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   Zápisnica č. 3/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 01.10.2021  v priestoroch obecného úradu 

___________________________________________________________________________ 

 

Návrh programu zasadnutia OZ dňa 01.10.2021 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

4. Zmluva pre umiestnenie Z - BOXU 

5. Stav životného prostredia a zber odpadov v obci 

6. Rôzne  

7.  Návrh uznesenia 

8.  Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

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

 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

Starosta obce Ing. Benjamín Blaha určil  

za zapisovateľa: Marianna Miková 

za overovateľov zápisnice: Kolesár Ján, Kocik Slavomír 

za navrhovateľov: Buček Vladimír, Ing. Sojčak Jozef 

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

Otvorenie  zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia. 

 

Uznesenie č. 1/3/2021 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 01.10.2021 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia  

   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. 586/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

program zasadnutia OZ dňa 01.10.2021 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 
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3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

4. Zmluva pre umiestnenie Z - BOXU 

5. Stav životného prostredia a zber odpadov v obci 

6. Rôzne  

7.  Návrh uznesenia 

8.  Záver 

Hlasovanie:      

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

K bodu 2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

 

 Starosta informoval poslancov o plnení uznesení zo zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 

18.06.2021.  Skonštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.  

 

Uznesenie č. 2/3/2021 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 01.10.2021 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 2. Informácia o plnení uznesení z posledného zasadnutia OZ 

 

 Obecné  zastupiteľstvo Obce Kamienka 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 18.06.2021. 

 

K bodu 3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

 

 Starosta oboznámil prítomných s aktivitami starostu a obecného úradu od predchádzajúceho 

zasadania obecného zastupiteľstva. Najdôležitejšie body boli zhrnuté do programu rokovania. 

 

Uznesenie č. 3/3/2021 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 01.10.2021 

________________________________________________________________________________ 

K bodu 3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kamienka 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 4. Zmluva pre umiestnenie Z - BOXU 

 Obchodný zástupca spoločnosti Packeta Slovakia, s.r.o. predstavil obci možnosť umiestniť 

automatické výdajné miesto tzv. Z-BOX. Ide o bezdotykové sebestačné výdajné miesta, ktoré sú 

ovládané pomocou mobilnej aplikácie Zásielkovne. 

 Bližšie informácie: https://www.packeta.sk/blog/spustili-sme-z-boxy/. 

 

https://www.packeta.sk/blog/spustili-sme-z-boxy/
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Uznesenie č. 4/3/2021 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 01.10.2021 

________________________________________________________________________________ 

K bodu 4. Zmluva pre umiestnenie Z - BOXU 

 

 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. 586/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

 zmluva pre umiestnenie Z - Boxu so spoločnosťou Packeta Slovakia, s.r.o. 

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

K bodu 5. Stav životného prostredia a zber odpadov v obci 

 

 

    Uznesenie č. 5/3/2021 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 01.10.2021 

_________________________________________________________________________________ 

K bodu 5. Stav životného prostredia a zber odpadov v obci 

 

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

zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie 

 

 stav životného prostredia a zber odpadov v obci. 

 

K bodu 6a. Rôzne  

  Poslanec Jozef Švik navrhol OZ zrušenie poplatku za užívanie multifunkčného ihriska, z dôvodu 

malého počtu platiacich záujemcov.  

      

     Uznesenie č. 6a/3/2021 

    zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 01.10.2021 

 

K bodu 6a. Rôzne  

 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. 586/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  
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schvaľuje 

 

zrušenie poplatku za užívanie multifunkčného ihriska. 

  

Hlasovanie:      

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

K bodu 6b. Rôzne  

 Keďže sa končí funkčné obdobie Rady školy, obec potrebuje delegovať dvoch zástupcov                

do Rady školy pri MŠ Kamienka.  

     Uznesenie č. 6b/3/2021 

    zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 01.10.2021 

 

K bodu 6b. Rôzne  

 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. 586/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

deleguje  

 

poslancov p. Ing. Hojdana Mariána a Kolesára Jána ako zástupcov zriaďovateľa do Rady školy              

pri MŠ Kamienka. 

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

K bodu 6c. Rôzne  

  Starosta informoval OZ , že vzhľadom k pandemickej situácií sa už tretí rok nekonal Strieborný 

podvečer, pri ktorom sme ocenili jubilantov obce dožívajúcich sa okrúhlych výročí. Navrhol preto 

poďakovať sa týmto jubilantom formou listu s peňažným príspevkom 20€.  

      

     Uznesenie č. 6c/3/2021 

    zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 01.10.2021 

 

K bodu 6c. Rôzne  

 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. 586/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

príspevok vo výške 20€. 
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Hlasovanie:      

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

 

K bodu 6d. Rôzne – Vstup obce Kamienka do občianskeho združenia Diaľnica na ZEMPLÍN 

        Cieľom občianskeho združenia Diaľnica na ZEMPLÍN, je spájať samosprávu, zamestnávateľov, 

odborníkov z dopravy, aktivistov a obyvateľov Zemplína, ktorým leží na srdci rozvoj tohto regiónu. 

Činnosť občianskeho združenia bude zameraná na osvetu a podporu aktivít smerujúcich 

k dobudovaniu diaľnice na územie Zemplína.     

      

         Uznesenie č. 6d/3/2021 

    zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 01.10.2021 

 

K bodu 6d. Rôzne - Vstup obce Kamienka do občianskeho združenia Diaľnica na ZEMPLÍN 

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

zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie 

 

a) Dôvodovú správu k návrhu na schválenie vstupu obce do občianskeho združenia Diaľnica na 

Zemplín 

b) Stanovy občianskeho združenia Diaľnica na Zemplín. 

 

K bodu 6d. Rôzne - Vstup obce Kamienka do občianskeho združenia Diaľnica na ZEMPLÍN 

 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. 586/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

vstup obce Kamienka do občianskeho združenia Diaľnica na ZEMPLÍN so sídlom Š. Kukuru 154/14, 

Michalovce, Slovenská republika. 

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
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K bodu 7. Návrh uznesenia 

 

Zapisovateľ prečítal schválené uznesenia. 

 

K bodu  8. Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísal: 

 

          _________________________ 

                               Marianna Miková 

 

 

Overovatelia:    _____________________       __________________________ 

   Kolesár Ján     Kocik Slavomír  

      

 

             

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

         starosta obce 


