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Zápisnica č. 6/2017 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 15.12.2017 na obecnom úrade Kamienka 

___________________________________________________________________________ 

 

Program zasadnutia OZ dňa 15.12.2017 

 

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 2016/2017  

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2018  

6. Dodatok k VZN č.5/2009 o opatrovateľskej sluţbe  

7. Príkaz starostu obce na inventarizáciu majetku obce  

8. Audítorská správa o audite účtovníctva obce za účtovné obdobie 2016  

9. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 a na roky 2019, 2020  

10. Návrh rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020  

11. Súhlas na zrovnanie vlastníckej hranice medzi parcelami  

12. Ţiadosť o finančné vyrovnanie Hájik, n.o.  

13. Rôzne  

14. Návrh uznesenia  

15. Záver  

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

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

Ospravedlnení poslanci: Mastiľaková Oľga    

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

schopné. 

 

 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice:   Kocik Slavomír, Vladimír Buček   

Návrhová komisia:        Sus Peter, Jozef Švik                 

Zapisovateľ:                    Simona Šulovská  

 

 

 

Uznesenie č. 1/6/2017 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.12.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

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.  
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schvaľuje 

 

Program zasadnutia OZ dňa 15.12.2017  

 
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 2016/2017  

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2018  

6. Dodatok k VZN č.5/2009 o opatrovateľskej sluţbe  

7. Príkaz starostu obce na inventarizáciu majetku obce  

8. Audítorská správa o audite účtovníctva obce za účtovné obdobie 2016  

9. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 a na roky 2019, 2020  

10. Návrh rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020  

11. Súhlas na zrovnanie vlastníckej hranice medzi parcelami  

12. Ţiadosť o finančné vyrovnanie Hájik, n.o.  

13. Rôzne  

14. Návrh uznesenia  

15. Záver  

 

 

Hlasovanie:      

Prítomní:  6 Za: 6 Proti: 0 Zdrţal 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 14.09.2017. Skonštatoval, ţe všetky uznesenia boli splnené.  

 

 

Uznesenie č. 2/6/2017 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.12.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

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 14.09.2017 

 

K bodu 3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

 

Starosta oboznámil prítomných s aktivitami starostu a obecného úradu od predchádzajúceho 

zasadania obecného zastupiteľstva. Najdôleţitejšie body boli zahrnuté do programu 

rokovania.  
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Uznesenie č. 3/6/2017 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.12.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

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. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2016/2017 

 

Starosta prečítal poslancom Správu o výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy 

Kamienka, ktorú pripravila riaditeľka Anna Škubová. 

 

 

Uznesenie č. 4/6/2017 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.12.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 2016/2017 

 

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 

 

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy Kamienka. 

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 6  Za: 6 Proti: 0 Zdrţal sa: 0 

 

 

K bodu 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1. pol rok 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 prvý polrok 2018. Tento návrh bol zverejnený na obecnej tabuli minimálne 15 dní 

pred zasadnutím obecného zastupiteľstva 
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Uznesenie č. 5/6/2017 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.12.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1. pol rok 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 práce kontrolórky obce na prvý pol rok 2018. 

 

Hlasovanie:      

Prítomní:  6 Za: 6 Proti: 0 Zdrţal sa: 0 

 

 

K bodu 6. Dodatok k VZN č.5/2009 o opatrovateľskej sluţbe  

 

Poslancom bol prečítaný dodatok k VZN č.5/2009 o opatrovateľskej sluţbe, ktorý sa týka 

zvýšenia poplatku za poskytovanie opatrovateľskej sluţby z 0,50,- € na 1,- € na hodinu. Tento 

poplatok platí ţiadateľ obci, ktorý poţiadal o poskytovanie opatrovateľskej sluţby.    

 

  

Uznesenie č. 6/6/2017  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.12.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 6. Dodatok k VZN č.5/2009 o opatrovateľskej sluţbe 

 

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 k VZN č. 5/2009 o opatrovateľskej sluţbe. 

 

 

Hlasovanie:      

 

Prítomní:  6 Za: 6 Proti: 0 Zdrţal sa: 0 

 

K bodu 7. Príkaz starostu obce na inventarizáciu majetku obce 

 

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, 
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záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti ku dňu 

zostavenia riadnej účtovnej závierky 

 

 

Uznesenie č. 7/6/2017  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.12.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

 K bodu 7. Príkaz starostu obce na inventarizáciu majetku obce 

 

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 8. Audítorská správa o audite účtovníctva obce za účtovné obdobie 2016 

 

Starosta prečítal poslancom Správu audítorky pre obecné zastupiteľstvo o výsledku 

vykonaného auditu účtovníctva za účtovné obdobie roku 2016. 

 

 

Uznesenie č. 8/6/2017  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.12.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

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

obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

Správu audítorky pre obecné zastupiteľstvo. 

 

K bodu 9.  Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 

2019,2020 

  

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

rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020, ktorý bol zverejnený dňa 

27.11.2017. V rámci stanoviska odporúča kontrolórka schváliť predloţený návrh rozpočtu 

obce na rok 2018. 

 

Uznesenie č. 9/6/2017 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.12.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 9. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 

2019, 2020 
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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  

 

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na  roky 2019 a 2020. 

 

 

K bodu 10.  Návrhu rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019,2020 

  

Poslanci ako aj verejnosť mala moţnosť pripomienkovať Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s 

výhľadom na roky 2018 a 2019. Po bliţšom špecifikovaní poloţiek rozpočtu poslanci Návrh 

rozpočtu schválili. 

 

Uznesenie č. 10/6/2017 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.12.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 10. Návrh rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019, 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 

 

Návrh rozpočtu obce na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020. 

 

 

Hlasovanie:      

 

Prítomní: 6  Za: 6 Proti: 0 Zdrţal sa: 0 

 

 

 

K bodu 11.  Súhlas na zrovnanie vlastníckej hranice medzi parcelami 

  

Starosta informoval poslancov, ţe by bolo dobré poţiadať o nové zameranie obce z dôvodu, 

ţe v obci sú v skutočnosti hranice medzi parcelami iné ako na katastrálnej mape a pri nových 

výstavbách dochádza k sporom medzi obyvateľmi. Celá dedina je posunutá a aktuálny zákres 

sa nezhoduje so skutočnosťou. Najlepším riešením by bolo, aby sa hranice medzi parcelami 

v obci zakreslili tak, ako v skutočnosti sú.  

 

Uznesenie č. 11/6/2017 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.12.2017 

___________________________________________________________________________ 
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K bodu 11. Súhlas na zrovnanie vlastníckej hranice medzi parcelami 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie 

 

súhlas na zrovnanie vlastníckej hranice medzi parcelami.  

 

 

K bodu 12.  Ţiadosť o finančné vyrovnanie Hájik, n.o. 

  

Starosta informoval poslancov o stretnutiach s prevádzkovateľom Hájik, n.o., a právnikom 

obce, ktoré sa týkali finančného vyrovnania za zhodnotenie predmetu nájmu. Predloţil 

poslancom návrh sumy, ktorú si prevádzkovateľ Hájik, n.o. ţiadal vyrovnať (5 723,34 € ). 

S finančným vyrovnaním za zhodnotenie predmetu nájmu súhlasia, ale nie v poţadovanej 

výške. V zmysle § 667 ods. 1 Občianskeho zákonníka má nájomca právo poţadovať od 

prenajímateľa po skončení nájmu protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota veci.   

 

 

Uznesenie č. 12/6/2017 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.12.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 12. Ţiadosť o finančné vyrovnanie Hájik, n.o. 

 

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 finančné vyrovnanie Hájik, n.o. vo výške 1 000,- €. 

 

Hlasovanie:      

 

Prítomní: 6  Za: 6 Proti: 0 Zdrţal sa: 0 

 

 

 

K bodu 13. Rôzne  

 

Starosta predloţil poslancom ţiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kamienka na rok 

2018 vo výške 500 € od ZO – JDS v Kamienke. Obecné zastupiteľstvo túto  ţiadosť berie na 

vedomie, ale schvaľovať výšku dotácie bude aţ na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v roku 2018.  
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Uznesenie č. 13/6/2017  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.12.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 13. Rôzne  

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie 

 

 

Ţiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kamienka na rok 2018 od ZO – JDS 

v Kamienke. 

 

 

K bodu 14. Návrh uznesenia 

 

Zapisovateľ prečítal schválené uznesenia  

 

K bodu  15. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísal: Simona Šulovská                           

 

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

                                                                                starosta obce 

Overovatelia:  

 

  

Slavomír Kocik                                                 ........................................ 

 

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


