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Zápisnica č.4 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 27.09.2013 na obecnom úrade Kamienka 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia OZ dňa 27.09.2013 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce  

4. Návrh VZN Obce Kamienka o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce 

5. Správa o výsledku finančnej kontroly 

6. Opatrenie starostu k inventarizácii majetku obce 

7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2013 

8. Ţiadosť o vyjadrenie k stavbe pre potreby územného konania 

9. Ţiadosť o odkúpenie časti pozemku SKYNET 

10. Ţiadosť o odkúpenie časti pozemku Kocik Ján 

11. Ponuky na dodávku plynu 

12. Rôzne  

13. Návrh uznesenia 

14. Záver 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

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

Ospravedlnení poslanci: Marek Fecenko 

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

schopné. 

 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice:   Jozef Švik, Slavomír Kocik 

Návrhová komisia:          Ján Kolesár, Vladimír Buček 

Zapisovateľ:                Ing. Matúš Karas 

 

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

 

Starosta navrhol doplniť program zastupiteľstva o bod: Návrh VZN č. 2/2013 o záväznej časti 

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

k.ú. obce Kamienka a vzhľadom k tomu, ţe na zasadaní sa zúčastnila aj Ing. arch. Marianna  

Bošková a p. Kocik Ján upraviť poradie bodov rokovania. 
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Doplnený program zasadnutia OZ dňa 27.09.2013 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Návrh VZN o záväznej časti UPN – v rozsahu riešenia na k.ú. Kamienka 

3. Ţiadosť o odkúpenie časti pozemku Kocik Ján 

4. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

5. Informácie o práci OcÚ a starostu obce  

6. Návrh VZN Obce Kamienka o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce 

7. Správa o výsledku finančnej kontroly 

8. Opatrenie starostu k inventarizácii majetku obce 

9. Rozpočtové opatrenie č. 2/2013 

10. Ţiadosť o vyjadrenie k stavbe pre potreby územného konania 

11. Ţiadosť o odkúpenie časti pozemku SKYNET 

12. Ponuky na dodávku plynu 

13. Rôzne  

14. Návrh uznesenia 

15. Záver 

Uznesenie č. 4/1/2013 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 27.09.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

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 

 

doplnenie a zmenu programu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.09.2013 

 

Hlasovanie: prítomní: 5                    za: 5      proti : 0    zdržal sa:  0 
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K bodu 2. Návrh VZN č. 2/2013 o záväznej časti UPN – v rozsahu riešenia k.ú. 

Kamienka 

 

Návrh VZN č. 2/2013 o záväznej časti spoločného Územného plánu obcí Kamenica nad 

Cirochou a Kamienka v rozsahu riešenia na k.ú. obce Kamienka bol zverejnený na obecnej 

tabuli, na web stránke obce a zaslaný poslancom. K tomuto návrhu mal pripomienku starosta 

ohľadom vyuţitia územia v lokalite bývalej školy, ktorú navrhol doplniť Článok 1 v bode 2.3 

Funkčné územie občianskej vybavenosti (ÚOV), prípustné sú: „nájomné bývanie“. 

S doplnením poslanci súhlasili a predmetný návrh VZN č.2/2013 schválili.  

 

Uznesenie č. 4/2/2013 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 27.09.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní programu 

 

berie na vedomie 

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

PO-OVBP-2013/705/3166 zo dňa 08.08.2013 k preskúmaniu spoločného Územného plánu obcí 

Kamenica nad Cirochou a 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 k riešeniu 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.  

2. Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva č.2/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná 

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

na k.ú. obce Kamienka. 

 

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.2/2013 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 schvaľovacou doloţkou v súlade s  §28, odst.1 stavebného zákona. 

4. Zabezpečiť v súlade s  §28, odst.4 stavebného zákona uloţenie 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: 5                    za: 5      proti : 0    zdržal sa:  0 
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K bodu 3. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku Kocik Ján 

 

Obecné zastupiteľstvo rokovalo o odpredaji časti pozemku na základe ţiadosti Jána Kocika na 

základe osobitného zreteľa. Poslanci schválili ţiadosť s tým, ţe studňa na predmetnom 

pozemku nebude zlikvidovaná.  

 

 

Uznesenie č. 4/3/2013  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 27.09.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

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 

 

prevod vlastníctva pozemku, z dôvodu osobitného zreteľa,  na par. č. CKN 859/4  zastavané 

plochy a nádvoria v k. ú. Kamienka, vo výmere 6m
2
, zapísanej na LV č. 600 vymerané 

geometrickým plánom č.30628032-13/2012, vyhotoviteľa Ján Maţerik, Geodetické práce, 

Mierová 80, 06601 Humenné IČO: 30628032, DIČ:1031318860, overeného podG1-126/12 

dňa 23.05.2012, v prospech Ján Kocik, narodený 01.01.1967, r.č.: 6701016174, trvale bytom 

Kamienka 182, v zmysle ustanovenia § 9 ods. 8 písmeno e, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obci v znení neskorších predpisov. Kúpna cena bola ustanovená na základe dohody v sume 

6,29,-€/1 m
2
. Dôvod osobitného zreteľa spočíva  v skutočnosti, ţe parcela CKN 859/4 je 

priľahlou parcelou a svojim umiestnením tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. 

 

 

Hlasovanie: prítomní: 5                    za: 4      proti : 0    zdržal sa:  1 

 

 

 

K bodu 4. Informácia o plnení uznesení  zo zasadnutia OZ dňa 27.09.2013 

 

Starosta informoval poslancov o plnením uznesení zo zasadania obecného zastupiteľstva zo 

dňa 24.06.2013 

 

Uznesenie č. 4/4/2013  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 27.09.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. 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 24.06.2013 
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K bodu 5. Informácia o práci OcÚ a starostu obce 

 

Starosta oboznámil prítomných s aktivitami starostu a obecného úradu od predchádzajúceho 

zasadania obecného zastupiteľstva 

 

 

Uznesenie č. 4/5/2013  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 27.09.2013 

___________________________________________________________________________ 

   

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 6. Návrh VZN č. 3/2013 

 

Návrh VZN č. 3/2013 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce bol vyvesený na obecnej tabuli a 

web stránke obce. Mgr. Semancová navrhla zmenu Článku 4, odst. 1 písm. a) na 100,-  € 

a písm. b) na 50,- €. Tento návrh bol väčšinou poslancov zamietnutý(Hlasovanie: prítomní: 5, 

za:1, proti: 4, zdrţal sa:0). Následne poslanci schválili VZN č. 3/2013 v pôvodnom znení.  

 

 

Uznesenie č. 4/6/2013  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 27.09.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 6. VZN č.3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 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.  

 

schvaľuje 

 

VZN č. 3/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

 

Hlasovanie: prítomní: 5                    za: 4      proti : 0    zdržal sa:  1 
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K bodu 7. Správa o výsledku finančnej kontroly 

 

Starosta prečítal Správu o výsledku finančnej kontroly vykonanej dňa 16.07.2013 vykonanú 

na základe plánu práce kontrolóra obce. 

 

 

Uznesenie č. 4/7/2013  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 27.09.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7. Správu o výsledku finančnej kontroly 

 

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 výsledku finančnej kontroly zo dňa 16.07.2013 

 

 

K bodu 8. Opatrenie starostu k inventarizácii majetku obce  

 

Starosta oboznámil poslancov s vydaním opatrenia na zabezpečenie inventarizácie majetku 

obce za rok 2013 

 

Uznesenie č. 4/8/2013  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 27.09.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8. Opatrenie starostu k inventarizácii 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 
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K bodu 9. Rozpočtové opatrenie č. 2/2013  

 

Starosta informoval poslancov o prijatí rozpočtového opatrenia č. 1/2013 v súlade s platnými 

zásadami hospodárenia a prečítal návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2013. V rámci rokovania 

o tomto bode Mgr. Semancová navrhla, aby pred kaţdým zasadaním obecného zastupiteľstva 

mali poslanci k dispozícií k nahliadnutiu výpisy z bankových účtov a pokladničnú knihu. 

Keďţe kontrola bankových výpisov a pokladničnej knihy je predmetom následnej finančnej 

kontroly, ktorú vykonáva kontrolór obce a zároveň takúto kontrolu má moţnosť vykonávať aj 

finančná komisia, povaţovali poslanci tento návrh za bezpredmetný.  

 

 

Uznesenie č. 4/9/2013  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 27.09.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 9. Rozpočtové opatrenie č. 2/2013 

 

 

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. 1/2013 

 

 

 

Uznesenie č. 4/10/2013  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 27.09.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 9. Rozpočtové opatrenie č. 2/2013 

 

   

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 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2013 

 

Hlasovanie: prítomní: 6                    za: 6      proti :  0      zdržal sa:  0      
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K bodu 10. Žiadosť o vyjadrenie k stavbe  pre potreby územného konania 

 

Starosta obce informoval poslancov o zámere spoločnosti SkyNet Infrastructure, s.r.o., 

vybudovať v obci „Optickú sieť Kamienka“, vďaka ktorej by spoločnosť skvalitnila sluţby 

poskytované občanom. Prílohou ţiadosti bol aj Návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy 

o zriadení vecného bremena 

 

Uznesenie č. 4/11/2013  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 27.09.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 10. Žiadosť o vyjadrenie k stavbe pre potreby územného konania 

 

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.  

 

nemá námietky 

 

voči stavbe „Optická sieť Kamienka“ investora SkyNet Infrastructure, s.r.o. 

 

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

 

 

Uznesenie č. 4/12/2013  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 27.09.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 10. Žiadosť o vyjadrenie k stavbe pre potreby územného konania 

 

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 

 

zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena so spoločnosťou SkyNet 

Infrastructure s.r.o. 

 

Hlasovanie: prítomní: 5                    za: 5      proti : 0    zdržal sa:  0 
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K bodu 11. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku SKYNET 

 

Spoločnosť SKYNET Infrastructure, s.r.o. v súlade so zámerom vybudovať v obci „Optickú 

sieť Kamienka“ poţiadala o odkúpenie časti pozemku  

 

Uznesenie č. 4/13/2013  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 27.09.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 11. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku SKYNET 

 

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 odkúpením časti pozemku po vytvorení geometrického plánu na náklady ţiadateľa. 

 

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

 

 

 K bodu 12. Ponuky na dodávku plynu 

 

 

Uznesenie č. 4/14/2013  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 27.09.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 12. Ponuky na dodávku plynu 

 

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 

 

cenovú ponuku RWE Gas na dodávku plynu  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 10 

K bodu 13. Rôzne 

 

V bode Rôzne starosta informoval poslancov o ţiadosti JDS Kamienka o príspevok 

k preplateniu časti nákladov na zabezpečenie dopravy účastníkov liečebného pobytu 

v Bardejove. Ďalšou časťou tohto bodu bola akcia „Strieborný podvečer“ v súvislosti 

s ktorým poslanci schválili príspevok vo výške 15,- € jubilantom. Súčasťou rôzneho bola aj 

ponuka na vybudovanie nájomných bytov v areáli bývalej školy a oprava zastávok v obci. 

 

 

Uznesenie č. 4/15/2013  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 27.09.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 13. Rôzne – Doprava JDS Kamienka 

 

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 

 

úhradu časti faktúry za dopravu pre JDS Kamienka – Bardejovské kúpele  

 

 

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

 

 

 

Uznesenie č. 4/16/2013  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 27.09.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 13. Rôzne – Strieborný podvečer 

 

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 vo výške 15,- € pre jubilantov v rámci akcie „Strieborný podvečer“ 

 

Hlasovanie: prítomní: 5                    za: 5      proti : 0    zdržal sa:  0 
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K bodu 14. Návrh uznesenia 

 

Zapisovateľ prečítal schválené uznesenia  

 

 

K bodu  15. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísal: Ing. Matúš karas 

                          

 

 

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

                                                                                starosta obce 

 

 

 

Overovatelia:  

 

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

 

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


