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VEC
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Slovenskej Kajni 18.6.2019
1. Otvorenie
Na úvod starostka obce privítala všetkých občanov v a poslancov. Konštatovala, že
zasadnutie je uznášania schopné
2. Schválenie programu rokovania. Poslanci jednohlasne schválili program rokovania
OZ a za overovateľov zápisnice zvolili poslancov Gavura, Sabol. Za navrhovateľov
boli určení poslanci Tomko a Tutko. Za zapisovateľa bol určený Porochnavý.
3. Kontrola uznesení - z prechádzajúceho zasadnutia vyplynula úloha, zistiť situáciu
okolo multifunkčného ihriska a spôsobu jeho využívania aj obyvateľmi obce, mimo
času vyučovania v ZŠ. Toto blo prerokované na zasadnutí Rady školy a riaditeľ bude
kontaktovať pani starostku a pripravia zásady využívania multifunkčného ihriska tak,
aby nebol narušený vyučovací proces, ale aj aby mali občania možnosť toto
športovisko využívať.
4. Prenájom multifunkčného ihriska a zásady prenájmu automobilu Renault trafic
obyvateľmi obce.

Uznesenie č. 48/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sadzbu 30,- eur na prenájom multifunkčného
ihriska na jednu športovú akciu. Prenájom automobilu na jeden deň v sume 70,eur , plus PHM.
V Slovenskej Kajni, 25.6.2019

Bc. Lenka Hierzer Štiber, starostka obce

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Ing. Martin Gavura, Stanislav Fečko, Róbert Tutko Slavomír
Demčák, Michal Tomk, Martin Sabol

Mgr. Marek Kačmár,

5. Zberný dvor
Starostka obce navrhla začať uvažovať nad zámerom realizácie zberného dvora v obci,
nakoľko sa množia čierne skládky a frekvencia vývozu separovaných zložiek odpadu
v obci je nepostačujúca. S poslancami sa dohodli na hľadaní vhodnej lokality
a sledovaní výziev na predkladanie žiadostí o dotácie z rozpočtovej kapitoly
Ministerstva ŽP.
6. Výstavba kanalizačnej siete
Starostka informovala o tom, že u je zmluva o dotácií podpísaná a začne sa už
v priebehu niekoľkých týždňov s realizáciou stavby. Materiál je už v obci a firma
VODIP bude ja tento rok realizovať všetky práce.
7. Žiadosť o dotáciu
Obecnému zastupiteľstvu bola adresovaná žiadosť o dotáciu od miestnej organizácie
Jednoty dôchodcov. Na svoju činnosť sa snažia prispievať z vlastných zdrojov, no je
to nepostačujúce. Vzhľadom na to, že ich činnosť je zmysluplná a prináša seniorom
osoh, všetci poslanci sa vyjadrili, že podporu schvália, pri zachovaní všetkých zásad
nakladania s finančnými prostriedkami a ich následnou kontrolou hlavným
kontrolórom.
Uznesenie č. 49/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre Miestnu organizáciu Jednoty
dôchodcov v Slovenskej Kajni , na rok 2019, vo výške 1.000,- eur.
V Slovenskej Kajni, 25.6.2019

Bc. Lenka Hierzer Štiber, starostka obce

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Ing. Martin Gavura, Stanislav Fečko, Róbert Tutko Slavomír
Demčák, Michal Tomk, Martin Sabol

Mgr. Marek Kačmár,

8. Žiadosť o dotáciu pre DHZ
Zástupca starostky obce, pán Demčák, ako člen DHZ v obci, informoval o podanej
žiadosti o dotáciu pre DHZ v obci. Zároveň zhodnotil doterajšiu činnosť zboru.
Hodnotil ju veľmi pozitívne, najmä s tým, že sa podarilo zapojiť mládež. Zúčastnili sa
aj prvých súťaží a je potrebné dokúpiť materiál a výzbroj. Starostka obce tiež
poďakovala DHZ za pomoc pri organizovaní Kajnianskej desiatky.
Uznesenie č. 50/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu vo výške 1.200,- ako druhú splátku
dotácie v roku 2019.
V Slovenskej Kajni, 25.6.2019

Bc. Lenka Hierzer Štiber, starostka obce

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Ing. Martin Gavura, Stanislav Fečko, Róbert Tutko Slavomír
Demčák, Michal Tomk, Martin Sabol

Mgr. Marek Kačmár,

9. Žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice
Uznesenie č. 51/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje - Predloženie žiadosti s názvom: Úpravy hasičskej zbrojnice v rámci Výzva číslo V.P
HaZZ 2019 na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
- Zabezpečenie realizácie schválenej žiadosti v súlade s podmienkami vyhlasovateľa,
- Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie vo výške najmenej 5%
z celkových predpokladaných výdavkov z vlastných rozpočtových zdrojov obce
Slovenská Kajňa, v sume 1499,52 EUR

V Slovenskej Kajni, 25.6.2019

Bc. Lenka Hierzer Štiber, starostka obce

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Ing. Martin Gavura, Stanislav Fečko, Róbert Tutko Slavomír
Demčák, Michal Tomk, Martin Sabol

Mgr. Marek Kačmár,

10. Správa hlavného kontrolóra
Uznesenie č. 52/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu z finančnej kontroly hlavného
kontrolóra obce.

V Slovenskej Kajni, 25.6.2019
Hlasovanie:
Za:

Bc. Lenka Hierzer Štiber, starostka obce
6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Ing. Martin Gavura, Stanislav Fečko, Róbert Tutko Slavomír
Demčák, Michal Tomk, Martin Sabol

Mgr. Marek Kačmár,

11. Odkúpenie pozemkov za obcou
Starostka informovala poslancov o pripravovanej možnosti na financovanie odkúpenia
pozemkov obcou, určených na rozvoj obce a podporu rozvoja podnikateľských aktivít,
s cieľom zvýšenia zamestnanosti v obci. Poslanci tento zámer vítajú, nakoľko pozemky pre
Benkovcami sú na poľnohospodárske účely nevhodné a sú tam už inžinierske siete.
Uznesenie č. 53/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odkúpenia pozemkov na priemyselné využitie
z fondov EÚ bez finančnej spoluúčasti obce

V Slovenskej Kajni, 25.6.2019

Bc. Lenka Hierzer Štiber, starostka obce

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Ing. Martin Gavura, Stanislav Fečko, Róbert Tutko Slavomír
Demčák, Michal Tomk, Martin Sabol

Mgr. Marek Kačmár,

12. Projekt zníženia energetickej náročnosti budovy KD a OcÚ
Starostka informovala o tom, že bola ukončená kontrola verejného obstarávania a nič nebráni
začať s prácami. Podľa predbežného vyjadrenia realizačnej firmy, by to malo byť v mesiaci
august 2019.

13. VZN
Uznesenie č. 54/2019
Obecné zastupiteľstvo vydáva Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2019 o výške príspevku
zákonného zástupcu na čiastkovú úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole
a školských zariadeniach zriadených obcou Slovenská Kajňa zaradení do 1. finančného
pásma.

V Slovenskej Kajni, 25.6.2019

Bc. Lenka Hierzer Štiber, starostka obce

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Neprítomní:

1

Ing. Martin Gavura, Stanislav Fečko, Róbert Tutko Slavomír
Demčák, Michal Tomk, Martin Sabol

Mgr. Marek Kačmár,

Overovatelia zápisnice:

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

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

.......................................................
Starostka obce

Uznesenia OZ Slovenská Kajňa, prijaté na zasadnutí OZ, dňa 18.6.2019

Uznesenie č. 48/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sadzbu 30,- eur na prenájom multifunkčného ihriska
na jednu športovú akciu. Prenájom automobilu na jeden deň v sume 70,- eur , plus
PHM.
Uznesenie č. 49/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu pre Miestnu organizáciu Jednoty dôchodcov
v Slovenskej Kajni , na rok 2019, vo výške 1.000,- eur
Uznesenie č. 50/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dotáciu vo výške 1.200,- ako druhú splátku dotácie
v roku 2019.
Uznesenie č.51/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje - Predloženie žiadosti s názvom: Úpravy hasičskej zbrojnice v rámci Výzva číslo
V.P HaZZ 2019 na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho
rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky,
- Zabezpečenie realizácie schválenej žiadosti v súlade s podmienkami
vyhlasovateľa,
Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie vo výške najmenej 5%
z celkových predpokladaných výdavkov z vlastných rozpočtových zdrojov obce
Slovenská Kajňa, v sume 1499,52 EUR.
Uznesenie č. 52/2019
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu z finančnej kontroly hlavného
kontrolóra obce.

Uznesenie č. 53/2019
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odkúpenia pozemkov na priemyselné využitie
z fondov EÚ bez finančnej spoluúčasti obce

Uznesenie č. 54/2019
Obecné zastupiteľstvo vydáva Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2019 o výške
príspevku zákonného zástupcu na čiastkovú úhradu nákladov za pobyt a stravu
dieťaťa v škole a školských zariadeniach zriadených obcou Slovenská Kajňa zaradení
do 1. finančného pásma

