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 Zápisnica č. 5/2020 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 11.12.2020  v priestoroch obecného úradu 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Návrh programu zasadnutia OZ dňa 11.12.2020 

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 na 2.polrok 2020 

5. Správa hlavnej kontrolórky o celkovom dlhu obce Kamienka k 31.03.2020 

6. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 

7. Audítorská správa o audite účtovnej závierky za účtovné obdobie 2019 

8. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a na roky 2022, 2023 

9. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 

10.  Vytvorenie novej web stránky obce 

11. Cintorínsky poplatok za kopanie hrobov 

12.  Štatút obce Kamienka 

13.  Návrh VZN č.1/2021 o miestnej dani z nehnuteľností  na území obce  

14.  Návrh VZN č. 2/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

15.  Návrh VZN č.3/2021 o miestnej dani za psa chovaného na území obce  

16.  Rôzne  

17.  Návrh uznesenia 

18.  Záver 

 

 

 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

Starosta obce Ing. Benjamín Blaha určil  

za zapisovateľa: Marianna Miková 

za overovateľov zápisnice: Ing. Hojdan Marek, Buček Vladimír  

za navrhovateľov: Kolesár Ján, Švik Jozef  

 

    

 

 

 

Otvorenie  zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia. 
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Uznesenie č. 1/5/2020 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 11.12.2020 

___________________________________________________________________________ 

 

 

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 11.12.2020 

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 na 2.polrok 2020 a  

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021. 

5. Správa hlavnej kontrolórky o celkovom dlhu obce Kamienka k 31.03.2020 

a Správa hlavnej kontrolórky o plnení a čerpaní rozpočtu obce k 30.06.2020. 

6. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 

7. Audítorská správa o audite účtovnej závierky za účtovné obdobie 2019 

8. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a na roky 2022, 2023 

9. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 

10.  Vytvorenie novej web stránky obce 

11. Cintorínsky poplatok za kopanie hrobov 

12.  Štatút obce Kamienka 

13.  Návrh VZN č.1/2021 o miestnej dani z nehnuteľností  na území obce  

14.  Návrh VZN č. 2/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

15.  Návrh VZN č.3/2021 o miestnej dani za psa chovaného na území obce  

16.  Rôzne  

17.  Návrh uznesenia 

18.  Záver 

Hlasovanie:      

Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
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K bodu 2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

 

Starosta informoval poslancov o plnení uznesení zo zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 

29.10.2020.  Skonštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.  

 

Uznesenie č. 2/5/2020 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Kamienka zo dňa 11.12.2020 

___________________________________________________________________________ 

 

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 29.10.2020. 

 

K bodu 3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

 

 Starosta oboznámil prítomných s aktivitami starostu a obecného úradu od predchádzajúceho 

zasadania obecného zastupiteľstva. Najdôležitejšie body boli zhrnuté do programu rokovania. 

 

Uznesenie č. 3/5/2020 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 11.12.2020 

________________________________________________________________________________ 

 

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. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020 o Návrh plánu kontrolnej činnosti 

na 1. polrok 2021     

             

 V súlade so zákonom o obecnom zriadení je hlavná kontrolórka obce povinná raz polročne 

predložiť poslancom na schválenie plán práce. Ing. Mária Kulanová podala Návrh kontrolnej činnosti 

na druhý polrok 2020. Tento návrh bol zverejnený na web stránke obce minimálne 15 dní pred 

zasadnutím obecného zastupiteľstva. 
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     Uznesenie č. 4/5/2020 

                   zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 11.12.2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020       
 

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 práce kontrolórky obce na druhý polrok 2020 a plán práce hlavnej kontrolórky obce na prvý 

polrok 2021. 
 

Hlasovanie:      

Prítomní:  6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

                                     

K bodu 5. Správa hlavnej kontrolórky o celkovom dlhu obce Kamienka k 31.03.2020 

  

 Starosta prečítal poslancom Správu hlavnej kontrolórky o celkovom dlhu obce Kamienka 

k 31.03.2020. 

 

     Uznesenie č. 5/5/2020 

          zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 11.12.2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. Správa hlavnej kontrolórky o celkovom dlhu obce Kamienka k 31.03.2020 a Správa 

hlavnej kontrolórky o plnení a čerpaní rozpočtu obce k 30.06.2020 

 

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

zriadení v z. n. p.        

     

     berie na vedomie 

 

Správu hlavnej kontrolórky o celkovom dlhu obce Kamienka k 31.03.2020 a Správu hlavnej 

kontrolórky o plnení a čerpaní rozpočtu obce k 30.06.2020. 

 

K bodu 6. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 

 

  

      

     Uznesenie č. 6/5/2020  

          zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 11.12.2020 

_________________________________________________________________________________ 
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K bodu 7. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 

 

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

zriadení v z. n. p. 

     berie na vedomie  

 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2020. 

 

K bodu 7. Správa audítora o audite účtovníctva a individuálnej účtovnej závierky za účtovné 

obdobie 2019 

 

 Starosta prečítal poslancom Správu audítora o audite účtovníctva a individuálnej účtovnej 

závierky za účtovné obdobie 2019. 

 

 

    Uznesenie č. 7/5/2020 

          zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 11.12.2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7. Správa audítora o audite účtovníctva a individuálnej účtovnej závierky za účtovné 

obdobie 2019 

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

v z. n. p.  

 

berie na vedomie 

 

správu audítora o audite účtovníctva a individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie 2019. 
 

 

 

K bodu 8. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a na roky 2022 a 2023 

 

 Starosta prečítal poslancom stanovisko hlavnej kontrolórky obce Ing. Kulanovej k návrhu 

rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023, ktorý bol zverejnený dňa 26.11.2020 na 

web stránke obce.  

 

Uznesenie č. 8/5/2020 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 11.12.2020 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a na roky 2022 a 2023 

 

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

zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie 

 

stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a na roky 2022 a 2023. 
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K bodu 9. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 

 

 Poslanci ako aj verejnosť mali možnosť pripomienkovať Návrh rozpočtu obce na rok 2021 

s výhľadom na roky 2022 a 2023. Po bližšom špecifikovaní položiek rozpočtu poslanci Návrh 

rozpočtu schválili. 

  

     Uznesenie č. 9/5/2020 

          zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 11.12.2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 9. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 

 

 

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 

 

Návrh rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023. 

  

Hlasovanie:      

 

Prítomní: 6 Za:      6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

K bodu 10. Vytvorenie novej web stránky obce 

 

 Starosta informoval poslancov o ponukách k tvorbe novej webovej stránky obce, ta súčasná 

už nespĺňa predpísané štandarty.   

 

     Uznesenie č.10/5/2020 

          zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 11.12.2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 10. Vytvorenie novej web stránky obce 

 

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 

 

cenovú ponuku web stránky so spoločnosťou Webex.digital s.r.o. 

 

Hlasovanie:      

 

Prítomní: 6 Za:      6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
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K bodu 11. Cintorínsky poplatok za kopanie hrobov 

 

V súčasnej dobe je kopanie hrobov po domoch. Domácnosti majú stále väčší problém niekoho 

zohnať kopať hrob. Obec, ako správca cintorína, vyžaduje kvalitu kopania a požaduje dodržiavanie 

rozmerov hrobov, čo pri niektorých kopajúcich je problémom. Obec v snahe skvalitniť aj túto službu 

navrhuje uzatvoriť zmluvu s pohrebnou spoločnosťou a preto navrhuje aj cintorínsky poplatok pre 

domácnosti. 

      

 

     Uznesenie č.11/5/2020 

          zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 11.12.2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 11. Cintorínsky poplatok za kopanie hrobov 

 

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 

 

cintorínsky poplatok vo výške 10€ ročne na domácnosť a zmluvu na kopanie hrobov s pohrebnými 

službami Schlimbach. 

  

Hlasovanie:      

 

Prítomní: 6 Za:      6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

K bodu 12. Štatút obce Kamienka 

 

 Štatút obce Kamienka bol zverejnený na web stránke obce dňa 26.11.2020. 

 

 

    Uznesenie č. 12/5/2020 

          zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 11.12.2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 12. Štatút 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 

 

štatút obce Kamienka. 
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Hlasovanie:      

 

Prítomní: 6 Za:      6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

K bodu 13. Návrh VZN č. 1/2021 o miestnej dani z nehnuteľností na území obce 

 

  Návrh VZN č.1/2021 o miestnej dani z nehnuteľností na území obce bol zverejnený na web 

stránke obce dňa 26.11.2020. 

 

 

    Uznesenie č. 13/5/2020 

          zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 11.12.2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 13. Návrh VZN č. 1/2021 o miestnej dani z nehnuteľností na území obce 

 

 

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 

 

návrh VZN č.1/2021 o miestnej dani z nehnuteľností na území obce s úpravami. 

  

Hlasovanie:      

 

Prítomní: 6 Za:      6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 14. Návrh VZN č. 2/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

 

 Návrh VZN č. 2/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

bol zverejnený na web stránke obce dňa 26.11.2020. 

 

 

    Uznesenie č. 14/5/2020 

          zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 11.12.2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 14. Návrh VZN č. 2/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

 

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 

 

návrh VZN č. 2/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

s úpravami. 

 

Hlasovanie:      

 

Prítomní: 6 Za:     6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 15. Návrh VZN č. 3/2021 o miestnej dani za psa chovaného na území obce 

 

 Návrh VZN č. 3/2021 o miestnej dani za psa chovaného na území obce bol zverejnený na web 

stránke obce dňa 26.11.2020. 

 

 

    Uznesenie č. 15/5/2020 

          zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 11.12.2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 15. Návrh VZN č. 3/2021 o miestnej dani za psa chovaného na území obce 

 

 

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 

 

návrh VZN č. 3/2021 o miestnej dani za psa chovaného na území obce. 

 

Hlasovanie:      

 

Prítomní: 6 Za:     6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 16. Rôzne  

 

 

     Uznesenie č.16/5/2020 

          zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 11.12.2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 16. 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.  
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schvaľuje 

 

Memorandum o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského 

rozvoja „Humenné.“ 

 

Hlasovanie:      

 

Prítomní: 6 Za:     6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

      

     Uznesenie č.16/5/2020 

          zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 11.12.2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 16. 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 

 

na 3 mesiace súčasný plat starostu navýšiť o 20%. 

 

Hlasovanie:      

 

Prítomní: 6 Za:     6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

 

K bodu 17. Návrh uznesenia 

 

 

K bodu  18. Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísal:  

 

Overovatelia:    _____________________       __________________________ 

         

 

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

         starosta obce 


