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Zápisnica č. 4/2017 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 23.06.2017 na obecnom úrade Kamienka 

___________________________________________________________________________ 

 

Program zasadnutia OZ dňa 23.06.2017 

 
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 2. polrok  2017 

5. Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu obce  

6. Návrh záverečného účtu obce za rok 2016 

7. Výzva v rámci podopatrenia 7.4 z Programu rozvoja vidieka a s tým súvisiaci dodatok 

k zmluve o dielo a Objednávka pre aktualizáciu žiadosti zo zmluvy o dielo 

8. Rôzne 

9. Návrh uznesenia  

10. Záver  

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

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

Ospravedlnení poslanci:  Ing. Marián Hojda, Slavomír Kocík  

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

schopné. 

 

 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice:  Jozef Švik, Peter Sus    

Návrhová komisia:         Vladimír Buček, Oľga Mastiľaková    

Zapisovateľ:                    Simona Šulovská  

 

 

 

 

Uznesenie č. 4/1/2017 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 23.06.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

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 23.06.2017  
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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 2. polrok  2017 

5. Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 

6. Návrh záverečného účtu obce za rok 2016 

7. Výzva v rámci podopatrenia 7.4 z Programu rozvoja vidieka a s tým súvisiaci dodatok 

k zmluve o dielo a Objednávka pre aktualizáciu žiadosti zo zmluvy o dielo 

8. Rôzne 

9. Návrh uznesenia  

10. 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 plnením uznesení zo zasadania obecného zastupiteľstva zo 

dňa 03.03.2017. Skonštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.  

 

 

Uznesenie č. 4/2/2017  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 23.06.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

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 03.03.2017 

 

 

 

 

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 zahrnuté do programu 

rokovania.  
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Uznesenie č. 4/3/2017 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 23.06.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

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. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na druhý polrok 2017 

 

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

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

činnosti na druhý polrok 2017. Tento návrh bol zverejnený na obecnej tabuli minimálne 15 

dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.   

 

 

Uznesenie č. 4/4/2017 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 23.06.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na prvý polrok 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 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na druhý polrok 2017 

 

Hlasovanie:      

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

 

 

K bodu 5. Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu obce  

  

Cieľom stanoviska kontrolóra k záverečnému účtu obce je odborné posúdenie všetkých 

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

 

 

 



    

4 

 

Uznesenie č. 4/5/2017  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 23.06.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu obce  

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie  

 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce. 

 

 

K bodu 6. Návrh záverečného účtu obce za rok 2016 

 

Záverečný účet obce za rok 2016 predstavuje súhrnný dokument, v ktorom je zhodnotená 

činnosť obecného úradu počas roka 2016. 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. 4/6/2017  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 23.06.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 6. Návrh záverečného účtu obce za rok 2016 

 

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 2016 bez výhrad.  

 

 

Hlasovanie:      

 

Prítomní: 5  Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 4/7/2017  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 23.06.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

 K bodu 6. Návrh záverečného účtu obce a rozpočtového hospodárenia za rok 2016 

 

 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 

 

Tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške 8 280,48 EUR. 

 

Hlasovanie:      

 

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

 

 

Uznesenie č. 4/8/2017  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 23.06.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 K bodu 6. Návrh záverečného účtu obce a rozpočtového hospodárenia za rok 2016 

 

 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 

 

Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 8280,48 Eur na úhradu 

záväzkov bežného rozpočtu z predchádzajúcich rokov v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

  

Hlasovanie:      

 

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

 

 

K bodu 7.  Výzva v rámci podopatrenia 7.4 z Programu rozvoja vidieka a s tým súvisiaci 

dodatok k zmluve o dielo a Objednávka pre aktualizáciu žiadosti zo zmluvy o dielo 

  

Starosta oboznámil poslancov so zmenami, ktoré nastali vo zverejnenej výzve, ktorá súvisí 

s rekonštrukciou kultúrneho domu. Týka sa to zníženia energetickej náročnosti obecného 
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úradu Kamienka. Ide o zateplenie budovy, opravu teplej vody, výmenu okien a podobných 

úprav. Prvotná ponuka bola, že po vypracovaní a schválení projektu, by obec mala získať 

príspevok vo výške 200 000 €, no po zmenách bola suma príspevku znížená na 100 000 €.  

 

 

Uznesenie č. 4/9/2017 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 23.06.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7. Výzva v rámci podopatrenia 7.4 z Programu rozvoja vidieka a s tým súvisiaci 

dodatok k zmluve o dielo a Objednávka pre aktualizáciu žiadosti zo zmluvy o dielo 

  

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

    berie na vedomie  

 

Zmeny vo výzve v rámci podopatrenia 7.4 z Programu rozvoja vidieka a s tým súvisiaci 

dodatok k zmluve o dielo a Objednávka pre aktualizáciu žiadosti zo zmluvy o dielo 

  

 

K bodu 8 Rôzne  

Starosta informoval poslancov o poznávacom výlete seniorov našej obce do Litmanovej 

a o ich žiadosti o preplatenie cestovného (autobus). Zastupiteľstvu bol podaný návrh na 

schválenie tejto ich požiadavky.   

 

 

Uznesenie č. 4/10/2017  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 23.06.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8. 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 

 

Preplatenie cestovného seniorom pri poznávacom výlete do Litmanovej.  

 

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 5 Za: 5 Proti: 0  Zdržal sa: 0  
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K bodu 9. Návrh uznesenia 

 

Zapisovateľ prečítal schválené uznesenia  

 

K bodu  10. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísal: Simona Šulovská                           

 

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

                                                                                starosta obce 

Overovatelia:  

  

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

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


