Zápisnica č. 7/2018
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke
uskutočneného dňa 17.12.2018 na Obecnom úrade Kamienka
___________________________________________________________________________
Návrh programu zasadnutia OZ dňa 17.12.2018
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 2019

5.

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a na roky 2020, 2021

6.

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021

7.

Dodatok č.4 k VZN č.1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

8.

Audítorská správa o audite účtovníctva a účtovnej závierky za účtovné obdobie 2017

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: Ing. Matúš Karas
za overovateľov zápisnice: Jozef Švik, Ing. Marián Hojdan,
za navrhovateľov: Ing. Jozef Sojčak, Štefan Skrip

Schválenie programu zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia.
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Uznesenie č. 1/7/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 17.12.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 1. Schválenie programu 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 17.12.2018
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 2019

5.

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a na roky 2020, 2021

6.

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021

7.

Dodatok č.4 k VZN č.1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

8.

Audítorská správa o audite účtovníctva a účtovnej závierky za účtovné obdobie 2017

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
01.12.2018 Skonštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.
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Uznesenie č. 2/7/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kamienka zo dňa 17.12.2018
___________________________________________________________________________
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 01.12.2018

K bodu 3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce
Starosta oboznámil prítomných s aktivitami starostu a obecného úradu od predchádzajúceho zasadania
obecného zastupiteľstva. Uviedol informáciu o akcii Mikuláš, informoval o rozviazaní pracovného
pomeru s Annou Škubovou dohodou zo zdravotných dôvodov.

Uznesenie č. 3/7/2018
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 17.12.2018
___________________________________________________________________________
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 2019

Uznesenie č. 4/7/2018
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 17.12.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 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.
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schvaľuje
plán práce kontrolórky obce na prvý pol rok 2019.
Hlasovanie:
Prítomní:

6

Za:

6

Proti:

0

Zdržal sa:

0

K bodu 5. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a na roky 2020 a 2021
Uznesenie č. 5/7/2018
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 17.12.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 5. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a na roky 2020 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 2019 a na roky 2020 a 2021.

K bodu 6. Návrh rozpočtu obce na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021

Uznesenie č. 6/7/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 17.12.2017
___________________________________________________________________________
K bodu 6. Návrh rozpočtu obce na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021
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 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021.
Hlasovanie:
Prítomní:

6

Za:

6

Proti:

4

0

Zdržal sa:

0

K bodu 7. Dodatok č.4 k VZN č.1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

Uznesenie č. 7/7/2018
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 17.12.2018
___________________________________________________________________________
K bodu 7. Dodatok č.4 k VZN č.1/2012 o miestnych daniach a 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.
schvaľuje
dodatok č.4 k VZN č.1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady
Hlasovanie:
Prítomní:

6

Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:
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K bodu 8. Audítorská správa o audite účtovníctva a účtovnej uzávierky za účtovné obdobie 2017

Uznesenie č. 8/7/2018
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 17.12.2018
___________________________________________________________________________

K bodu 8. Audítorská správa o audite účtovníctva a účtovnej uzávierky za účtovné obdobie 2017

Obecné zastupiteľstvo Obce Kamienka podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
audítorskú správu o audite účtovníctva a účtovnej uzávierky za účtovné obdobie 2017.
K bodu 9. Rôzne
Návrh na fotopascu na cintorín alebo kameru kvôli odpadu (VKK).
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K bodu 10. Návrh uznesenia

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

...............................................
Starosta obce

Overovatelia:

Jozef Švik

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

Ing. Marián Hojdan

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