Obecný úrad v Kamenici nad Cirochou
Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenici nad Cirochou konaného
dňa 07. decembra 2018 v zasadačke Obecného úradu v Kamenici nad Cirochou

Prítomní :

poslanci podľa prezenčnej listiny ( 9 poslancov )
Ing. Alexander Bugyi, starosta obce
Ing. Monika Hamaďaková, starostka obce

Ďalší prítomní :

Margita Karamanová, hlavná kontrolórka
Mgr. Štefan Balberčák, PhD., zapisovateľ volebnej komisie
Ing. Adriana Meričková, zapisovateľka

Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a odovzdanie insígnií
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení
Vystúpenie novozvoleného starostu
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
Zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov
Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
a voľba jej členov.
Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia
zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení (doplnený bod)
Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods.
1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine.
Určenie a schválenie pracovných obvodov poslancov
Určenie platu starostu obce
Diskusia (doplnený bod)
Záver

- - -

K bodu 1/ O t v o r e n i e
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril Ing. Alexander Bugyi,
starosta obce. Privítal prítomných a skonštatoval, že pozvánky aj s prílohou boli doručené
načas a všetkým. Zablahoželal novozvolenej starostke a novozvoleným poslancom OZ.
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo verejné.

K bodu 2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku starosta obce určil Ing. A. Meričkovú. Za overovateľov zápisnice určil
Ing. P. Žinčáka a Ing. J. Komarca.

K bodu 3/ Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
O výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce mal obecné zastupiteľstvo
informovať predseda volebnej komisie (Ing. Tomáš Vojtko). Nakoľko sa ospravedlnil, s
výsledkami volieb prítomných oboznámil zapisovateľ volebnej komisie Mgr. Štefan
Balberčák, PhD.

K bodu 4/ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a odovzdanie insígnií
Starosta Ing. A. Bugyi prečítal sľub starostu obce, novozvolená starostka zložila sľub
podpisom na osobitnej listine, k čomu jej Ing. A. Bugyi zablahoželal, odovzdal jej insígnie,
osvedčenie o zvolení a vedenie prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva.

K bodu 5/ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a odovzdanie
osvedčení o zvolení
Starostka (vo voľbách zvolená aj za poslanca) oznámila, že odmieta zloženie sľubu
poslanca z dôvodu, že zložila sľub starostu obce (podľa ustanovenia § 11 ods. 2 písm. a)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je funkcia poslanca nezlučiteľná s funkciou
starostu), čo potvrdila svojím podpisom na osobitnej listine. Následne prečítala sľub poslanca
obecného zastupiteľstva a vyzvala novozvolených poslancov k podpísaniu textu sľubu na
osobitnej listine v abecednom poradí. Sľub zložili zvolení poslanci: Filomén Burda, Marianna
Dubásová, Ing. Jozef Komarc, Anton Luksaj, Marián Miko, Peter Polačko, Ing. Gabriela
Poljaková, Andrea Vasková a prvý náhradník Ing. Peter Žinčák. Po zložení sľubu im starostka
zablahoželala a zapisovateľ volebnej komisie im odovzdal osvedčenie o zvolení.
K bodu 6/ Vystúpenie novozvoleného starostu
Starostka v príhovore poďakovala doterajšiemu starostovi Ing. A. Bugyimu
a poslancom z predchádzajúceho volebného obdobia za ich prácu, popriala im veľa zdaru

v ďalšom živote. Poďakovala občanom – voličom a vyjadrila nádej v dobrú spoluprácu
s poslancami obecného zastupiteľstva v prospech občanov a rozvoja obce v aktuálnom
volebnom období. Po vystúpení starostky Ing. A. Bugyi poprial všetkým prítomným krásne
sviatky, veľa chuti do ďalšej práce a opustil rokovanie zastupiteľstva.

K bodu 7/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starostka skonštatovala, že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné a navrhla do
programu zasadnutia doplniť bod 11. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude
poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona
o obecnom zriadení a bod 15. Diskusia v súlade s Metodickým návodom MV SR zo dňa
16.11.2018 pre obce na zabezpečenie ustanovujúcich zasadnutí obecných zastupiteľstiev.
Upravený návrh programu poslanci jednohlasne schválili.

K bodu 8/ Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
Starostka poslancov informovala o funkcii a úlohách, ktoré plní obecná rada podľa
zákona o obecnom zriadení. V obecnej rade môže byť 1/3 z celkového počtu poslancov a pri
zložení obecnej rady sa prihliada na výsledky volieb. Zástupca starostky sa v zmysle zákona
o obecnom zriadení stáva členom obecnej rady - starostka v rámci prerokovávaného bodu
zastupovaním písomne poverila Ing. J. Komarca (poslanca za SNS). Za ďalších členov navrhla
p. P. Polačka (poslanca za SNS) a Ing. P. Žinčáka (poslanca za Smer-SD).
Poslanec F. Burda poznamenal, že členom rady by mal byť poslanec, ktorý získal
najviac hlasov vo voľbách, teda p. A. Luksaj a podal zastupiteľstvu návrh za jeho schválenie za
člena obecnej rady.
O návrhoch sa hlasovalo jednotlivo v poradí, v akom boli predložené s výsledkom:






Ing. J. Komarc:
Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 1 (Ing. J. Komarc)

p. P. Polačko:
Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 1 (p. P. Polačko)

Ing. P. Žinčák
Za: 7

Proti: 1 (p. F. Burda) Zdržal sa: 1 (Ing. P. Žinčák)

Z dôvodu zvolenia požadovaného počtu členov obecnej rady podľa návrhu starostky
obce sa o doplňujúcom návrhu p. Burdu nehlasovalo.
K bodu 9/ Zriadenie komisií a voľba ich predsedov a členov
Starostka informovala poslancov o úlohách komisií v zmysle zákona o obecnom
zriadení. Navrhla zvoliť predsedov a členov komisií z radu poslancov s tým, aby sa v priebehu

budúceho týždňa jednotlivé komisie zišli, navrhli ďalších členov - odborníkov z radov
občanov a iných osôb a náplne práce jednotlivých komisií - hlasovanie k tomu sa uskutoční
na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Jednotlivým komisiám bude k dispozícii
určený zamestnanec OcÚ, ktorý bude viesť agendu komisií a zúčastňovať sa zasadnutí komisií
s poradným hlasom.
Starostka predložila návrh na zriadenie komisií:
1.

Komisia pre financie, miestny rozvoj a nakladanie s majetkom,

2.

Komisia pre školstvo, mládež a šport,

3.

Komisia pre verejný poriadok a životné prostredie,

4.

Komisia pre sociálne veci a kultúru

Vyzvala poslancov na pripomienkovanie a následne dala o návrhu hlasovať s týmto
výsledkom:
Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Starostka predložila návrhy na predsedov a členov komisií z radov poslancov
v takomto zložení:
1.

do Komisie pre financie, miestny rozvoj a nakladanie s majetkom

za predsedu: Ing. P. Žinčáka
za členov komisie – poslancov: F. Burdu, Ing. G. Poljakovú, Ing. J. Komarca

2.

do Komisie pre školstvo, mládež a šport

za predsedu: M. Mika
za členov komisie – poslancov: A. Luksaja, F. Burdu

3.

do Komisie pre verejný poriadok a životné prostredie

za predsedu: P. Polačka
za členov komisie – poslancov: Ing. J. Komarca, A. Luksaja

4.

do Komisie pre sociálne veci a kultúru

za predsedu: M. Dubásovú
za členov komisie – poslancov: Ing. G. Poljakovú, A. Vaskovú

O predložených návrhoch poslanci hlasovali s týmto výsledkom:
Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 1 (p. F. Burda)

K bodu 10/ Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
a voľba jej členov
Starostka informovala o povinnosti zriadenia tejto komisie vyplývajúcej z ústavného
zákona. Členom môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva, komisia musí mať aspoň
troch členov a musia mať v nej zastúpenie poslanec za každú politickú stranu a hnutie
a jeden nezávislý poslanec (podľa volebných výsledkov). Za členov komisie navrhla p. A.
Vaskovú (poslankyňa za KDH), p. M. Mika (poslanec za Smer-SD), p. F. Burdu (poslanec za
SNS) a p. A. Luksaja (nezávislý poslanec). Odporučila, aby spomedzi členov bol zvolený
predseda, ktorý bude mať na starosti zvolávanie a vedenie zasadnutí komisie a na tento post
navrhla poslankyňu A. Vaskovú, ktorá sa tejto možnosti vzdala. P. Burda navrhol, aby sa
predsedom komisie stal p. A. Luksaj.




O upravenom návrhu zloženia komisie:
predseda komisie: p. A. Luksaj (nezávislý poslanec)
členovia komisie: p. M. Miko (poslanec za Smer-SD), p. F. Burda (poslanec za SNS) a p.
A. Vasková (poslanec za KDH)
poslanci hlasovali s týmto výsledkom:
Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 1 (p. A. Luksaj)

K bodu 11/ Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť
zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
Starostka prítomných oboznámila so znením zákona o obecnom zriadení
v predmetnej veci. Navrhla poslanca Ing. P. Žinčáka za oprávneného zvolávať a viesť
zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení.
Poslanci o predloženom návrhu hlasovali s týmto výsledkom:
Za: 8

Proti: 0

Zdržal sa: 1 (Ing. P. Žinčák)

K bodu 12/ Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4
ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine.

Starostka predniesla návrh poveriť sobášením v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z.
z. o rodine Ing. J. Komarca a p. P. Polačka – o návrhu poslanci hlasovali s týmto výsledkom:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 2 (p. P. Polačko, Ing. J. Komarc)

K bodu 13/ Určenie a schválenie pracovných obvodov poslancov
Starostka predniesla návrh na rozdelenie pracovných obvodov poslancov, ktorý po
požiadavke poslanca A. Luksaja, aby došlo k zámene obvodov medzi ním a p. Polačkom, s čím
obidvaja súhlasili, bol upravený pred hlasovaním takto:
poslanec:

pracovný obvod (ulica/lokalita)

p. Filomén Burda

Partizánska (od GVP smer Kamienka), Veterná

p. Marianna Dubásová

Štúrova, Záhradná

Ing. Jozef Komarc

Kpt. Nálepku, Kamenná, lokalita Cintorín a okolie

p. Anton Luksaj

Humenská, Osloboditeľov (pred potokom od VLM po
Železničnú)

p. Marián Miko

Partizánska (od GVP smer letisko), Sadová, Ružová,
Juraja Macáka

p. Peter Polačko

Gaštanová, Osloboditeľov (za potokom od kostola po
Vihorlatskú), Vihorlatská

Ing. Gabriela Poljaková

Železničná, Čsl. armády, Jarná

p. Andrea Vasková

Lesná, Pod Žbirom

Ing. Peter Žinčák

Sládkovičova, Mierová, Krátka, Slepá

Za upravený návrh rozdelenia pracovných obvodov poslanci hlasovali takto:
Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

K bodu 14/ Určenie platu starostu obce
Starostka podala informáciu o minimálnej možnej výške platu starostu obce podľa
zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Poslanci hlasovali o návrhu mesačného
platu starostky obce na minimálnej úrovni bez navýšenia vo výške 2 099 € s výsledkom:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 15/ Diskusia
Starostka informovala o najbližšom plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva
v piatok 14.12.2018 o 16:00 hod. Hlavnými bodmi programu rokovania bude schvaľovanie
rozpočtu obce na rok 2019 a schválenie náplní činnosti komisií a voľba ďalších členov.

Poslanec F. Burda požiadal o prizvanie ekonómky obce na nasledujúce zastupiteľstvo
a Ing. J. Komarc požiadal o prizvanie ekonómky základnej školy (p. Gabriela Mesarošová),
prípadne riaditeľa základnej školy (Mgr. S. Tokár) – starostka odpovedala, že menovaní budú
na rokovanie zastupiteľstva prizvaní.
Starostka na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva požaduje správu
kontrolórky obce o zrealizovaných kontrolách od posledného zastupiteľstva a na všetky
ďalšie zasadnutia správy o kontrolách zrealizovaných medzi rokovaniami obecného
zastupiteľstva.
Ing. P. Žinčák sa informoval, či starostka plánuje robiť audit - starostka odpovedala
kladne.
Pani starostka je presvedčená, že treba zvolávať zasadnutia obecného zastupiteľstva
a obecnej rady raz za dva mesiace a stretnutia jednotlivých komisií tiež podľa potreby.
Podľa starostky je potrebné upraviť VZN o pravidlách na poskytovanie a čerpanie
dotácií od obce a striktne trvať na vyúčtovaní poskytnutých dotácií v zmysle zákona.
V diskusii k aktuálnej situácii vo futbale poslanci a starostka prejavili záujem situáciu v
rámci svojich možností riešiť. Predseda Komisie pre školstvo, mládež a šport má na prvé
stretnutie prizvať aj p. Sojčáka za ŠKST OcÚ a p. M. Ihnáta za FK a požiadať ho okrem iného
o informáciu, kto tvorí výbor futbalového klubu - je potrebné, aby vo FK bol funkčný výbor.
Starostka požiadala komisiu pre verejný poriadok a životné prostredie
o zdokumentovanie aktuálneho stavu životného prostredia v obci a jej okolí. Otázka
životného prostredia musí byť jednou z priorít v aktuálnom volebnom období.
P. F. Burda požiadal o pridelenie miestnosti pre SNS. Starostka odpovedala, že
priestory kancelárie, ktorý bude zriadená na 2. poschodí pre poslancov, bude možné využívať
aj na stretnutia SNS, či iných strán. Harmonogram využitia kancelárie bude vedený na úrade.
P. Burda zároveň požiadal o schválenie, že starostka obce môže používať služobné
vozidlo a zároveň ho aj parkovať u seba doma – o tomto bode sa bude hlasovať na budúcom
rokovaní obecného zastupiteľstva.
Ing. P. Žinčák požiadal, aby sa dvor pri obecnom úrade dal do poriadku. Starostka
odpovedala, že obec dostala dotáciu 30 tis. € na výstavbu požiarnej zbrojnice aj s garážami,
ktorá podľa projektovej dokumentácie má byť postavená v časti dvora OcÚ (celkový
rozpočtový náklad podľa projektovej dokumentácie je cca 140 tis. €). Dokedy sa nezrealizuje
výstavba požiarnej zbrojnice, nebudú sa uskutočňovať úpravy dvora. Dvor bude priebežne
upratovaný, bude na ňom umiestnených viac kontajnerov na rôzne druhy odpadu s
nutnosťou separácie na mieste. Priestor obecného dvora je už tohto času monitorovaný
kamerovým systémom. Ing. P. Žinčák kamery schvaľuje a navrhuje umiestniť dve svetlá na
budove OcÚ, aby sa osvetlila cesta/chodník pri OcÚ (zároveň to zlepší snímanie kamery
umiestnenej na budove OcÚ).

Poslanec F. Burda zrátal náklady vynaložené na nakladanie s odpadmi v obciach Belá
a Dlhé n/Cir., i keď Belá n/Cir. má viac obyvateľov, za vývoz odpadu platia menej ako
naša obec. V Belej n/Cir. majú obecný traktor, ktorý každé 2 týždne chodí po obci a zberá
triedený odpad.
V Dlhom n/Cir má každý dom kompostér. Mgr Balberčák, PhD. a starostka odpovedali máme vysúťažené kompostéry na biologicky rozložiteľný odpad pre obec za cca 70 tis. €
(4 tis. € je spoluúčasť obce). Realizácia projektu je vo finálnom štádiu a v najbližších
mesiacoch budú kompostéry dodané do domácnosti, obecných budov a na verejné
priestranstvá. O ďalších spôsoboch zberu odpadu sa bude uvažovať s cieľom nezvyšovať,
resp. redukovať náklady vynaložené na nakladanie s odpadmi a zamedziť vytváranie
divokých skládok odpadu.
n/Cir.

Poslanec M. Miko – potrebujeme zabezpečiť ľudí so zanietením pre futbal. Môže sa to
riešiť priamo cez športovú komisiu, alebo môžu prísť aj na rokovanie obecného
zastupiteľstva.

K bodu 16/ Z á v e r
Starostka vyzvala zapisovateľku Ing. A. Meričkovú, aby prečítala uznesenia
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenici nad Cirochou a následne
dala hlasovať o schválení uznesení s týmto výsledkom:
Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Po vyčerpaní programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
starostka zasadnutie ukončila s poďakovaním za účasť všetkým prítomným.
Zapísala: Ing. A. Meričková

Ing. Monika H a m a ď ak o v á
starostka obce
Overovatelia :
Ing. Peter Žinčák
Ing. Jozef Komarc

