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 Zápisnica č. 1/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 25.03.2022  v priestoroch obecného úradu 

___________________________________________________________________________ 

 

Návrh programu zasadnutia OZ dňa 25.03.2022 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

4. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2021 

5. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti v MŠ za školský rok 2021-22 

6.  Návrh VZN obce Kamienka č. 01/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov, výšky príspevku na reţijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kamienka 

7. Ţiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej sluţby 

8. Obstaranie Zmien a doplnkov č.5 spoločného Územného plánu obcí Kamenica n/C a 

Kamienka, pre k.ú. obce Kamienka pre lokalitu na parcele č. 290 a 291 registra C-KN 

9. Stav ţivotného prostredia a zber odpadov v obci 

10. Rôzne 

11. Návrh uznesenia 

12. Záver 

 

 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

Starosta obce Ing. Benjamín Blaha určil  

za zapisovateľa: Marianna Miková 

za overovateľov zápisnice: Štefan Skrip, Jozef Švik 

za navrhovateľov: Ing. Marián Hojdan, Slavomír Kocik 

 

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdrţal sa: 0 
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K bodu 1. Otvorenie  zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia. 

 

Uznesenie č. 1/1/2022 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 25.03.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

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 25.03.2022 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

4. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2021 

5. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti v MŠ za školský rok 2021-22 

6.  Návrh VZN obce Kamienka č. 01/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov, výšky príspevku na reţijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kamienka 

7. Ţiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej sluţby 

8. Obstaranie Zmien a doplnkov č.5 spoločného Územného plánu obcí Kamenica n/C a 

Kamienka, pre k.ú. obce Kamienka pre lokalitu na parcele č. 290 a 291 registra C-KN 

9. Stav ţivotného prostredia a zber odpadov v obci 

10. Rôzne 

11. Návrh uznesenia 

12. Záver 

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdrţal sa: 0 
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K bodu 2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

 

Starosta informoval poslancov o plnení uznesení zo zasadania obecného zastupiteľstva                      

zo dňa 15.12.2021.  Skonštatoval, ţe všetky uznesenia boli splnené.  

 

Uznesenie č. 2/1/2022 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Kamienka zo dňa 25.03.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

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 15.12.2021. 

 

K bodu 3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

 

 Starosta oboznámil prítomných s aktivitami starostu a obecného úradu od predchádzajúceho 

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

 

Uznesenie č. 3/1/2022 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 25.03.2022 

________________________________________________________________________________ 

 

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. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2021 

 

 Starosta obce prečítal obecnému zastupiteľstvu Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej 

činnosti za rok 2021. 

       

     Uznesenie č. 4/1/2022 

                   zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 25.03.2022 

_________________________________________________________________________________ 

K bodu 4. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2021 
 

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

zriadení v z. n. p.  

    berie na vedomie 
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správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2021. 

                                     

K bodu 5. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti v MŠ za školský rok 2021-2022 

  

 Starosta obce prečítal poslancom Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti v MŠ za školský 

rok 2021-2022, ktorú podala riaditeľka školy p. Anna Lukáčová. 

 

     Uznesenie č. 5/1/2022 

          zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 25.03.2022 

_________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti v MŠ za školský rok 2021-2022 

 

 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 

 

Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti v MŠ za školský rok 2021-2022. 

 

Hlasovanie:      

 

Prítomní: 6 Za:     6 Proti: 0 Zdrţal sa: 0 

 

K bodu 6. Návrh VZN obce Kamienka č. 01/2022 o určení výšky finančných príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na reţijné náklady a podmienky úhrady 

v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kamienka 

 

     Uznesenie č. 6/1/2022 

          zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 25.03.2022 

_________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 6. Návrh VZN obce Kamienka č. 01/2022 o určení výšky finančných príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na reţijné náklady a podmienky úhrady 

v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 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. 586/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

VZN obce Kamienka č. 01/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov, výšky príspevku na reţijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kamienka. 
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Hlasovanie:      

 

Prítomní: 6 Za:     6 Proti: 0 Zdrţal sa: 0 

 

K bodu 7. Ţiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej sluţby 

 

      

     Uznesenie č. 7/1/2022 

          zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 25.03.2022 

_________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7. Ţiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej sluţby 

 

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

zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie 

 

ţiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej sluţby. 

 

K bodu 8. Obstaranie Zmien a doplnkov č. 5 spoločného Územného plánu obcí Kamenica n/C a 

Kamienka, pre k.ú. obce Kamienka pre lokalitu na parcele č. 290 a 291 registra C-KN 

 

 

Uznesenie č. 8/1/2022 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 25.03.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8. Obstaranie Zmien a doplnkov č.5 spoločného Územného plánu obcí Kamenica n/C a 

Kamienka, pre k.ú. obce Kamienka pre lokalitu na parcele č. 290 a 291 registra C-KN 

 

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 

 

Obstaranie Zmien a doplnkov č.5 spoločného Územného plánu obcí Kamenica n/C a Kamienka, pre 

k.ú. obce Kamienka pre lokalitu na parcele č. 290 a 291 registra C KN, v zmysle § 17 odst. (2) bod 

c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom 

znení. 

 

Hlasovanie:      

 

Prítomní: 6 Za:     6 Proti: 0 Zdrţal sa: 0 
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OZ Berie na vedomie 

 

Náklady na obstaranie Zmien a doplnkov č.5 spoločného Územného plánu obcí Kamenica n/C a 

Kamienka, pre k.ú. obce Kamienka pre lokalitu na parcele č. 290 a 291 registra C KN, v zmysle §19 

uhrádza v plnom rozsahu ţiadateľ ZaD č.5. 

 

OZ poveruje starostu obce 

 

Zabezpečiť obstaranie Zmien a doplnkov č.5 spoločného Územného plánu obcí Kamenica n/C a 

Kamienka, pre k.ú. obce Kamienka pre lokalitu na parcele č. 290 a 291 registra C KN, v zmysle 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom 

znení. 

 

K bodu 9. Stav ţivotného prostredia a zber odpadov v obci 

 

 Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva navrhli brigádu zameranú na prečistenie 

niektorých priestranstiev a lokalít v obci. Občania obce budú informovaní o dátume brigády.  

 

Uznesenie č. 9/4/2022 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 25.03.2022 

_________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 9. Stav ţivotného 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 ţivotného prostredia a zber odpadov v obci.   

 

K bodu 10. Rôzne  

 

 Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s plánovanými akciami na nasledujúce 

mesiace. 

 

 

     Uznesenie č.10a/1/2022 

          zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 25.03.2022 

_________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 10a. 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 

 

preplatenie nevyčerpanej dovolenky 20 dni starostovi obce. 

 

Hlasovanie:      

 

Prítomní: 6 Za:     6 Proti: 0 Zdrţal sa: 0 

 

 

Uznesenie č.10b/1/2022 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 25.03.2022 

_________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 10b. 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 

 

prípravu akcii: 1.Máj, 5. Júl – Cyril a Metód, 6. August – športový deň. 

 

Hlasovanie:      

 

Prítomní: 6 Za:     6 Proti: 0 Zdrţal sa: 0 

 

 

Uznesenie č.10c/1/2022 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 25.03.2022 

_________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 10c. 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 

 

500 eur ako dobrovoľný finančný príspevok na transparentný účet Pomôţme Ukrajine, ktorého 

zriaďovateľom je mesto Humenné v rámci dobrovoľnej finančnej zbierky. 

 

Hlasovanie:      

 

Prítomní: 6 Za:     6 Proti: 0 Zdrţal sa: 0 
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K bodu 11. Návrh uznesenia 

 

Zapisovateľ prečítal schválenie uznesenia.  

 

Hlasovanie:      

 

Prítomní: 6 Za:     6 Proti: 0 Zdrţal sa: 0 

 

 

K bodu  12. Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísal:  

  ________________________ 

          Marianna Miková 

 

 

Overovatelia:    _____________________       __________________________ 

               Skrip Štefan                           Švik Jozef   

   

 

 

 

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

         starosta obce 


