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     Zápisnica č. 2/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 23.06.2022 v priestoroch obecného úradu 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Návrh programu zasadnutia OZ dňa 23.06.2022 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 2.polrok 2022 

5. Správa z kontroly prijímania a plnenia uznesení OZ obce Kamienka za 2. polrok 2021 

6. Návrh záverečného účtu Obce Kamienka na rok 2021 

7. Stanovisko kontrolórky obce  k Návrhu záverečného účtu Obce Kamienka na rok 2021 

8. Správa z kontroly realizácie vybranej investičnej akcie „Športovo-oddychová zóna v obci 

Kamienka“ výber dodávateľa, zmluvný vzťah, financovanie, zverejňovanie zmlúv a faktúr 

9. VZN č.2/2022 o pravidlách na udrţiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území 

obce Kamienka 

10.  VZN č.3/2022 o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obci Kamienka 

11. VZN č.4/2022 o pravidlách času a predaja v obchode a času prevádzky sluţieb na území obce 

Kamienka 

12. VZN č.5/2022 o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci Kamienka 

13. VZN č.6/2022 o určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý 

čas alebo na určitom mieste 

14. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Kamienka na nové volebné obdobie 

r. 2022 – 2026 

15. Návrh na počet poslancov Obce Kamienka na nové volebné obdobie r. 2022 – 2026 

16. Návrh na určenie volebných obvodov v Obci Kamienka pre voľby 

poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022 - 2026 

17. Ţiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti/pozemku 

18. Ţiadosť o poskytnutie fin. príspevku na prevádzku denného stacionára, Domu sv. Júdu 

Tadeáša pre rok 2022 

19. Stav ţivotného prostredia a zber odpadov v obci 

20.  Rôzne  

21.  Návrh uznesenia 

22.  Záver 
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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: Švik Jozef, Ing. Sojčak Jozef 

za navrhovateľov: Skrip Štefan, Ing. Hojdan Marián 

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdrţal sa: 0 

 

Otvorenie  zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia. 

 

Uznesenie č. 1/2/2022 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 23.06.2022 

___________________________________________________________________________ 

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 23.06.2022 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 2.polrok 2022 

5. Správa z kontroly prijímania a plnenia uznesení OZ obce Kamienka za 2. polrok 2021 

6. Návrh záverečného účtu Obce Kamienka na rok 2021 

7. Stanovisko kontrolórky obce  k Návrhu záverečného účtu Obce Kamienka na rok 2021 

8. Správa z kontroly realizácie vybranej investičnej akcie „Športovo-oddychová zóna v obci 

Kamienka“ výber dodávateľa, zmluvný vzťah, financovanie, zverejňovanie zmlúv a faktúr 

9. VZN č.2/2022 o pravidlách na udrţiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území 

obce Kamienka 

10.  VZN č.3/2022 o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obci Kamienka 

11. VZN č.4/2022 o pravidlách času a predaja v obchode a času prevádzky sluţieb na území obce 

Kamienka 
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12. VZN č.5/2022 o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci Kamienka 

13. VZN č.6/2022 o určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý 

čas alebo na určitom mieste 

14. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Kamienka na nové volebné obdobie 

r. 2022 – 2026 

15. Návrh na počet poslancov Obce Kamienka na nové volebné obdobie r. 2022 – 2026 

16. Návrh na určenie volebných obvodov v Obci Kamienka pre voľby 

poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022 - 2026 

17. Ţiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti/pozemku 

18. Ţiadosť o poskytnutie fin. príspevku na prevádzku denného stacionára, Domu sv. Júdu 

Tadeáša pre rok 2022 

19. Stav ţivotného prostredia a zber odpadov v obci 

20.  Rôzne  

21.  Návrh uznesenia 

22.  Záver 

Hlasovanie:      

Prítomní: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdrţal 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 25.03.2022.  Skonštatoval, ţe všetky uznesenia boli splnené.  

 

Uznesenie č. 2/2/2022 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 23.06.2022 

___________________________________________________________________________ 

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 25.03.2022. 

 

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. 3/2/2022 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 23.06.2022 

________________________________________________________________________________ 

K bodu 3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 
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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. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022 

 Starosta obce prečítal poslancom Návrh kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022, ktorý 

predloţila hlavná kontrolórka obce. Návrh plánu bol vyvesený na stránke obce dňa 06.06.2022. 

 

Uznesenie č. 4/2/2022 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 23.06.2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 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  

 

plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022. 

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdrţal sa: 0 

 

K bodu 5. Správa z kontroly prijímania a plnenia uznesení OZ obce Kamienka                                  

za 2. polrok 2021 

 Starosta oboznámil prítomných poslancov o Správa z kontroly prijímania a plnenia uznesení 

OZ obce Kamienka za 2. polrok 2021. 

     

Uznesenie č. 5/2/2022 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 23.06.2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 5. Správa z kontroly prijímania a plnenia uznesení OZ obce Kamienka                                    

za 2. polrok 2021 

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

zriadení v z. n. p.  

  

     berie na vedomie 

 

správu z kontroly prijímania a plnenia uznesení OZ obce Kamienka za 2. polrok 2021. 
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K bodu 6. Návrh záverečného účtu obce za rok 2021 

 Záverečný účet obce za rok 2021 predstavuje súhrnný dokument, v ktorom je zhodnotená 

ekonomická činnosť obce počas roka 2021. Obsahuje prehľad o hospodárení, o poskytnutých 

dotáciách a finančných vzťahoch voči rôznym organizáciám v rámci verejnej správy i mimo nej a 

rozbor plnenia prímov a výdavkov za daný rok. Zároveň navrhuje spôsob vysporiadania výsledku 

rozpočtového hospodárenia. Návrh záverečného účtu obce za rok 2021 bol zverejnený na stránke 

obce dňa 06.06.2022. 

 

     Uznesenie č. 6/2/2022 

    zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 23.06.2022 

 

K bodu 6. Návrh záverečného účtu obce za rok 2021 

 

 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 

 

celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 
Hlasovanie:      

Prítomní:  7 Za: 7 Proti: 0 Zdrţal sa: 0 

    

 

K bodu 7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce za rok 2021 

 

 Cieľom stanoviska kontrolóra k záverečnému účtu obce je odborné posúdenie všetkých 

aspektov a náleţitosti záverečného účtu, ktoré musí tento dokument zo zákona obsahovať. 

 

Uznesenie č. 7/2/2022 

     zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 23.06.2022 

_________________________________________________________________________________ 

K bodu 7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce 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 

 

stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce za rok 2021. 

 

K bodu 8. Správa z kontroly realizácie vybranej investičnej akcie „Športovo-oddychová zóna 

v obci Kamienka“ výber dodávateľa, zmluvný vzťah, financovanie, zverejňovanie zmlúv 

a faktúr 
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Uznesenie č. 8/2/2022      

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 23.06.2022 

________________________________________________________________________________ 

K bodu 8. Správa z kontroly realizácie vybranej investičnej akcie „Športovo-oddychová zóna 

v obci Kamienka“ výber dodávateľa, zmluvný vzťah, financovanie, zverejňovanie zmlúv 

a faktúr 

 

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

zriadení v z. n. p.  

  

     berie na vedomie 

 

správu z kontroly realizácie vybranej investičnej akcie „Športovo-oddychová zóna v obci Kamienka“ 

výber dodávateľa, zmluvný vzťah, financovanie, zverejňovanie zmlúv a faktúr. 

 

K bodu 9. VZN č.2/2022 o pravidlách na udrţiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene        

na území obce Kamienka 

 

 Návrh  VZN č.2/2022 o pravidlách na udrţiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na 

území obce Kamienka bol zverejnený na web stránke obce dňa 07.06.2022. 

 

Uznesenie č. 9/2/2022 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 23.06.2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 9. VZN č.2/2022 o pravidlách na udrţiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene        

na území 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 č.2/2022 o pravidlách na udrţiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce 

Kamienka. 

 
Hlasovanie:      

Prítomní: 7  Za: 7 Proti: 0 Zdrţal sa: 0 

 

 

K bodu 10. VZN č.3/2022 o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obci Kamienka 

 

 Návrh VZN č.3/2022 o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obci Kamienka 

bol zverejnený na web stránke obce dňa 07.06.2022. 

 

Uznesenie č. 10/2/2022 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 23.06.2022 

___________________________________________________________________________ 
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K bodu 10. VZN č.3/2022 o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda                       

v obci 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 č.3/2022 o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda v obci Kamienka. 

 
Hlasovanie:      

Prítomní: 7  Za: 7 Proti: 0 Zdrţal sa: 0 

 

K bodu 11. VZN č.4/2022 o pravidlách času a predaja v obchode a času prevádzky sluţieb na 

území obce Kamienka 

 Návrh VZN č.4/2022 o pravidlách času a predaja v obchode a času prevádzky sluţieb na 

území obce Kamienka bol zverejnený na web stránke obce dňa 07.06.2022. 

  

Uznesenie č. 11/2/2022 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 23.06.2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 11. VZN č.4/2022 o pravidlách času a predaja v obchode a času prevádzky sluţieb na 

území 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 č.4/2022 o pravidlách času a predaja v obchode a času prevádzky sluţieb na území obce 

Kamienka. 

 
Hlasovanie:      

Prítomní: 7  Za: 7 Proti: 0 Zdrţal sa: 0 

 

K bodu 12. VZN č.5/2022 o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci Kamienka 

 Návrh VZN č.5/2022 o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci Kamienka bol zverejnený 

na web stránke obce dňa 07.06.2022. 

 

Uznesenie č. 12/2/2022 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 23.06.2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 12. VZN č.5/2022 o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci Kamienka 
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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 č.5/2022 o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb v obci Kamienka. 

 

 
Hlasovanie:      

Prítomní: 7  Za: 7 Proti: 0 Zdrţal sa: 0 

 

K bodu 13. VZN č.6/2022 o určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené 

na určitý čas alebo na určitom mieste 

 Návrh VZN č.6/2022 o určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na 

určitý čas alebo na určitom mieste bol zverejnený na web stránke obce dňa 07.06.2022. 

 

Uznesenie č. 13/2/2022 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 23.06.2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 13. VZN č.6/2022 o určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené 

na určitý čas alebo na určitom mieste 

 

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 č.6/2022 o určení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas 

alebo na určitom mieste. 

 
Hlasovanie:      

Prítomní: 7  Za: 7 Proti: 0 Zdrţal sa: 0 

 

K bodu 14. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Kamienka na nové 

volebné obdobie r. 2022-2026 

  

Uznesenie č. 14/2/2022 

     zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 23.06.2022 

_________________________________________________________________________________ 

K bodu 14. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Kamienka na nové 

volebné obdobie r. 2022-2026 

 

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

zriadení v z. n. p.  
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určuje 

 

rozsah výkonu funkcie  starostu Obce Kamienka v novom volebnom období  r. 2022 – 2026 

v rozsahu 1, t. z. v plnom rozsahu. 

 

K bodu 15. Návrh na počet poslancov Obce Kamienka na nové volebné obdobie r. 2022-2026 

  

 

Uznesenie č. 15/2/2022 

     zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 23.06.2022 

_________________________________________________________________________________ 

K bodu 15. Návrh na počet poslancov Obce Kamienka na nové volebné obdobie r. 2022-2026 

 

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

zriadení v z. n. p.  

    

určuje 
 

počet poslancov Obce Kamienka v novom volebnom období  r. 2022 – 2026 = 7 . 

 

 

K bodu 16. Návrh na určenie volebných obvodov v Obci Kamienka pre voľby poslancov                  

do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022- 2026  

 

Uznesenie č. 16/2/2022 

     zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 23.06.2022 

_________________________________________________________________________________ 

K bodu 16. Návrh na určenie volebných obvodov v Obci Kamienka pre voľby poslancov                     

do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022- 2026 

 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Kamienka v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o 

podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 

    

určuje 

 

volebné obvody pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie                         

r. 2022 – 2026,  a to: 1 volebný obvod.  

 

K bodu 17. Ţiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti/pozemku 

 

Uznesenie č. 17/2/2022 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 23.06.2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 17. Ţiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti/pozemku 

 

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  

 

zámer predaja pozemku vo vlastníctve Obce Kamienka, k. ú. Kamienka, okres Humenné, konkrétne: 

- novovytvorená parcela KNC 836/103 o výmere 346 m
2
, ostatné plochy, ktorá bola odčlenená 

z parcely 836/6 geometrickým plánom č. 32389833-38/2022 do vlastníctva v prospech Mgr. 

Ľudmila Oráčová, bytom Kamienka 222, 067 83 Kamenica nad Cirochou.  

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, ţe pozemok, ktorý obec Kamienka dlhodobo 

nevyuţíva, bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou (pozemkom a rodinným domom) vo vlastníctve 

kupujúcich, ktorí majú záujem o pripojenie, scelenie a udrţiavanie uvedeného pozemku, pričom 

predmet prevodu je aj v súčasnosti udrţiavaný na náklady ţiadateľov. Predajom pozemku vznikne 

majetkovoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve kupujúcich. 

 

 
Hlasovanie:      

Prítomní: 7  Za: 7 Proti: 0 Zdrţal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 18/2/2022      

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 23.06.2022 

________________________________________________________________________________ 

K bodu 18. Ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku denného stacionára, 

Domu sv. Júdu Tadeáša pre rok 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  

 

poskytnutie finančného príspevku na prevádzku denného stacionára, Domu sv. Júdu Tadeáša pre rok 

2022 vo výške 200€. 

Hlasovanie:      

Prítomní: 7  Za: 7 Proti: 0 Zdrţal sa: 0 

 

K bodu 19. Stav ţivotného prostredia a zber odpadov v obci 

 

Starosta obce informoval poslancov o nelegálnej skládke odpadu vytvorenej pri brehu potoka, 

neďaleko Harmonického mosta. Vytvorenie tejto skládky bolo hlásené na polícii a je v štádiu 

šetrenia. Starosta obce informoval poslancov aj o brigáde na vyčistenie brehov potoka od kostola aţ 

po Hamornický most. 

 

 

 

Uznesenie č. 19/2/2022 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 23.06.2022 

_________________________________________________________________________________ 

K bodu 19. Stav ţivotného prostredia a zber odpadov v obci 
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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 20. Rôzne 

 

Starosta obce informoval poslancov o najbliţšej akcii, športovo – kultúrny deň v obci a jej 

organizačnom zabezpečení. 

 

     Uznesenie č. 20/2/2022 

    zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 23.06.2022 

 

K bodu 20. Rôzne  

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

zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie 

 

stav prípravy akcie, Športovo – kultúrny deň obce Kamienka. 

  

K bodu 21. Návrh uznesenia 

 
Zapisovateľ prečítal schválené uznesenia. 

 
Hlasovanie:      

Prítomní: 7  Za: 7 Proti: 0 Zdrţal sa: 0 

 

 

K bodu  22. Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísal: 

 

          _________________________ 

                               Marianna Miková 

 

 

 

Overovatelia:    _____________________       __________________________ 

          Ing. Sojčak Jozef        Švik Jozef         

   

 

 

        

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

              starosta obce 


