Obecný úrad v Kamenici nad Cirochou
Zápisnica
z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenici nad Cirochou konaného
dňa 14. decembra 2018 v zasadačke Obecného úradu v Kamenici nad Cirochou

Prítomní :

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

Ďalší prítomní :

Margita Karamanová, hlavná kontrolórka
Ing. Adriana Meričková, zapisovateľka
Mgr. Štefan Balberčák, PhD., zamestnanec OcÚ
Ing. Drahoslava Miko, zamestnanec OcÚ
Anna Pastírová, zamestnanec OcÚ
Gabriela Mesarošová, ekonómka ZŠ s MŠ a ŠJ

Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schvaľovanie rozpočtu na rok 2019
Schvaľovanie členov komisií OZ z radov občanov
Schvaľovanie zásad činnosti komisií OZ a výšky odmeny za činnosť v komisiách
Informácia o odvolaní členov Rady školy za zriaďovateľa a voľba – delegovanie nových členov
Rady školy za zriaďovateľa
7. Informácia hlavnej kontrolórky o zrealizovaných kontrolách o posledného riadneho rokovania
OZ
8. Schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2019 (doplnený bod)
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Záver

K bodu 1/ O t v o r e n i e
2. riadne verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce Ing. Monika
Hamaďaková. Privítala prítomných a skonštatovala, že pozvánky s programom rokovania boli
doručené všetkým v zákonom stanovenom termíne a že zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Starostka navrhla doplnenie programu o nový bod 8) Schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti hlavnej
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kontrolórky na rok 2019. Ďalšie návrhy na doplnenie alebo zmenu programu rokovania neboli
predložené. Starostkou doplnený návrh programu poslanci hlasovaním jednohlasne schválili.
K bodu 2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku starostka obce určila Ing. A. Meričkovú. Za overovateľov zápisnice určila
poslancov Petra Polačka a Mariána Mika.
K bodu 3/ Schvaľovanie rozpočtu na rok 2019
Poslanci boli pred rokovaním zastupiteľstva oboznámení s návrhom rozpočtu obce na rok 2019
a s písomným stanoviskom hlavnej kontrolórky s odporúčaním schváliť rozpočet obce na rok 2019 a
výhľadový rozpočet na roky 2020 - 2021. Rozpočet bol v zmysle zákona zverejnený na úradnej tabuli a
webovom sídle obce 15 dní pred schvaľovaním, a to od 28. 11. 2018. Starostka podala bližšie
informácie k jednotlivým častiam rozpočtu. Návrh rozpočtu bol spracovaný ako vyrovnaný v celkovej
výške príjmov a výdavkov 1 262 766 €. Pred schvaľovaním rozpočtu boli Ministerstvom financií SR
zverejnené východiskové štatistické údaje o podiele obcí na výnose daní z príjmov FO pre rok 2019,
podľa ktorého podiel daní pre obec Kamenica nad Cirochou predstavuje čiastku 721 729 €, čo je o
90.555 € viac oproti roku 2018, z ktorého vychádzal návrh rozpočtu na rok 2019. Starostka navrhla
doplniť príjmovú a výdajovú časť rozpočtu na celkovú sumu 1.353.321 €. Rozpočet so
zakomponovanými zmenami, ktorý poslanci jednohlasne schválili, bude zverejnený na úradnej tabuli
obce a na webovom sídle obce.
K bodu 4/ Schvaľovanie členov komisií OZ z radov občanov
Starostka, predsedovia a členovia komisií z radov poslancov navrhli doplniť komisie OZ o
ďalších členov z radov občanov a iných osôb takto:
1. do Komisie pre financie, miestny rozvoj a nakladanie s majetkom:
Ing. Diana Burdová, JUDr. Miroslav Hodák
O predložených návrhoch poslanci hlasovali s týmto výsledkom:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
2. do Komisie pre školstvo, mládež a šport:
Marek Ihnát, Ján Sojčák, Mgr. Slavomír Tokár, Ján Harvaník
O predložených návrhoch poslanci hlasovali s týmto výsledkom:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. do Komisie pre verejný poriadok a životné prostredie:
Ing. Lukáš Vataha, Vladimír Salak, Marián Sojčak, Jozef Zeleňák, Ladislav Kotus ml.
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O predložených návrhoch poslanci hlasovali s týmto výsledkom:
Za: 8
Proti: 1 (Ing. P. Žinčák) Zdržal sa: 0
4. do Komisie pre sociálne veci a kultúru:
PhDr. Jarmila Sivčová, Mgr. Lucia Mažeriková, Jana Pojarová, Monika Veľká
O predložených návrhoch poslanci hlasovali s týmto výsledkom:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Po vzájomnej dohode medzi poslancami F. Burdom a A. Luksajom bol podaný návrh na zmenu
predsedu 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 – namiesto p. A. Luksaja za
predsedu p. F. Burda.
O predloženom návrhu poslanci hlasovali s týmto výsledkom:
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (F. Burda)
Jednotlivým komisiám starostka pridelila zamestnancov OcÚ na pozíciu zapisovateľa - tajomníka s
hlasom poradným takto:
- pre Komisiu pre financie, miestny rozvoj a nakladanie s majetkom – Ing. Drahoslava Miko
- pre Komisiu pre školstvo, mládež a šport – Jana Ferencová
- pre Komisiu pre verejný poriadok a životné prostredie – Mgr. Štefan Balberčák, PhD.
- pre Komisiu pre sociálne veci a kultúru – Anna Pastírová
K bodu 5/ Schvaľovanie Zásad činnosti komisií OZ a výšky odmeny za činnosť komisiách
Starostka obce predložila návrh Zásad činnosti komisií OZ, ku ktorému neboli poslancami
vznesené pripomienky a doplňujúce návrhy. Predložený návrh poslanci jednohlasne schválili.
Schválené znenie bude zverejnené na úradnej tabuli a na webovom sídle obce.
Starostka obce navrhla odmenu za činnosť v komisiách vo výške 20 €/zasadnutie/člen.
Podkladom pre uplatnenie nároku na vyplatenie odmeny je originál podpísanej prezenčnej listiny zo
zasadnutia komisie. Mimoriadne vzniknuté náklady súvisiace s činnosťou komisií budú posudzované
individuálne. Žiadny z poslancov nepodal v predmetnej veci iný návrh. Starostkou predložený návrh
výšky odmeny poslanci jednohlasne schválili.
K bodu 6/ Informácia o odvolaní členov Rady školy a voľba – delegovanie nových členov Rady školy za
zriaďovateľa
V súvislosti so skončením volebného obdobia 2014 – 2018 boli bývalí poslanci OZ Ing. Diana
Burdová, p. Marek Čabák a p. Renáta Babjaková, ako aj zamestnakyňa OcÚ p. Anna Pastírová
odvolaní starostkou obce z Rady školy pri ZŠ s MŠ a ŠJ v Kamenici nad Cirochou ku dňu 13.12.2018 za
zriaďovateľa školy. Starostka podala OZ návrh na menovanie – delegovanie nových členov Rady školy,
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a to: Ing. Gabriela Poljaková, Marianna Dubásová, Anton Luksaj za poslancov a Mgr. Štefan Balberčák,
PhD. za OcÚ.
O predloženom návrhu poslanci hlasovali takto:
Za: 6
Proti: 0
Zdržali sa: 3 (A. Luksaj, G. Poljaková, M. Dubásová)
Podpísané menovacie dekréty boli novým členom Rady školy odovzdané priamo za zasadnutí OZ a na
vedomie budú zaslané Mgr. A. Engelovej, preds. Rady školy a Mgr. S. Tokárovi, riaditeľovi ZŠ s MŠ a ŠJ.
K bodu 7/ Informácia hlavnej kontrolórky o zrealizovaných kontrolách od posledného riadneho
rokovania OZ
Hlavná kontrolórka podala OZ informáciu o výsledkoch kontroly zrealizovanej od posledného
riadneho zasadnutia OZ, t.j. od 1. 10. 2018 do 30.11.2018. Zrealizovala kontrolu nakladania s
finančnými prostriedkami obce za obdobie 9-10/2018, kontrolu dochádzky a čerpania osobných
mzdových výdavkov za obdobie 9-10/2018 bez zistenia nedostatkov alebo porušenia zákona.
Informáciu vzalo OZ na vedomie bez pripomienok.
K bodu 8/ Schvaľovanie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na rok 2019
Hlavná kontrolórka predložila OZ na schválenie plán kontrolnej činnosti na rok 2019, ktorý bol
zverejnený na úradnej tabuli obce od 28.11.2018. Poslanci k plánu nevzniesli námietky, ani návrhy na
doplnenie a predložený plán v hlasovaní jednohlasne schválili.
K bodu 9/ Rôzne
Nadväzne na ustanovujúce zasadnutie OZ, na ktorom poslanec F.Burda predložil návrh na
odsúhlasenie používania služobného osobného motorového vozidla Peugeot Partner starostkou obce
aj mimo úradných hodín a parkovania pri rodinnom dome starostky, poslanci tento návrh v hlasovaní
jednohlasne schválili s účinnosťou od 1.1.2019.
Poslanec P. Žinčák opätovne upozornil na potrebu osvetlenia chodníka/cesty popri OcÚ –
požiadavka bude prejednaná na pracovnom stretnutí s p. D.Ontkocom zo spoločnosti Enel, týkajúceho
sa rozšírenia verejného osvetlenia v obci; následne dôjde k výberu vhodnej alternatívy osvetlenia pri
OcÚ. P. Žinčák súčasne upozornil na potrebu opravy asfaltovej plochy pred OcÚ.
V súvislosti s výstavbou inžinierskych sietí na novej ulici (Juraja Macáka) poslanec P. Polačko
upozornil na nevysporiadané pozemky nielen pod touto, ale aj pod ďalšími miestnymi komunikáciami.
V rámci diskusie k tomuto príspevku sa spoločne dospelo k záveru, že v blízkej budúcnosti sa začne s
postupným vysporiadavaním vlastníctva pozemkov, na ktorých sú umiestnené obecné miestne
komunikácie .
Starostka obce informovala, že na OcÚ bolo 14.12.2018 dodaných 600 ks kompostérov, ktoré
budú distribuované obyvateľom obce v jarných mesiacoch.
Starostka obce informovala poslancov o problematike finančného vysporiadania so
spoločnosťou GRIFFA, s.r.o. za zrealizované úpravy priestorov v bývalej zubnej ambulancii ObZS a
odstúpila tento materiál na prejednanie Komisii pre financie, miestny rozvoj a nakladanie s majetkom.
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Súčasne tejto komisii odstúpila za účelom predloženia stanoviska komisie na najbližšie rokovanie OZ
materiál týkajúci odpredaja rodinných domov vo vlastníctve obce rodine P. Gunára a B. Pechovej.
Starostka obce informovala OZ, že postupuje právničke JUDr. Anne Drugdovej materiál týkajúci
sa možnosti zrušenia uznesenia OZ č. 31/2018 zo 16.10.2018 v časti týkajúcej sa súhlasu OZ so
zmenou územného plánu na základe žiadosti p. Hudáka vzhľadom k tomu, že právoplatné stavebné
povolenie a stanovisko z DI PZ SR v Humennom je v rozpore s požiadavkou p. Hudáka na zmenu
územného plánu.
Starostka informovala poslancov, že na rokovaní OZ dňa 5.6.2018 bol uznesením OZ schválený
zámer odpredaja pozemku (CKN 860/15 o výmere 400 m2 v k. ú. Kamenica nad Cirochou) manželom
Ladislavovi Kotusovi a Pavlíne Kotusovej za kúpnu cenu 1 €. Bývalý starosta však po zákonom
stanovenej lehote na zverejnenie zámeru z neznámych dôvodov nepredložil obecnému zastupiteľstvu
návrh na schválenie samotného odpredaja parcely z dôvodu hodného osobitného zreteľa a bez
súhlasného stanoviska OZ odpredaj nie je možné zrealizovať. Poslanci OZ po dôkladnom oboznámení
sa s detailami k uvedenej záležitosti o odpredaji parcely v prospech manželov Ladislava a Pavlíny
Kotusových z dôvodov hodných osobitného zreteľa za kúpnu cenu 1 € za celú výmeru hlasovali takto:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
P. Burda sa informoval, či bolo zrealizované odkúpenie parcely do vlastníctva obce v lokalite
Cirochy od neb. Jána Vrábľa – odpovedala zamestnankyňa OcÚ p. Pastírová – odkúpenie bolo
zrealizované a predmetná parcela je vo vlastníctve obce.
P. Žinčák sa informoval, či je možné nahliadnuť do vyúčtovania dotácie pre FK Kamenica nad
Cirochou za rok 2018 – starostka podala informáciu, že p. Marek Ihnát tesne pred rokovaním
zastupiteľstva odovzdal na OcÚ účtovné doklady klubu za rok 2018. Starostka navrhla a poslanci
jednohlasne schválili, že hlavná kontrolórka obce má v súlade s par. 18f) odsek 1, písm. h) zákona o
obecnom zriadení vykonať v termíne do 21.12.2018 mimoriadnu kontrolu predložených účtovných
dokladov FK z hľadiska ich akceptovateľnosti pre potreby ročného zúčtovania dotácie poskytnutej pre
FK z rozpočtu obce v roku 2018 v sumárnej výške 17 tis. € a má o tom bezodkladne predložiť písomnú
správu.
K bodu 10/ Diskusia
Poslanci diskutovali o možnosti zriadenia zberného dvora, sledovaní výziev týkajúcich sa tejto
oblasti, potrebe výberu vhodnej lokality ajednania s vlastníkom lokality, resp. možnosti zámeny
pozemkov prenajatých cez SPF.
Poslankyňa Dubasová sa informovala o možnosti príspevkov na obedy pre dôchodcov a
možnosti rozvozu obedov – o príspevku sa zatiaľ neuvažuje, je k tomu potrebná dôkladná analýza;
v prípade potreby zabezpečiť donášku obedov v rámci obce je treba konkrétne požiadavky nahlásiť na
OcÚ.
K bodu 16/ Z á v e r
Starostka vyzvala zapisovateľku Ing. A. Meričkovú, aby prečítala uznesenia z 2. riadneho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenici nad Cirochou a následne dala hlasovať o schválení
uznesení s týmto výsledkom:
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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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 :
Peter Polačko
Marián Miko
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