
Zápisnica č.6
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke

uskutočneného dňa 11. 10.2012 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 výsledku následnej finančnej kontroly Obecného úradu
5.Opatrenie starostu obce k inventarizácii majetku obce
6.Žiadosť o odkúpenie parciel 68/10 a 68/11 KNC Ing. Štefanom Ondovčákom
7.Zvolanie verejnej schôdze občanov obce
8.Organizačný poriadok Obecného úradu
9.Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch MŠ
10. Rôzne 
11.  Návrh uznesenia
12.  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     :       Jozef Švik 
                                               :       Vladimír Buček
 
Zloženie návrhovej komisie   :       Slavomír Kocik
                                                :      Marek Fecenko

K bodu č. 2

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

K bodu č. 3

Starosta obce informoval o stretnutí s predsedom COOP Jednoty ohľadom vysporiadania 
pozemkov pod stavbou, kladení vencov pri príležitosti SNP, behu Podvihorlatská  desiatka, 
zasadnutiach  komisie  pre  kultúru  a šport  a komisie  pre  životné  prostredie,  stretnutí  so 
zástupcom VVS a.s. p. Haluskom ohľadom prepojenia niektorých domov na prívodný rad 
a rizika  spojené  s týmto  prepojením,  stretnutí  s  poslancom  Národnej  rady  p.  Viliamom 



Novotným, zasadnutí Rady školy pri MŠ, Hubertových slávnostiach o zisku z Country bálu 
vo výške 426 €,z ktorých 100 € obec darovala MŠ, o kolaudácii  rodinného domu p.  Ing. 
Labanca  Miloša  a podaných  žiadostí  o kolaudáciu  p.  Ing.  Zeľa  a.  Slavomíra  Kocika,  o 
zvýšených  poplatkoch  pre  občanov  s účinnosťou  od  01.10.2012,  ktoré  schválila  súčasná 
vláda,  o branno-bezpečnostných  pretekoch  vo  VO  Valaškovce  organizovaných  SZPB, 
návšteve  poslanca  OZ A.  Susa  v nemocnici  spolu  s poslancami,  školení  v Michalovciach 
zameraného  na  daň  z nehnuteľnosti  a poplatky,  stretnutí  s  farárom  Sepešim  a zástupcom 
RAJD pod Vihorlatom p. Oráčom ohľadom prenájmu cirkevnej parcely pri kostole, kontrole 
z pozemkového fondu, zasadnutí Rady ZMOS v Humennom, seminár v Prešove zameraný na 
separovaný  zber  komunálneho  odpadu,  príprave  projektu  kanalizácie  vetvy  A2  a oprave 
uličky,  príprave  auditu,  o  ustanovujúcej  schôdzi  Jednoty  dôchodcov  Slovenska, o podanej 
žiadosti  p.  Petra  Parova  o soc.  službu  pre  mamu  a o prijatí  p.  Ing.  Matúša  Karasa  na 
absolventskú prax , ktorá potrvá 6 mesiacov.

K bodu č. 4
                      

Starosta  prečítal  správu o výsledku následnej  finančnej  kontroly Obecného úradu,  pri 
ktorej  z vecného a časového hľadiska neboli  zistené žiadne nedostatky.  Účtovná evidencia 
a dokumentácia  je  v náležitom  poriadku.  Bolo  skontrolovaných  41  príjmových  a 52 
výdavkových pokladničných dokladov.

K bodu č. 5

Starosta  obce prečítal Opatrenie starostu obce k inventarizácii majetku obce na rok 2012.
Za  predsedu  inventarizačnej  komisie  vymenoval  Ing.  Mariána  Hojdana,  za  členov   Jána 
Kolesára a Ing. Matúša Karasa.

K bodu č. 6

          Starosta  obce prečítal žiadosť o odkúpenie parciel 68/10 a 68/11 KNC Ing. Štefanom 
Ondovčákom v rozlohe  210  m2  a 600  m2.Navrhovaná  cena  je  1€/  m2.  Žiadateľ  vo  svojej 
žiadosti poukázal na skutočnosť, že predmetné pozemky sú situované za pozemkami v jeho 
osobnom vlastníctve a nie sú patrične udržiavané.

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



K bodu č. 7

Obecné zastupiteľstvo navrhlo na základe monitorovania separovaného zberu v obci a 
s tým spojenej súťaže v zbere vrchnákov z PET fliaš  zvolať verejnú schôdzu občanov obce 
na deň 26.10.2012 o 18.00 hod ohľadom problémov týkajúcich sa separovaného zberu.

K bodu č. 8

Starosta  obce Kamienka podľa § 13 odst.4 zákona SNR č.  369/1990 Zb.  o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §63 odst.1písm. b) Zákonníka 
práce v platnom znení prijal rozhodnutie o organizačnej zmene v zmysle ktorej sa z dôvodu 
zníženia  nákladov a zefektívnenia  práce zamestnávateľa  Obce Kamienka zrušuje pracovná 
pozícia  ,,administratívna  pracovníčka  obecného  úradu“.  Komplexná  agenda  vyplývajúca 
z tejto  pracovnej  pozície  prechádza  na  starostu  obce  Kamienka  a Kanceláriu  starostu. 
Účinnosť tohto rozhodnutia nadobúda platnosť 01.11.2012.

OZ toto rozhodnutie prijalo bez výhrad

K bodu č. 9
            

Starosta obce prečítal správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch MŠ 



Návrh  uznesenia č. 6
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke

uskutočneného dňa 11.10.2012 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. Informáciu o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ
2. Informáciu o práci OcÚ a starostu obce 
3. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly Obecného úradu
4. Opatrenie starostu obce k inventarizácii majetku obce.
5. Organizačný poriadok Obecného úradu a rozhodnutie o organizačnej zmene

B. Schvaľuje

1. Predaj parciel 68/10 a 68/11 KNC z dôvodu osobitného zreteľa o výmere 210 m2 a 600 m2 

na základe geometrického plánu vyhotoviteľa Ján Mažerik, Geodetické práce, Mierová 
80,  06601  Humenné,  IČO:  30628032,  DIČ:1031318860,  číslo  geometrického  plánu 
75/2003,  overeného  pod  č.  397/05,  z parcely  CKN  68/1  zapísanej  v   KU  Kamienka 
v prospech  Ing.  Štefana  Ondovčáka,  trvale  bytom  Námestie  slobody  28/30,  066  01 
Humenné, za cenu podľa návrhu 1€/m2, v zmysle ustanovenia §9 ods.8 písmeno e, zákona 
č.138/1991 Z. z. o majetku obci v znení neskorších predpisov. Dôvod osobitného zreteľa 
spočíva v skutočnosti, že uvedené parcely sú priľahlé k pozemku a svojim umiestnením 
tvoria neoddeliteľnú súčasť pozemku vo vlastníctve Ing. Štefana Ondovčáka. 

2. Zvolanie verejnej schôdze občanov obce na 26.10.2012 o 18.00hod
3. Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch MŠ Kamienka

C. Ukladá obecnému úradu

1. Vypracovať všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu 
realizácie zhora uvedeného  uznesenia 

2. Vypracovať  návrh   VZN o miestnych  daniach  a  poplatku  v spolupráci  s komisiou  pre 
životné prostredie  a návrh rozpočtu obce na rok 2013 v spolupráci s finančnou komisiou

 

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

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

Overovatelia    :                Jozef Švik                           .............................................

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


