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Zápisnica č. 5/2018 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 19.10.2018 na obecnom úrade Kamienka 

___________________________________________________________________________ 

 

Návrh programu zasadnutia OZ dňa 19.10.2018 

 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2017/2018 

5. Príkaz starostu obce na inventarizáciu 

6. Správa o výsledku kontroly vybavovania sťaţnosti a petícií za rok 2018 

7. Rôzne  

8. Návrh uznesenia 

9. Záver 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

Rokovanie OZ  otvoril Ing. Benjamín Blaha, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.  

Ospravedlnení poslanci: 0 

Starosta konštatoval, ţe  počet prítomných poslancov je  dostatočný a OZ je uznášania 

schopné. 

 

 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice: Kolesár, Buček  

Návrhová komisia: Sus, Mastiľaková 

Zapisovateľ:  Bc. Simona Naščáková  

 

 

 

 

Uznesenie č. 1/5/2018 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 19.10.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

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 
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Program zasadnutia OZ dňa 19.10.2018 

 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2017/2018 

5. Príkaz starostu obce na inventarizáciu 

6. Správa o výsledku kontroly vybavovania sťaţnosti a petícií za rok 2018 

7. Rôzne  

8. Návrh uznesenia 

9. Záver 

 

 

Hlasovanie:      

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

 

 

 

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

 

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

27.07.2018. Skonštatoval, ţe všetky uznesenia boli splnené.  

 

 

Uznesenie č. 2/5/2018  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 19.10.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

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

 

   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kamienke 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 27.07.2018 

 

 

 

K bodu 3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

 

Starosta oboznámil prítomných s aktivitami starostu a obecného úradu od predchádzajúceho 

zasadania obecného zastupiteľstva. Najdôleţitejšie body boli zahrnuté do programu 

rokovania.  
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Uznesenie č. 3/5/2018 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 19.10.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kamienke 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 o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2017/2018 

 

Starosta prečítal poslancom Správu o výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy 

Kamienka, ktorú pripravila Mgr. Nikoleta Ţaková. 

 

 

Uznesenie č. 4/5/2018  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 19.10.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2017/2018 

 

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 

 

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy Kamienka 

 

Hlasovanie:      

 

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

 

 

 

 

K bodu 5. Príkaz starostu obce na inventarizáciu 
 

Opatrenie starostu k inventarizácií majetku, vydáva starosta kaţdoročne 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 
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Uznesenie č. 5/5/2018  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 19.10.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. 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. Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažnosti a petícií za rok 2018 

 

Starosta prečítal poslancom správu o výsledku kontroly vybavovania sťaţnosti 

a petícií za rok 2018. Informoval ich o predmete kontroly a taktieţ o tom, ţe obci neboli 

doručené ţiadne petície ani sťaţnosti.  

V správe o výsledku kontroly vybavovania sťaţnosti a petícií je šťaţnosť definovaná 

ako podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv 

alebo právom chránených záujmov,  o ktorých sa domnieva, ţe boli porušené činnosťou alebo 

nečinnosťou orgánu verejnej správy, alebo ktorým poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä 

na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie  je v pôsobnosti orgánu verejnej 

správy. 

 

  

Uznesenie č. 6/5/2018  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 19.10.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

Správa o výsledku kontroly vybavovania sťaţnosti a petícií za rok 2018 

 

 

K bodu 7. Rôzne 
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K bodu 8. Návrh uznesenia 

 

Zapisovateľ prečítal schválené uznesenia  

 

 

K bodu  9. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

 

 

Zapísal: Bc. Simona Naščáková  

 

 

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

                                                                                starosta obce 

 

 

Overovatelia:  

  

Kolesár Ján                 ........................................ 

 

Buček Vladimír        ......................................... 


