Zápisnica č. 4/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke
uskutočneného dňa 29.10.2020 v priestoroch obecného úradu
___________________________________________________________________________
Návrh programu zasadnutia OZ dňa 29.10.2020
1. Otvorenie zasadnutia
2. Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc od ministerstva financií
3. Stanovisko kontrolórky obce k žiadosti o návratnú finančnú pomoc
4. Zmluva o dielo na vyhotovenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie
z Environmentálneho fondu na rok 2021
5. Rôzne – informácia o celoplošnom testovaní na území obce
6. Návrh uznesenia
7. 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, Ing. Jozef Sojčak
za navrhovateľov: Slavomír Kocik, Vladimír Buček

Hlasovanie:
Prítomní:

5

Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Otvorenie zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia.

Uznesenie č. 1/4/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 29.10.2020
___________________________________________________________________________

1

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 29.10.2020
1. Otvorenie zasadnutia
2. Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc od ministerstva financií
3. Stanovisko kontrolórky obce k žiadosti o návratnú finančnú pomoc
4. Zmluva o dielo na vyhotovenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie
z Environmentálneho fondu na rok 2021
5. Rôzne – informácia o celoplošnom testovaní na území obce
6. Návrh uznesenia
7. Záver
Hlasovanie:
Prítomní:

5

Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Uznesenie č. 2/4/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kamienka zo dňa 29.10.2020
___________________________________________________________________________
K bodu 2. Žiadosť o návratnú finančnú výpomoc od ministerstva financií
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s v súlade § 18a ods. 1) a § 18a ods. 5) zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
žiadosť o návratnú finančnú výpomoc od ministerstva financií vo výške 8 763 €.

Hlasovanie:
Prítomní:

5

Za:

5

Proti:

2

0

Zdržal sa:

0

Uznesenie č. 3/4/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 29.10.2020
________________________________________________________________________________
K bodu 3. Stanovisko kontrolórky obce k žiadosti o návratnú finančnú pomoc
Obecné zastupiteľstvo Obce Kamienka podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
stanovisko kontrolórky obce k žiadosti o návratnú finančnú pomoc.
Uznesenie č. 4/4/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 29.10.2020

K bodu 4. Zmluva o dielo na vyhotovenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie
z Environmentálneho fondu na rok 2021
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s v súlade § 18a ods. 1) a § 18a ods. 5) zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zmluvu o dielo na vyhotovenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho
fondu na rok 2021.

Hlasovanie:
Prítomní:

5

Za:

5

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Uznesenie č. 5/4/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 29.10.2020
_________________________________________________________________________________

K bodu 5. Rôzne – informácia o celoplošnom testovaní na území 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 celoplošnom testovaní.

3

K bodu 5. Rôzne – Príkaz starostu na inventarizáciu
Opatrenie starostu k inventarizácií majetku, vydáva starosta každoročne v súlade s § 29 ods. 2
zákona 431/2002 o účtovníctve. Inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti ku dňu zostavenia riadnej
účtovnej závierky.
Uznesenie č. 5/4/2020
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 29.10.2020
___________________________________________________________________________
K bodu 5. Rôzne - Príkaz starostu obce na inventarizáciu

Obecné zastupiteľstvo Obce Kamienke podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie

opatrenie starostu obce na inventarizáciu majetku obce.
K bodu 6. Návrh uznesenia
Zapisovateľ prečítal schválené uznesenia.

K bodu 7. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zapísal:
____________________
Marianna Miková
Overovatelia: _____________________
Ján Kolesár

__________________________
Ing. Jozef Sojčak

...............................................
Ing. Benjamín Blaha
starosta obce

4

