03.2013 na obecnom úrade Kamienka 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia OZ : 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce  

4. Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra obce za rok 2012 

5. Návrh VZN Obce Kamienka o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

6. Inventarizácia majetku obce za rok 2012  

7. Daň z nehnuteľnosti a poplatky za rok 2012 

8. Ţiadosti CVČ o dotáciu na činnosť pre deti s trvalým pobytom v obci 

9. Ţiadosť o poskytnutie finančnej pomoci na rok 2013 pre ZO JDS Kamienka 

10. Zameranie činnosti pre mestá a obce pri plnení úloh CO 

11. Plán kultúrno-športových aktivít v roku 2013 

12. Poverenie poslanca určeného zastupovaním podľa § 12 z. č. 369/1990 Zb 

13. Rôzne  

14.  Návrh uznesenia 

15.  Záver 

 

 

K bodu č. 1  

      Otvorenie OZ uskutočnil  starosta obce p. Ing. Benjamín Blaha, ktorý  prítomných na 

zasadnutí  privítal a  oboznámil ich s programom zasadnutia. 

 

Za zapisovateľa určil             :  Ing. Matúša Karasa 

 

Za overovateľov zápisnice    :  Ing. Marián Hojdan 

                                                :  Slavomír Kocik 

 

Zloţenie návrhovej komisie    :  Ján Kolesár 

                                                :  Jozef Švik 

 

1.  Mgr. Semancová - navrhla doplniť program zasadnutia o bod: Poverenie poslanca 

určeného zastupovaním – s čím prítomní poslanci súhlasili  

Za: 5    P: 0   Z:0 

 

K bodu č. 2 

Starosta informoval prítomných o plnení uznesenia z posledného zasadania OZ 

 

 



 

K bodu č. 3 

Starosta informoval o činnosti obecného úradu od posledného zasadania 

zastupiteľstva. 

 

K bodu č. 4 

Starosta prečítal Správu o kontrolnej činnosti kontrolóra obce za rok 2012 
 

 

K bodu č. 5 

Starosta oboznámil zastupiteľstvo s návrhom VZN obce Kamienka, o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi. 

 

K bodu č. 6 

Starosta informoval o Inventarizácií majetku obce za rok 2012 

 

K bodu č. 7  

Starosta dal na vedomie poslancom informáciu o dani z nehnuteľnosti a poplatkoch 

TKO za rok 2012 

Mgr. Semancová – prišla s návrhom, či by obec nemohla expedovať platobne výmery 

k dani z nehnuteľností a poplatku TKO, v tomto roku občanom domov. 

 Starosta reagoval na tento návrh s tým, ţe obec takto postupuje aţ v druhom 

polroku, čím dáva väčšiu moţnosť občanom nahlásiť prípadné zmeny 

skutočností, na základe ktorých  obec vyrubuje miestne dane a poplatky, 

a keďţe v prípade doručenia rozhodnutia majú občania 15 dní na zaplatenie po 

nadobudnutí právoplatnosti, starosta nechce občanov sankcionovať uţ od 

začiatku roka, a tí ktorí sa rozhodnú splniť si túto povinnosť sami, obec 

umoţňuje tieto dane a poplatky uhradiť  

 Mgr. Semancová  načrtla moţnosť rozposielať rozhodnutia bez dátumu  

 Starosta túto moţnosť vylúčil, keďţe sa jedná o neštandardný postup, ktorý je 

nezlúčiteľný so zákonom 

 

K bodu č. 8 

Na základe záverov Finančnej komisie starosta predniesol poslancom návrh, ţe výška 

dotácie pre CVČ by mohla predstavovať 36,- €/ na rok za jedno dieťa navštevujúce takéto 

zariadenie vo veku od 5 do 15 rokov s tým, ţe na základe informácií z okolitých obcí by 

táto dotácia mohla byť aj niţšia 

 Švik – navrhol výšku dotácie na úrovni 30,- € 

 Mgr. Semancová – sa pýtala na aký účel sa táto dotácia v CVČ pouţíva 

o  Starosta ju oboznámil, ţe tieto prostriedky sa pouţijú na úhradu 

prevádzkových nákladov centra 

 Kolesár – navrhol aby dotácia bola maximálne vo výške 24 ,- €  - na čom sa 

poslanci vzájomne dohodli 



 

K bodu č. 9 

 Starosta prečítal ţiadosť ZO JDS Kamienka o poskytnutie finančných prostriedkov na 

úpravu okolia kostola, ktoré by realizovala firma  

 Starosta oboznámil poslancov so záverom Finančnej komisie neposkytnúť 

takýto príspevok z dôvodu, ţe ZO JDS Kamienka svoju ţiadosť bliţšie 

nešpecifikovala a zo ţiadosti vyplýva, ţe predmetná finančná pomoc by nešla 

na podporu činnosti ZO JDS Kamienka, ale na úhradu nákladov spojenú 

s úpravou cudzieho majetku, ktorú by realizovala súkromná firma 

 Kocík – úprava okolia kostola by sa hodila, ale bolo by vhodné vybrať 

z viacerých ponúk   

 Mgr. Semancová – navrhla, ţe úpravu by mala realizovať ZO JDS Kamienka 

svojpomocne 

 Ing. Hojdan – navrhol stretnúť sa so zainteresovanými na najbliţšom zasadaní 

obecného zastupiteľstva  

 

K bodu 10 

Starosta informoval poslancov o Zameraní činností pre mestá a obce pri plnení úloh 

na úseku CO. 

 

K bodu 11 

 Starosta dal na vedomie poslancom Plán kultúrno-športových aktivít obce v roku 

2013, ktorých realizáciu bude organizačne zabezpečovať Kultúrno-športová komisia. 

 

K bodu 12 

 Ako poslanca povereného zvolávať a viesť zasadnutia obecného  zastupiteľstva v 

prípadoch podľa § 12  ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods.  5 tretia veta a ods. 6 tretia 

veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov OZ schválilo  

Ing. Hojdana.  

 

K bodu 13 

 V rôznom starosta poinformoval poslancov o správcovstve Domu smútku, ktoré po 

Petrovi Susovi prebral František Mastiľak a vzhľadom na okolnosti navrhol zvýšiť odmenu 

správcu Domu smútku na 20,- €/ pohreb (v čistom) s čím poslanci súhlasili. 

 Starosta ďalej informoval o nutnosti správcu zúčastniť sa školenia zameraného na 

správcov Domov smútku 

 

Kocik – prišiel s návrhom na zmenu systému kopania hrobov 

o  Mgr. Semancová – navrhla, aby obec zabezpečila a zaplatila ľudí na kopanie 

hrobov 

 Starosta reagoval, ţe takýto spôsob je moţný, ale by vyţadoval zaviesť 

nový poplatok pre občanov zmeniť prevádzkový poriadok pohrebiska 

a následne túto zmenu nechať schváliť Regionálnym úradom pre 

verejné zdravotníctvo 



 Kolesár navrhol spôsob, kde by obec zabezpečila ľudí, ktorí by hrob 

vykopali, ale poplatok by hradili pozostalí 

 Starosta pripustil takúto moţnosť s tým, ţe najlepšie by bolo ak by 

k návrhom vyjadrili aj občania, to znamená, ţe poslanci by mali 

v priebehu roka v tejto veci s občanmi komunikovať a priebeţne 

informovať zastupiteľstvo s návrhmi a reakciami občanov 

 

Mgr. Semancová informovala poslancov o nutnosti úpravy lávky (vybudovanej 

v jeseni minulého roka), ktorá je podľa jej názoru nedokončená a nebezpečná 

 Starosta na túto informáciu reagoval tak, ţe obec túto situáciu bude riešiť po 

zlepšení počasia a na úpravu nerovností pouţije asfaltovú drť 

 Švik prišiel s návrhom pouţiť materiál zo starej lávky  

 Kolesár tvrdí, ţe najlepšie je pouţiť asfaltovú drť, keďţe nerovnosti nie sú aţ také 

veľké a v takomto prípade lávka nebude priveľmi zaťaţená 

 

Švik oboznámil zastupiteľstvo so zhoršujúcim sa stavom separovania odpadu a tým, 

ţe zastupiteľstvo bude nútené budúci rok znova zvýšiť poplatok za TKO 

 

  

Mgr. Semancová podala návrh na zmenu evidencie hlasovania poslancov v zápisnici 

s tým, aby bolo menovite zapísané kto ako hlasoval 

 Poslanci tento návrh nepovaţovali za dôleţitý, keďţe sa nejedná o nič čo by mohlo 

nejakým spôsobom pomôcť občanom 

 Mgr. Semancová poţadovala samostatné hlasovanie o tomto návrhu  

 

Za: 1  Proti: 4    Zdržal sa: 0 

 

 

 

Starosta prečítal ţiadosť Slavomíra Macíka adresovanú zastupiteľstvu, o zriadenie 

Fitnes centra v obci 

 Kocík navrhol, ţe obec by mohla poskytnúť priestory v niekdajšej klubovni 

 Mgr. Semancová by tento návrh podporila s podmienkou, ţe by bol 

zabezpečený dohľad a určené presné pravidlá prevádzkovania 

 Kolesár súhlasí s moţnosťou poskytnúť priestory, ale nie nakúpiť stroje 

 

Poslanci sa zhodli na tom, ţe pozvú Macíka na najbliţšie zasadanie OZ, aby 

bliţšie špecifikoval svoju ţiadosť. 

 

Starosta oboznámil poslancov o návrhu umiestniť drevený kríţ najneskôr do 5.7. 

tohto roku, s čím poslanci súhlasili a navrhli lokalitu „červený hrun“, ako vhodné miesto na 

umiestnenie s tým, ţe o tomto návrhu ešte budú informovať občanov 

 

 

K bodu 14 

Ing. Matúš Karas prečítal návrh uznesenia 

 

 

 



 

 

 

Návrh Uznesenia č. 1 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 26.03.2013 na Obecnom  úrade v Kamienke 

                                             

Obecné zastupiteľstvo v Kamienke 

 

A. B e r i e  n a  v e d o m i e 

          

1. Informáciu o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

2. Informáciu o práci OcÚ a starostu obce  

3. Správu o kontrolnej činnosti kontrolóra obce za rok 2012 

4. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

5. Inventarizáciu majetku obce za rok 2012 

6. Informáciu o dani z nehnuteľnosti a poplatkoch za TKO za rok 2012 

7. Zameranie činnosti pre mestá a obce pri plnení úloh CO 

8. Ţiadosť o poskytnutie finančnej pomoci na rok 2013 pre ZO JDS Kamienka 

9. Plán kultúrno-športových aktivít v roku 2013 

10. Ţiadosť na vytvorenie fitnes centra  

 

B. S ch v a ľ u j e 

 

1. Doplnenie programu zasadania o bod: Poverenie poslanca určeného zastupovaním 

podľa § 12 z. č. 369/1990 Zb.  

2. Schvaľuje dotáciu pre CVČ pre deti s trvalým pobytom v obci vo výške 24,-€/dieťa vo 

veku od 5 do 15 rokov  

3. Odmenu správcovi DS 20,- €/ za jeden pohreb 

 

C. P o v e r u j e  

 

1. Ing. Mariána Hojdana,  ako poslanca povereného zvolávať a viesť zasadnutia 

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

ods.  5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v  

znení neskorších predpisov 

 

D. U k l a d á  O b e c n é m u  ú r a d u 

 

1. Uzatvoriť zmluvy o poskytnutí dotácie s CVČ 

2. V spolupráci s kultúrno-športovou komisiou prípravu a realizáciu kultúrno-športových 

akcií v roku 2013  

3. Pozvať Samuela Macíka na najbliţšie zasadanie OZ 

 



E. Z a m i e t a  

 

1. Návrh Mgr. Moniky Semancovej na zmenu evidencie hlasovania  poslancov OZ 

 

 

Za toto uznesenie OZ hlasovalo: Za : 5    Zdržal sa :0  Proti:  0     Neprítomný :2              

 

 

Zapisovateľ   :    Ing. Matúš Karas    ............................................. 

 

Overovatelia :     Ing. Marián Hojdan   ............................................. 

       

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

 

 

 

 

 

 

V  Kamienke  dňa  27.03.2013                                      Ing. Benjamín Blaha –starosta obce                

 

 

 

 


