
                                                           Zápisnica č.3 

                         zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

                    uskutočneného dňa 04.05.2012 na obecnom úrade Kamienka 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny 

Program zasadnutia:          

1.  Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Predaj PV3S – otváranie obálok 

4. Informácie o práci ObÚ a starostu obce  

5. Podporujúci člen – Karpatský Euroregión Slovensko Sever 

6. Plat starostu obce na rok 2012 

7. Žiadosť o dotáciu pre RAJD pod Vihorlatom na kúpu koča 

8. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly kontrolórom obce 

9. Návrh na ukončenie monitorovania separovaného zberu 

10. Príprava akcii v mesiaci, máj jún, júl, august  

11. Rôzne  

12.  Návrh uznesenia 

13.  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 zapisovateľku určil            :         Moniku Hojdanovú 

  

Za overovateľov zápisnice      :         Slavomír Kocik  

                                                :         Jozef Švik 

 

Zloženie návrhovej komisie   :          Andrej Sus 

                                                :         Marek Fecenko 

 

OZ hlasovalo: Za : 6    Zdržal sa : 0 Proti:  0     Neprítomný : 1              
 

 

K bodu č. 2 

 

Starosta obce informoval o plnení uznesenia z posledného zasadnutia ,ktoré bolo 

splnené. 

 

K bodu č. 3  

 

Starosta obce otvoril zaevidované obálky s návrhmi a prečítal cenové ponuky 

prítomným. v poradí akom boli doručené na obecný úrad:  

 

   1.Ján Basaraba            - 1700  eur 

                                                                          2.Ing. Marek Hojdan  - 1600   eur 



                                                                          3.Ján Kocik                 - 2700  eur 

                                                                          4.Dušan Vaceľ            - 1800  eur 

                                                                          5.Marek Jancusko       - 2020  eur          

Najvyššia cenová ponuka na kúpu hnuteľného majetku obce P-V3S je ponuka p. Jána Kocika 

vo výške 2700 eur .Splatená bude jednorázovo bez splátkového kalendára do 14 dní                   

 

 

OZ hlasovalo: Za : 6    Zdržal sa : 0 Proti:  0     Neprítomný : 1              
 

 

K bodu č. 4  

 

 Starosta obce informoval poslancov o stretnutí so súdnym znalcom za účelom 

vypracovania    znaleckých posudkov, stretnutí na katastrálnom úrade v Humennom,                                                       

školení v Michalovciach ohľadom výrubu drevín, kolaudácii kanalizácie uličky, možnosti 

predaja kanalizácie VVS,a.s. , odmietnutí  projektu Zberný dvor Kamienka, verejnej schôdzi k 

územnému plánu obce a zároveň prečítal pripomienky občanov k jeho spracovaniu. 

 

          

K bodu č. 5  

 

Karpatsky Euroregión Slovensko Sever-KESS , žiada aby investície zahraničnej 

spolupráce s PĽR smerovali  viac na východ, regionálne a nie celoplošne. Podporujúce 

členstvo v tejto organizácii , by pomohlo obci získať investície pre svoj rozvoj. Členský 

poplatok by činil 0,10 eur na obyvateľa obce 

 

OZ hlasovalo: Za : 6    Zdržal sa : 0 Proti:  0     Neprítomný : 1              

 

K bodu č. 6  

 

1. V zmysle ust. § 8a zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a s poukazom na 

ust. § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov obecné zastupiteľstvo určuje plat starostu,  a to  podľa ust. § 3 ods. 1:, rastu 

priemernej mzdy v národnom hospodárstve za uplynulý rok t.j.2011. 

Plat starostu obce ostáva na úrovni roku 2011.  

 

OZ hlasovalo: Za : 6    Zdržal sa : 0 Proti:  0     Neprítomný : 1              

 

K bodu č. 7  

 

Starosta obce prečítal žiadosť občianskeho združenia RAJD pod Vihorlatom 

 o dotáciu na kúpu koča vo výške 200 eur.  

 

OZ hlasovalo: Za : 0    Zdržal sa : 0 Proti:  6     Neprítomný : 1        
       



K bodu č. 8  

 

Starosta obce prečítal správu o výsledku následnej finančnej kontroly kontrolórom 

obce. 

 

K bodu č. 9  

 

Predseda komisie pre životné prostredie prečítal správu o výsledkoch doterajšieho 

monitorovania separovaného zberu. 

K 30.04.2012 bolo vyvezených 1245 kuka nádob  za ktoré obec uhrádza poplatok za vývoz 

spoločnosti Fúra 0,93 eur bez DPH / jedna nádoba. Ďalej bolo vyvezených 379 vriec 

separovaného odpadu, ktorého vývoz sa prevádza bez poplatkov.  

Niektorí občania svoj komunálny netriedený odpad vyvážajú do veľkokapacitných       

kontajnerov, za vývoz ktorých obec uhrádza  55,30 eur / tona + 72 eur doprava a manipulácia. 

Preto sa OZ uznieslo stiahnuť  veľkokapacitné kontajnery z doterajších miest a ponechať len 

jeden na miestnom cintoríne. 

 

OZ hlasovalo: Za : 6    Zdržal sa : 0 Proti:  0     Neprítomný : 1   
            

K bodu č. 10  

 

Plán akcií : 18.05.2012- deň matiek  v sále kultúrneho domu Kamienka  

                   23.06.2012- športový deň na futbalovom ihrisku s pokračovaním pri KD 

                  05.07.2012- sv omša na Cyrila Metoda – Klin 

 

K bodu č. 11 

 

Starosta obce podal návrh na správu majetku obce kanalizácie vetvy A2 

Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s./ ďalej len VVS a.s./  

Poslanec Jozef Švik z podnetu občanov obce navrhol, aby predseda Poľovníckeho 

združenia Jazvec upozornil členov k upusteniu od zastreľovania svojich zbraní v katastri 

obce. 

 

  OZ hlasovalo: Za : 6    Zdržal sa : 0 Proti:  0     Neprítomný : 1   

 

K bodu č. 12 

 

                                           Návrh Uznesenia č. 3 

                      zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

                  uskutočneného dňa 04.05.2012 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.   Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

2.   Informácie o práci OcÚ a starostu obce  



3.   Päť ponúk  na uzavretie zmluvy na predaj  majetku  obce  P-V3S  a konštatuje, 

      že predložené ponuky spĺňajú podmienky predaja                                                  

4.   Správu o výsledku následnej finančnej kontroly kontrolórom obce 

5.   Plán akcií :18.05.2012- deň matiek  v sále kultúrneho domu Kamienka  

                        23.06.2012- športový deň na futbalovom ihrisku s pokračovaním pri KD 

                        05.07.2012- sv omša na Cyrila Metoda – Klin 

6. Predložený návrh o výkone správy majetku obce Kamienka kanalizácie vetvy A2 ,VVS a.s          

bez pripomienok. 

   

B. sch v a ľ u j e: 

1.  plat starostu obce 

2.  nasledovné poradie ponúk  v rámci predaja majetku obce  P-V3S  

 

 č. 1./  Kocik Ján  s ponukou 2700 eur 

 č. 2./  Jancusko Marek s ponukou 2020 eur   

 č. 3./  Vaceľ Dušan s ponukou 1800 eur   

      č.4/    Basaraba Ján s ponukou 1700 eur   

      č.5/    Ing. Hojdan Marek s ponukou 1600 eur          

3.  predaj majetku obce P-V3S. za cenu 2700,- €  na základe výsledkov konania  pre pána 

Jána Kocika bytom Kamienka 182 

4.  podporujúce členstvo obce  v združení Karpatský Euroregión Slovensko Sever 

5.   Zverenie majetku obce Kamienka kanalizácia vetvy A2 do správy pre VVS ,a.s. v 

účtovnej hodnote  

 

C . zamieta: 

 1.  žiadosť o dotáciu pre RAJD pod Vihorlatom na kúpu koča 

 

D . p o v e r u j e: 

 1.  obecný úrad k tomu, aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné 

opatrenia k zabezpečeniu realizácie predaja P-V3S 

 2.  obecný úrad k príprave podstatných náležitostí zmluvy o zverení majetku obce Kamienka 

kanalizácia vetvy A2  

 

Za toto uznesenie OZ hlasovalo: Za : 6    Zdržal sa : 0 Proti:  0     Neprítomný : 1            

                               

                                                         

Zapisovateľka                   Monika Hojdanová                   ............................................. 

Overovatelia                     Slavomír Kocik                         ............................................. 

   

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

       

 

V Kamienke  dňa 04.05.2012                                      Ing. Benjamín Blaha –starosta obce                


