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Zápisnica č. 3/2016 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 17.06.2016 na obecnom úrade Kamienka 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Program zasadnutia OZ dňa 17.06.2016 

 
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 hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok  

5. Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu obce 

6. Návrh záverečného účtu obce  a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 

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:   Peter Sus 

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

schopné. 

 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice:   Ján Kolesár, Vladimír Buček 

Návrhová komisia:          Oľga Mastiľaková, Ing. Marián Hojdan 

Zapisovateľ:                Ing. Matúš Karas 
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Uznesenie č. 3/1/2016 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 17.06.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

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. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

program zasadania OZ dňa 17.06.2016  

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 6  Za: 6 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 06.05.2016. Skonštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.  

 

Uznesenie č. 3/2/2016  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 17.06.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

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 06.05.2016 

 

 

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. 3/3/2016  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 17.06.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

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 hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 

 

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

kontrolórka obce Ing. Mária Kulanová predložila Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 

2016, ktorý bol dňa 30.05.2016 vyvesený na obecnej tabuli.  

 

 

Uznesenie č. 3/4/2016 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 17.06.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 

 

   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. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2016 

 

 

Hlasovanie:      

Prítomní:  6 Za:  6 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 náležitostí záverečného účtu, ktoré musí tento dokument zo zákona 

obsahovať.   
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Uznesenie č. 3/5/2016  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 17.06.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. 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. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

berie na vedomie 

 

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce 

 

K bodu 6. Návrh záverečný účet obce  a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 

 

Záverečný účet obce za rok 2015 predstavuje súhrnný dokument, v ktorom je 

zhodnotená činnosť obecného úradu počas roka 2015.  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. 3/6/2016  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 17.06.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 6. Návrh záverečný účet obce  a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 

 

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. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

Záverečný účet obce Kamienka a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 bez výhrad 

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 6   Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0  
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Uznesenie č. 3/7/2016  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 17.06.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 6. Návrh záverečný účet obce  a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 

 

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. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

Tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo výške 3 938,42 EUR. 

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 6 Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 3/8/2016  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 17.06.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 6. Návrh záverečný účet obce  a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 

 

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. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 3 938,42 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: 6   Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

 

K bodu 7. Rôzne  
  

 V rôznom poslanci spolu so starostom rozoberali organizačné zabezpečenie nadchádzajúcich 

akcií obce ( omša na  sv. Cyrila a Metoda a 600. Výročie prvej písomnej zmienky). Starosta 

informoval poslancov aj o počte detí zapísaných do materskej školy v školskom roku 

2016/2017.  
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Uznesenie č. 3/9/2016 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 17.06.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7. Rôzne 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

 

 Oznámenie o počte prijatých detí do MŠ Kamienka na školský rok 2016/2017 

 

 

 

K bodu 8. Návrh uznesenia 

 

Zapisovateľ prečítal schválené uznesenia  

 

K bodu  9. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísal: Ing. Matúš Karas                          

 

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

                                                                                starosta obce 

Overovatelia:  

  

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

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


