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   Zápisnica č. 2/2020 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 26.06.2020  v priestoroch obecného úradu 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Návrh programu zasadnutia OZ dňa 26.06.2020 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce za rok 2019 

5. Návrh záverečného účtu obce za rok 2019 

6. Použitie rezervného fondu  

7. Rozpočtové opatrenie 1/2020 

8. Výberové konanie na pozíciu Hlavný kontrolór obce 

9. Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov na území obce 

10. Návrh VZN, ktorým schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce 

11. Stav životného prostredia a zber odpadov v obci 

12. Majetkové priznanie 

13. Rôzne  

14.  Návrh uznesenia 

15.  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:  Ing. Jozef Sojčak, Štefan Skrip 

za navrhovateľov:  Vladimír Buček, Jozef Švik 

 

Hlasovanie:      

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

 

    

Otvorenie  zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia. 
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Uznesenie č. 1/2/2020 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 26.06.2020 

___________________________________________________________________________ 

 

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 26.06.2020 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce za rok 2019 

5. Návrh záverečného účtu obce za rok 2019 

6. Použitie rezervného fondu 

7. Rozpočtové opatrenie 1/2020 

8. Výberové konanie na pozíciu Hlavný kontrolór obce 

9. Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov na území obce 

10. Návrh VZN, ktorým schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce 

11. Stav životného prostredia a zber odpadov v obci 

12. Majetkové priznanie 

13. Rôzne  

14.  Návrh uznesenia 

15.  Záver 

 

Hlasovanie:      

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

 

 

 

K bodu 2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

 

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

06.03.2020.  Skonštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.  

 

Uznesenie č. 2/2/2020 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 26.06.2020 

___________________________________________________________________________ 
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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 06.03.2020. 

 

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. 3/2/2020 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 26.06.2020 

________________________________________________________________________________ 

 

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. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce za rok 2019 

 

 Cieľom stanoviska kontrolóra k záverečnému účtu obce je odborné posúdenie všetkých 

aspektov a náležitosti záverečného účtu, ktoré musí tento dokument zo zákona obsahovať. 

 

     Uznesenie č. 4/2/2020  

     zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 26.06.2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce za rok 2019 

 

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. 

    

     berie na vedomie 

 

 

stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce za rok 2019. 
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K bodu 5. Návrh záverečného účtu obce za rok 2019 

 

 Záverečný účet obce za rok 2019 predstavuje súhrnný dokument, v ktorom je zhodnotená 

činnosť obecného úradu počas roka 2019. Obsahuje prehľad o hospodárení, o poskytnutých dotáciách 

a finančných vzťahoch voči rôznym organizáciám v rámci verejnej správy i mimo nej a rozbor 

plnenia prímov a výdavkov za daný rok. Zároveň navrhuje spôsob vysporiadania výsledku 

rozpočtového hospodárenia. 

     

     Uznesenie č. 5/2/2020 

    zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 26.06.2020 

 

  

K bodu 5. Návrh záverečného účtu obce za rok 2019 

 

 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 

 

sa celoročné hospodárenie bez výhrad. 
 

 

Hlasovanie:      

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

  

 

K bodu 6. Použitie rezervného fondu 

 

     Uznesenie č. 6/2/2020 

    zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 26.06.2020 

 

  

K bodu 6. Použitie rezervného fondu 

 

 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 

 

použitie rezervného fondu vo výške 4 396,76 € na kapitálové výdavky súvisiace s rekonštrukciou 

obecného úradu. 
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Hlasovanie:      

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

 

     

K bodu 7.Rozpočtové opatrenie 1/2020 

 

 Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom Rozpočtového opatrenia 

č.1/2020 v rámci ktorého došlo k úpravám položiek. 

 

     Uznesenie č. 7/2/2020  

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 26.06.2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7. Rozpočtové opatrenie 1/2020 

 

 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  

 

rozpočtové opatrenie č. 1/2020. 

 
Hlasovanie:      

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

 

 
 

K bodu 8. Výberové konanie na pozíciu Hlavný kontrolór obce 

 

Uznesenie č. 8/2/2020      

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 26.06.2020 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8. Výberové konanie na pozíciu Hlavný kontrolór obce 

 

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

zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje  

 

výberové konanie na pozíciu Hlavný kontrolór obce a stanovuje dátum konania volieb na 28.08.2020. 

 

 

Hlasovanie:      

Prítomní:  6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
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K bodu 9. Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov na území obce 

 

 

Uznesenie č. 9/2/2020      

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 26.06.2020 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 9. Návrh VZN o umiestňovaní volebných plagátov 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. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

schvaľuje  

 

VZN č. 02/2020 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce. 

 

 
Hlasovanie:      

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

 

 

K bodu 10. Návrh VZN, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce 

 

Uznesenie č. 10/2/2020      

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 26.06.2020 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 10. Návrh VZN, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska 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. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

schvaľuje  

 

VZN č. 01/2020, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce. 

 

 
Hlasovanie:      

Prítomní:  6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
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K bodu 11. Stav životného prostredia a zber odpadov v obci 

 

 Starosta obce informoval OZ o tom, že na základe upozornenia o vytvorení nelegálnej 

skládky pri miestnom cintoríne poslancom Slavomírom Kocikom dňa 01.06.2020 oznámil polícii 

vytvorenie nelegálnej skládky. 

 

    Uznesenie č. 11/2/2020 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 26.06.2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 11. Stav životného prostredia a zber odpadov v obci 

 

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

zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie 

 

 stav životného prostredia a zber odpadov v obci. 

 

   

K bodu 12. Majetkové priznanie  

 

 OZ ako komisii pre ochranu verejného záujmu boli predložené majetkové priznania starostu 

obce a hlavnej kontrolórky. 

 

 

    Uznesenie č. 12/2/2020 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 26.06.2020 

_________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 12. Majetkové priznanie 

 

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

zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie 

  

majetkové priznania starostu a hlavnej kontrolórky. 

 

 

 

K bodu 13. Rôzne  

 

 

     Uznesenie č.13/2/2020 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 26.06.2020 

_________________________________________________________________________________ 
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K bodu 13. 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. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

schvaľuje  

 

 zámenu parciel medzi obcou Kamienka a Ľuboslavom Ľubiščákom, bytom Kamienka 168 a to tak, 

že Obec Kamienka na strane jednej a Ľuboslav Ľubiščák na strane druhej si zamieňajú parc. č. KNC 

66, záhrada o výmere  771 m
2
 a parc. č. KNC 68/5, trvalo trávny porast o výmere 1984 m

2
, ktorým 

výlučným vlastníkom je Obec Kamienka, nadobúda do výlučného vlastníctva (v podiele 1/1) 

Ľuboslav Ľubiščák, a parc. č. KNC 190/1, trvalo trávny porast o výmere 2373 m
2
 , ktorého výlučným 

vlastníkom je Ľuboslav Ľubiščák, nadobúda do výlučného vlastníctva Obec Kamienka. 

 

Hlasovanie:      

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

 

 

K bodu 14. Návrh uznesenia 

 
Zapisovateľ prečítal schválené uznesenia. 

 

K bodu  15. Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísal: 

 

 

          _________________________ 

                               Marianna Miková 

 

 

Overovatelia:    _____________________       __________________________ 

   Štefan Skrip     Ing. Jozef Sojčak 

 

 

 

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

         starosta obce 


