Zápisnica č. 1/2020
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke
uskutočneného dňa 06.03.2020 v priestoroch dočasného obecného úradu
___________________________________________________________________________
Návrh programu zasadnutia OZ dňa 06.03.2020
1. Otvorenie zasadnutia
2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ
3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce
4. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2019
5. Stanovisko HK ku krátkodobému preklenovaciemu úveru a investičnému splátkovému úveru
6. Krátkodobý preklenovací úver obce
7. Investičný splátkový úver obce
8. Stav životného prostredia a zber odpadov v obci
9. Rôzne
10. Návrh uznesenia
11. 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: Štefan Skrip, Ing. Marián Hojdan
za navrhovateľov: Ján Kolesár, Vladimír Buček

Hlasovanie:
Prítomní:

6

Za:

6

Proti:

Otvorenie zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia.
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0

Zdržal sa:

0

Uznesenie č. 1/1/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 06.03.2020
___________________________________________________________________________
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 06.03.2020
1. Otvorenie zasadnutia
2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ
3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce
4. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2019
5. Stanovisko HK ku krátkodobému preklenovaciemu úveru a investičnému splátkovému úveru
6. Krátkodobý preklenovací úver obce
7. Investičný splátkový úver obce
8. Stav životného prostredia a zber odpadov v obci
9. Rôzne
10. Návrh uznesenia
11. 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
20.12.2019. Skonštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.
Uznesenie č. 2/1/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kamienka zo dňa 06.03.2020
___________________________________________________________________________
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.
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berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ dňa 20.12.2019.
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. 3/1/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 06.03.2020
________________________________________________________________________________
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. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2019
Starosta prečítal poslancom Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti
za rok 2019.
Uznesenie č. 4/1/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 06.03.2020
_________________________________________________________________________________
K bodu 4. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Kamienke podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
správu z hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2019.
K bodu 5. Stanovisko HK ku krátkodobému preklenovaciemu úveru a investičnému
splátkovému úveru
Starosta prečítal poslancom obecného zastupiteľstva Stanovisko hlavnej kontrolórky obce
Kamienka k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania.
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Uznesenie č. 5/1/2020
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 06.03.2020
___________________________________________________________________________
K bodu 5. Stanovisko HK ku krátkodobému preklenovaciemu úveru a investičnému
splátkovému úveru
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 ku krátkodobému preklenovaciemu úveru a investičnému splátkovému úveru.

K bodu 6. Krátkodobý preklenovací úver obce
Účel úveru: Preklenutie časového nesúladu pri schválenom NFP na stavbu: „Zníženie
energetickej náročnosti obecnej budovy v obci Kamienka.“
Uznesenie č. 6/1/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 06.03.2020
K bodu 6. Krátkodobý preklenovací úver obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Kamienke podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
prijatie preklenovacieho úveru vo výške 32. 600 ,- EUR od Slovenskej sporiteľne a.s. za
účelom financovania refundácie zdrojov schváleného nenávratného finančného príspevku
Projektu – „Zníženie energetickej náročnosti Obecnej budovy v obci Kamienka“.
Hlasovanie:
Prítomní:

6

Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

K bodu 7.Investičný splátkový úver obce
Účel úveru: Spolufinancovanie projektu „ Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy
v obci Kamienka.“
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Uznesenie č. 7/1/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 06.03.2020
_________________________________________________________________________________

K bodu 7. Investičný splátkový úver obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Kamienke podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
prijatie úveru vo výške 25. 000 ,- EUR od Slovenskej sporiteľne a.s. za účelom financovania
kapitálových výdavkov schválených v rozpočte obce.
Hlasovanie:
Prítomní:

6

Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

K bodu 8. Stav životného prostredia a zber odpadov v obci
Starosta obce informoval poslancov o prvých výsledkoch v zbere odpadov v obci
prostredníctvom spoločnosti KOSIT a.s., o rozdelení plastových nádob do domácnosti na separovaný
zber. Poslanec Švik informoval OZ o priebehu a počtoch zberných nádob TKO a separovaného
zberu.
Uznesenie č. 8/1/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 06.03.2020
_________________________________________________________________________________
K bodu 8. 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
informáciu starostu obce a poslanca Jozefa Švika.
K bodu 9. Rôzne
Starosta informoval o uvoľnení bytu č. 2 v 6BJ a potrebe prideliť byt niektorému zo
žiadateľov.
Uznesenie č.9/1/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 06.03.2020
_________________________________________________________________________________
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K bodu 12. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo Obce Kamienka podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p.
schvaľuje
pridelenie bytu č. 2 v 6BJ rodine Gladysovej.
Hlasovanie:
Prítomní:

6

Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

K bodu 10. Návrh uznesenia
Zapisovateľ prečítal schválené uznesenia.

K bodu 11. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zapísal:
____________________
Marianna Miková

Overovatelia: _____________________
Štefan Skrip

__________________________
Ing. Marián Hojdan

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

6

