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Zápisnica č. 3/2018 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 22.06.2018 na obecnom úrade Kamienka 

___________________________________________________________________________ 

 

Návrh programu zasadnutia OZ dňa 22.06.2018 

 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

4. Odkúpenie pozemkov podľa geometrického plánu č. 50788060 – 36/2017 

5. Správa o výsledku kontroly 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018 

7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 

8. Záverečný účet obce Kamienka za rok 2017 

9. Stanovisko k Záverečnému  účtu obce Kamienka za rok 2017 

10. Ţiadosti o dotácie 

11. Rôzne  

12. Návrh uznesenia 

13. Záver 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

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

Ospravedlnení poslanci: Vladimír Buček, Oľga Mastiľaková  

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

schopné. 

 

 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice:  Kolesár Ján, Jozef Švik    

Návrhová komisia: Peter Sus, Ing. Marián Hojdan             

Zapisovateľ: Bc. Simona Šulovská                     

 

 

 

 

Uznesenie č. 1/3/2018 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 22.06.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

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 22.06.2018 

 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

4. Odkúpenie pozemkov podľa geometrického plánu č. 50788060 – 36/2017 

5. Správa o výsledku kontroly 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018 

7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 

8. Záverečný účet obce Kamienka za rok 2017 

9. Stanovisko k Záverečnému  účtu obce Kamienka za rok 2017 

10. Ţiadosti o dotácie 

11. Rôzne  

12. Návrh uznesenia 

13. Záver 

 

 

Hlasovanie:      

Prítomní:  5 Za: 5 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 

26.04.2018. Skonštatoval, ţe všetky uznesenia boli splnené.  

 

 

Uznesenie č. 2/3/2018  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 22.06.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

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 26.04.2018 

 

 

 

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. 3/3/2018 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 22.06.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

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. Odkúpenie pozemkov podľa geometrického plánu č. 50788060-36/2017 

 

Zasadania obecného zastupiteľstva sa zúčastnili  aj vlastníci pozemkov a geodet Ing. Roman 

Kormucik. Ide o pozemky, ktoré sa nachádzajú pod cestou. Ak by vlastníci týchto pozemkov 

súhlasili s predajom, stúpla by cena pozemkov nachádzajúcich sa v blízkosti tejto cesty, 

pretoţe by k nim bol prístup z verejnej komunikácie. Cieľom je verejnoprospešný účel 

a prospelo by to k rozvoju obce. Starosta informoval vlastníkov pozemkov, ţe obec zaplatila 

geometrický plán a taktieţ bude musieť financovať ďalšie úkony, ktoré súvisia s predajom 

a zapísaním pozemkov do katastra. Cena za 1m2 je 1,- €.  Vlastníci pozemkov súhlasili 

s predajom pozemkov. 

 

Uznesenie č. 4/3/2018  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 22.06.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. Odkúpenie pozemkov podľa geometrického plánu č. 50788060-36/2017 

 

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  

 

Odkúpenie pozemkov podľa geometrického plánu č. 50788060-36/2017. 

 

 

Hlasovanie:      

 

Prítomní: 5  Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
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K bodu 5. Správa o výsledku kontroly  

 

Starosta prečítal poslancom správu z kontroly stavu pohľadávok a záväzkov k 31.12.2017. 

Kontrolované doklady boli: výkazy týkajúce sa účtovnej závierky za rok 2017 a inventúrny 

súpis pohľadávok a záväzkov k 31.12.2017. 

 

 

 

Uznesenie č. 5/3/2018  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 22.06.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu obce  

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie  

 

Správu o výsledku kontroly.  

 

K bodu 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na druhý polrok 2018 

 

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 druhý polrok 2018. Tento návrh bol zverejnený na obecnej tabuli minimálne 15 

dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.   

 

 

Uznesenie č. 6/3/2018 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 22.06.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na druhý polrok 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 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na druhý polrok 2018. 

 

Hlasovanie:      

Prítomní:  5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
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K bodu 7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 

Starosta obce oboznámil poslancov s prijatím Rozpočtového opatrenia, v rámci ktorého došlo 

k úpravám poloţiek  

 

Uznesenie č. 7/3/2018  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 22.06.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 

 

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 

 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2018. 

 

Hlasovanie:      

 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 8. Záverečný účet obce Kamienka za rok 2017 

 

Záverečný účet obce za rok 2017 predstavuje súhrnný dokument, v ktorom je zhodnotená 

činnosť obecného úradu počas roka 2017. 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. 8/3/2018  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 22.06.2018 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 8. Záverečný účet obce za rok 2017 

 

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 

 

Záverečný účet obce Kamienka za rok 2017 bez výhrad.  

 

Hlasovanie:      

 

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
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K bodu 9. Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2017 

  

Cieľom stanoviska kontrolóra k záverečnému účtu obce je odborné posúdenie všetkých 

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

 

 

 

Uznesenie č. 9/3/2018  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 22.06.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 9. Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu 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. 586/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

Schvaľuje bez výhrad  

 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2017.  

 

 

K bodu 10.  Žiadosti o dotácie  

 

Starosta obce obdrţal dve ţiadosti o dotácie. Jedna ţiadosť bola podaná členmi ZO JDS 

Kamienka a druhá členkami speváckej skupiny Podvihorlatské ţienky z Kamienky. 

Podvihorlatské ţienky z Kamienky ţiadali o dotáciu vo výške 400,- € a členovia ZO JDS 

Kamienka ţiadali o úhradu faktúry za autobusovú prepravu pri výlete do Košíc, ktorý sa ešte 

len uskutoční.  

 

 

Uznesenie č. 10/3/2018  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 22.06.2018 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 10. Žiadosti o dotácie  

 

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 

Ţiadosť o dotáciu vo výške 400,- € pre Podvihorlatské ţienky z Kamienky a preplatenie 

autobusu pre dôchodcov pri výlete do Košíc.  

 

Hlasovanie:      

 

Prítomní: 5 Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 1 
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K bodu 11. Rôzne  

 

V tomto bode sa poslanci obce spolu so starostom zaoberali plánovaním akcií Cyrila 

a Metoda, ale aj športovo-kultúrnym dňom v obci Kamienka, ktorý sa uskutoční 04.08.2018. 

 

 

Uznesenie č. 11/3/2018  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 22.06.2018 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 11. Rôzne  

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

berie na vedomie 

 

Plánovanie akcií.  

 

 

K bodu 12. Návrh uznesenia 

 

Zapisovateľ prečítal schválené uznesenia  

 

K bodu  13. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísal: Bc. Simona Šulovská                           

 

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

                                                                                starosta obce 

Overovatelia:  

  

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

 

Jozef Švik           ........................................ 


