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Zápisnica č. 6/2016 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 16.12.2016 na obecnom úrade Kamienka 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Program zasadnutia OZ dňa 16.12.2016 

 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

4. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ 

5. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly obecného úradu 

6. Audítorská správa o audite účtovníctva za účtovné obdobie 2015 

7. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na prvý polrok 2017  

8. Dodatok k nájomnej zmluve s Hájik, n.o. 

9. Nájomná zmluva so spoločnosťou RVZ INVEST, s.r.o. 

10. Prevod majetku obce – kanalizácia 

11. Ţiadosti o dotácie  

12. VZN o miestnom poplatku za rozvoj 

13. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 

14. Návrh rozpočtu obce na rok 2017 

15. Rôzne  

16. Návrh uznesenia 

17. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

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

Ospravedlnení poslanci:   

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

schopné. 

 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice:    Slavomír Kocík, Ing. Marián Hojdan 

Návrhová komisia:           Peter Sus, Oľga Mastiľaková  

Zapisovateľ:                 Ing. Matúš Karas 

 

Na základe skutočnosti, ţe Správu o výsledku následnej finančnej kontroly obecného úradu, 

ktorú vykonala kontrolórka obce, nebola doručená do začiatku zasadania obecného 

zastupiteľstva, navrhol starosta obce presunúť tento bod na najbliţšie zasadnutie OZ. 
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Uznesenie č. 6/1/2016 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 16.12.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

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. 586/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

schvaľuje 

 

presun bodu 5. Programu zasadnutia OZ dňa 16.12.2016. Upravený program OZ dňa 

16.12.2016: 

Program zasadnutia OZ dňa 16.12.2016 

 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

4. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ 

5. Audítorská správa o audite účtovníctva za účtovné obdobie 2015 

6. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na prvý polrok 2017  

7. Dodatok k nájomnej zmluve s Hájik, n.o. 

8. Nájomná zmluva so spoločnosťou RVZ INVEST, s.r.o. 

9. Prevod majetku obce – kanalizácia 

10. Ţiadosti o dotácie  

11. VZN o miestnom poplatku za rozvoj 

12. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 

13. Návrh rozpočtu obce na rok 2017 

14. Rôzne  

15. Návrh uznesenia 

16. 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 plnením uznesení zo zasadania obecného zastupiteľstva zo 

dňa 30.09.2016. Skonštatoval, ţe všetky uznesenia boli splnené.  
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Uznesenie č. 6/2/2016  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 16.12.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

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 30.09.2016 

 

 

K bodu 3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

 

Starosta oboznámil prítomných s aktivitami starostu a obecného úradu od predchádzajúceho 

zasadania obecného zastupiteľstva. Najdôleţitejšie body boli zahrnuté do programu 

rokovania.  

 

 

Uznesenie č. 6/3/2016  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 16.12.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

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. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti MŚ  

 

Starosta prečítal poslancom Správu o výchovnovzdelávacej činnosti Materskej školy 

Kamienka, ktorú pripravila riaditeľa Anna Škubová.  

 

Uznesenie č. 6/4/2016 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 16.12.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti MŚ 
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   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. Audítorská správa o audite účtovníctva za účtovné obdobie 2015 

 

Starosta prečítal poslancom Správu audítorky pre obecné zastupiteľstvo o výsledku 

vykonaného auditu účtovníctva za účtovné obdobie roku 2015.  

 

 

Uznesenie č. 6/5/2016 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 16.12.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. Audítorská správa o audite účtovníctva za účtovné obdobie 2015 

 

   

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 6. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na prvý polrok 2017 

 

 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 2017. Tento návrh bol zverejnený na obecnej tabuli 

minimálne 15 dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.   

 

 

Uznesenie č. 6/6/2016  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 16.12.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 6. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na prvý polrok 2017 
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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 polrok 2017 

 

Hlasovanie:      

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

 

 

K bodu 7. Dodatok k nájomnej zmluve s Hájik, n.o. 

  

 Z dôvodu zvýšenia výdavkov v súvislosti s činnosťou denného stacionára, ktorý 

prevádzkuje Hájik, n.o., starosta po dohode so štatutárkou predloţil poslancom Dodatok 

k zmluve o nájme priestorov, v rámci ktorého sa zvyšuje poplatok za nájom priestorov 

Kultúrneho domu Kamienka.  

 

Uznesenie č. 6/7/2016  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 16.12.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 7. Interné smernice 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 

 

Dodatok k Nájomnej zmluve č.8/2015  s Hájik, n.o. 

 

Hlasovanie:      

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

 

K bodu 8. Nájomná zmluva so spoločnosťou RVZ INVEST, s.r.o. 

 

 Spoločnosť RVZ Invest, s.r.o. po dokúpení majetku obce – budovy bývalej základnej 

školy z dôvodu výstavby bytového domu Kamienka 6bj, poţiadala o prenájom priľahlých 

pozemkov.  

 

Uznesenie č. 6/8/2016  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 16.12.2016 

___________________________________________________________________________ 
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K bodu 8. Nájomná zmluva so spoločnosťou RVZ INVEST, s.r.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 

 

Nájomnú zmluvu so spoločnosťou RVZ INVEST, s.r.o.  

 

Hlasovanie:      

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

 

K bodu 9. Prevod majetku obce – kanalizácia 

 

 V tomto bode sa opätovne schválil zámer odpredaja kanalizácie spoločnosti VVS, a.s. 

na základe ich ţiadosti. Spoločnosť poţiadala o odkúpenie kanalizácie z dôvodu prípravy 

projektu na dobudovanie a rekonštrukciu uţ existujúcej kanalizácie v obci.  

 

Uznesenie č. 6/9/2016  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 16.12.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 9. Prevod majetku obce – kanalizácia 

 

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 

 

Prevod majetku obce – kanalizácie  

 

Hlasovanie:      

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

 

 

K bodu 10, Žiadosti o dotáciu 

 

 Folklórna skupina Kamienčanka poţiadala obecné zastupiteľstvo na základe dvoch 

ţiadostí o dotácie z rozpočtu obce na rok 2017. Prvá ţiadosť bola zameraná na príspevok na 

činnosť a druhá na úhradu cestovných výdavkov. Poslanci po zváţení schválili iba dotáciu na 

činnosť vo výške 370,-€ 
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Uznesenie č. 6/10/2016  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 16.12.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 10. Žiadosť 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 

 

dotáciu na činnosť folklórnej skupiny Kamienčanka na rok 2017 vo výške 370,- 

 

Hlasovanie:      

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

 

Uznesenie č. 6/11/2016  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 16.12.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 10. Žiadosť 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.  

 

neschvaľuje 

 

dotáciu na cestovné folklórnej skupiny Kamienčanka na rok 2017 vo výške 250,- 

 

Hlasovanie:      

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

 

K bodu 11. VZN o miestnom poplatku za rozvoj 

 

 Starosta informoval poslancov o novo schválenom zákone, ktorý umoţňuje obciam 

prijať Všeobecne záväzné nariadenie za rozvoj obce. Ide o poplatok za novo vydané stavebné 

povolenia, ohlásenia drobných stavieb, zmeny uţívania stavby pred dokončením a pod. Cena 

za začatý m
2
 je v rozpätí 3-30 €.  

 

Uznesenie č. 6/12/2016 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 16.12.2016 

___________________________________________________________________________ 
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K bodu 11. VZN o miestnom poplatku za rozvoj 

   

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

VZN o miestnom poplatku za rozvoj 

 

 

K bodu 12. Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 

 

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

rozpočtu obce na rok  2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019, ktorý bol zverejnený dňa 

28.11.2016. V rámci stanoviska odporúča kontrolórka schváliť predloţený návrh rozpočtu 

obce na rok 2017.  

 

Uznesenie č. 6/13/2016 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 16.12.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 12. Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 

   

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2017 

 

 

 

K bodu 13. Návrh rozpočtu obce na rok 2017 

 

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. 6/14/2016  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 16.12.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 13. Návrh rozpočtu obce na 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 
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Rozpočet obce na rok 2017 

 

Hlasovanie:      

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

 

Uznesenie č. 6/15/2016 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 16.12.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 13. Návrh rozpočtu obce na rok 2017 

   

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

Výhľad rozpočtu obce na roky 2018 a 2019 

 

 

K bodu 14. Rôzne  
  

V rôznom starosta informoval poslancov o príkaze na vykonanie inventarizácie 

majetku a záväzkov obce ku koncu rozpočtového roka. Na návrh poslanca za zvládnutie práce 

s organizovaním osláv prvej písomnej zmienky o obci Kamienka a práce na zveľadení obce, 

sa poslanci rozhodli schváliť zvýšenie príplatku k platu starostovi o 20 % po  dobu 3 

mesiacov a to od decembra 2016 do februára 2017.  

 

 

Uznesenie č. 6/16/2016 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 16.12.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 14. 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 

 

zvýšenie príplatku k platu starostu o 20 % po dobu troch mesiacov  

 

Hlasovanie:      

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

 

 

Uznesenie č. 6/17/2016 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 16.12.2016 

___________________________________________________________________________ 
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K bodu 14. Rôzne 

   

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov obce 

 

 

K bodu 15. Návrh uznesenia 

 

Zapisovateľ prečítal schválené uznesenia  

 

K bodu  16. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísal: Ing. Matúš Karas                          

 

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

                                                                                starosta obce 

Overovatelia:  

  

Slavomír Kocík                                                ........................................ 

Ing. Marián Hojdan          ........................................ 


