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     Zápisnica č. 3/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 06.10.2022 v priestoroch obecného úradu 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Návrh programu zasadnutia OZ dňa 06.10.2022 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

4. Prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa parcely: KN-C č. 836/103 o výmere 

346 m
2 

 k. ú. Kamienka 

5. ZÁMER previesť majetok kupujúcemu – Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. 

Košice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

6. Ţiadosť na úpravu ceny finančného limitu na nákup potravín v školskej jedálni pri MŠ 

7. Stav ţivotného prostredia a zber odpadov v obci 

8. Rôzne 

9. Návrh uznesenia 

10. 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: Ján Kolesár, Vladimír Buček 

za navrhovateľov: Slavomír Kocik, Ing. Marián Hojdan 

 

Hlasovanie:      

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

 

Otvorenie  zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia. 
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Uznesenie č. 1/3/2022 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 06.10.2022 

___________________________________________________________________________ 

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 06.10.2022 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

4. Prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa parcely: KN-C č. 836/103 o výmere 

346 m
2 

 k. ú. Kamienka 

5. ZÁMER previesť majetok kupujúcemu – Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. 

Košice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

6. Ţiadosť na úpravu ceny finančného limitu na nákup potravín v školskej jedálni pri MŠ 

7. Stav ţivotného prostredia a zber odpadov v obci 

8. Rôzne 

9. Návrh uznesenia 

10. Záver 

Hlasovanie:      

Prítomní: 6 Za: 6 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 23.06.2022.  Skonštatoval, ţe všetky uznesenia boli splnené.  

 

Uznesenie č. 2/3/2022 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 06.10.2022 

___________________________________________________________________________ 

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 23.06.2022. 
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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. 3/3/2022 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 06.10.2022 

________________________________________________________________________________ 

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. Prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa parcely: KN-C č. 836/103                

o výmere 346 m
2 

 k. ú. Kamienka 

  

Uznesenie č. 4/3/2022 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 06.10.2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 4. Prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa parcely: KN-C č. 836/103            

o výmere 346 m
2 

 k. ú. 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  

 

Prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa parcely: KN-C č. 836/103 o výmere 346 m
2                 

 

k. ú. Kamienka vo výške 350€. 

 

Hlasovanie:      

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

 

K bodu 5. ZÁMER previesť majetok kupujúcemu – Východoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti, a. s. Košice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
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Uznesenie č. 5/3/2022 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 06.10.2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 5. ZÁMER previesť majetok kupujúcemu – Východoslovenskej vodárenskej 

spoločnosti, a. s. Košice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

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  

  

ZÁMER previesť majetok kupujúcemu – Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice, 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie:      

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

 

     

K bodu 6. Ţiadosť na úpravu ceny finančného limitu na nákup potravín                                    

v školskej jedálni pri MŠ 

  

     Uznesenie č. 6/3/2022 

    zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 06.10.2022 

 

K bodu 6. Ţiadosť na úpravu ceny finančného limitu na nákup potravín                                  

v školskej jedálni pri MŠ 

 

 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 

 

Ţiadosť na úpravu ceny finančného limitu na nákup potravín v školskej jedálni pri MŠ. 

 
Hlasovanie:      

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

    

K bodu 07. Stav ţivotného prostredia a zber odpadov v obci 

 

 

Uznesenie č. 7/3/2022 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 06.10.2022 

_________________________________________________________________________________ 

K bodu 7. 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 8a. Rôzne  

   

 Na obecný úrad p. Lipták podal ţiadosť na odkúpenie obecného majetku – kosačky. 

Obec túto ţiadosť zaevidovala s tým, ţe sa predloţí na prehodnotenie poslancom. Kosačka je 

pokazená a tým pádom nevyuţívaná. Pán Lipták vo svojej ţiadosti píše, ţe v prípade kladnej 

odpovede si kosačku opraví na vlastné náklady sám. 

 

     Uznesenie č. 8a/3/2022 

    zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 06.10.2022 

 

K bodu 8a. 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 

 

odkúpenie obecnej kosačky p. Liptákovi za symbolickú cenu 100€. 

 
Hlasovanie:      

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

 

 

K bodu 8b. Rôzne  

   

 Starosta obce informoval poslancov o najbliţšej akcii – Strieborný podvečer.   

 

     Uznesenie č. 8b/3/2022 

    zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 06.10.2022 

 

K bodu 8b. 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 

 

20€ pre kaţdého jubilanta. Akcia sa bude konať 15.10.2022 o 15:00 hod. 

 
Hlasovanie:      

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

 



    

6 

 

  

K bodu 9. Návrh uznesenia 

 
Zapisovateľ prečítal schválené uznesenia. 

 

K bodu  10. Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísal: 

 

          _________________________ 

                               Marianna Miková 

 

 

 

Overovatelia:    _____________________       __________________________ 

           Ján Kolesár     Vladimír Buček  

            

 

 

         

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

              starosta obce 


