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  Zápisnica č. 5/2019 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 20.12.2019  v priestoroch dočasného obecného úradu 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Návrh programu zasadnutia OZ dňa 20.12.2019 

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 1.polrok 2020 

5. Správa z vykonanej kontroly hlavnej kontrolórky obce 

6. Správa z kontroly plnenia a čerpania rozpočtu obce k 30.09.2019 

7. Rozpočtové opatrenie č. 5/2019 

8. Audítorská správa o audite účtovnej závierky za účtovné obdobie 2018 

9. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a na roky 2021, 2022 

10.  Návrh rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 

11.  Ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku denného stacionára, Domu sv. 

Júdu Tadeáša pre rok 2020 

12. Rôzne  

13.  Návrh uznesenia 

14.  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, Slavomír Kocik 

za navrhovateľov: Jozef Švik, Ing. Jozef Sojčak 

 

    

 

 K bodu 1. Otvorenie  zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo pridalo bod do programu - Stav ţivotného prostredia a zber odpadov v obci. 

Ostatné body programu boli schválené obecným zastupiteľstvom. 
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Uznesenie č. 1/5/2019 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 20.12.2019 

___________________________________________________________________________ 

 

 

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 20.12.2019 

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 1.polrok 2020 

5. Správa z vykonanej kontroly hlavnej kontrolórky obce 

6. Správa z kontroly plnenia a čerpania rozpočtu obce k 30.09.2019 

7. Rozpočtové opatrenie č. 5/2019 

8. Audítorská správa o audite účtovnej závierky za účtovné obdobie 2018 

9. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a na roky 2021, 2022 

10.  Návrh rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 

11.  Ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku denného stacionára, Domu sv. 

Júdu Tadeáša pre rok 2020 

12. Stav ţivotného prostredia a zber odpadov v obci 

13. Rôzne  

14.  Návrh uznesenia 

15.  Záver 

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 7 Za: 7 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 

27.09.2019.  Skonštatoval, ţe všetky uznesenia boli splnené.  
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Uznesenie č. 2/5/2019 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Kamienka zo dňa 20.12.2019 

___________________________________________________________________________ 

 

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 27.09.2019. 

 

 

 

K bodu 3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

 

 Starosta oboznámil prítomných s aktivitami starostu a obecného úradu od predchádzajúceho 

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

 

Uznesenie č. 3/5/2019 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 20.12.2019 

________________________________________________________________________________ 

 

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 1. polrok 2020     

             

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

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

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

zasadnutím obecného zastupiteľstva. 

 

      

 

 

 

 



    

4 

 

 

     Uznesenie č. 4/5/2019  

                   zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 20.12.2019 

_________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. 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 prvý polrok 2020. 
 

Hlasovanie:      

Prítomní:  7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

                                     

K bodu 5. Správa z vykonanej kontroly hlavnej kontrolórky obce 

  

 Starosta prečítal poslancom Správu z vykonanej kontroly hlavnej kontrolórky obce. 

 

     Uznesenie č. 5/5/2019  

          zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 20.12.2019 

_________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. Správa z vykonanej kontroly hlavnej kontrolórky obce 

 

 

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 vykonanej kontroly hlavnej kontrolórky obce. 

 

 

K bodu 6. Správa z kontroly plnenia a čerpania rozpočtu obce k 30.09.2019 

 

 Starosta prečítal správu z kontroly plnenia a čerpania rozpočtu obce k 30.09.2019. 

     

     Uznesenie č. 6/5/2019  

          zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 20.12.2019 

  

K bodu 6. Správa z kontroly plnenia a čerpania rozpočtu obce k 30.09.2019 
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 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 kontroly plnenia a čerpania rozpočtu obce k 30.09.2019. 

 

 

K bodu 7. Rozpočtové opatrenie č. 5/2019 

 
 Starosta obce oboznámil poslancov s  Rozpočtovým opatrením č. 5, v rámci ktorého došlo k 

úpravám medzi poloţkami rozpočtu. 

 

     Uznesenie č. 7/5/2019  

          zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 20.12.2019 

_________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7. Rozpočtové opatrenie č. 5/2019 

 

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

zriadení v z. n. p.  

 

 

     schvaľuje  

 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2019. 

  
Hlasovanie:      

Prítomní:  7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

 

K bodu 8. Audítorská správa o audite účtovnej závierky za účtovní obdobie 2018 

 

 Starosta prečítal poslancom Správu audítorky pre obecné zastupiteľstvo o výsledku 

vykonaného auditu účtovníctva za účtovné obdobie 2018. 

 

 

    Uznesenie č. 8/5/2019  

          zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 20.12.2019 

_________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8. Audítorská správa o audite účtovnej závierky za účtovní obdobie 2018 

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

v z. n. p.  

 

berie na vedomie 
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audítorskú správu o audite účtovnej uzávierky za účtovné obdobie 2018. 

 

K bodu 9. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a na roky 2021 a 2022 

 

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

rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022, ktorý bol zverejnený dňa 05.12.2019 na 

web stránke obce. V rámci stanoviska odporúča kontrolórka schváliť predloţený návrh rozpočtu obce 

na rok 2020. 

 

Uznesenie č. 9/5/2019 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 20.12.2019 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 9. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a na roky 2021 a 2021 

 

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 2020 a na roky 2021 a 2022. 

 

K bodu 10. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 

 

 Poslanci ako aj verejnosť mali moţnosť pripomienkovať Návrh rozpočtu obce na rok 2020 

s výhľadom na roky 2021 a 2022. Po bliţšom špecifikovaní poloţiek rozpočtu poslanci Návrh 

rozpočtu schválili. 

  

     Uznesenie č.10/5/2019  

          zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 20.12.2019 

_________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 10. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 

 

 

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 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022. 

  

Hlasovanie:      

 

Prítomní: 7 Za:    7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
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K bodu 11. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku denného stacionára, 

Domu sv. Júdu Tadeáša pre rok 2020 

 

 Starosta obce prečítal ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku denného 

stacionára, Domu sv. Júdu Tadeáša pre rok 2020, ktorý navštevuje občan obce Anton Pľuta. 

 

 

     Uznesenie č.11/5/2019  

          zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 20.12.2019 

_________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 11. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku denného stacionára, 

Domu sv. Júdu Tadeáša pre rok 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  

 

 poskytnutie finančného príspevku na prevádzku denného stacionára, Domu sv. Júdu Tadeáša pre rok 

2020 vo výške 200 €. 

 
Hlasovanie:      

Prítomní:  7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

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

 Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o uzatvorení zmluvy „ Zber, odvoz 

a zneškodnenie komunálneho odpadu v obci Kamienka“ a „ Zmluva o zabezpečení triedeného zberu 

zloţiek komunálneho odpadu“ so spoločnosťou KOSIT a.s. Vzhľadom k časovej tiesni nie je v roku 

2020 ešte moţné realizovať zber odpadov s čipovanými KUKA nádobami.  

 

     Uznesenie č.12/5/2019  

          zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 20.12.2019 

_________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 12. 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 
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informáciu o zmene v zbere, odvozu a zneškodnení komunálneho odpadu a triedeného zberu. 

 

K bodu 13. Rôzne  

 

 Starosta informoval o uvoľnení bytu č. 6 v 8BJ a potrebe prideliť byt niektorému zo 

ţiadateľov.  

 

     Uznesenie č.13/5/2019  

          zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 20.12.2019 

_________________________________________________________________________________ 

 

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. 586/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v z. n. p.  

                                      

 

     schvaľuje  

 
pridelenie bytu č. 6 v 8 BJ p. Lukášovi Šafrankovi.  

 

Hlasovanie:      

Prítomní:  7 Za: 7 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:    _____________________       __________________________ 

   Slavomír Kocik    Ján Kolesár   

   

 

 

 

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

         starosta obce 

 


