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Zápisnica č.3/2015 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 19.06.2015 na obecnom úrade Kamienka 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Program zasadnutia OZ dňa 19.06.2015 

 
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 hlavného kontrolóra obce na 2. polrok  

5. Správa z kontroly plnenia  uznesení OZ v Kamienke za rok 2014 

6. Rozpočtové opatrenie 1/2015 

7. Návrh na záverečný účet obce  a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 

8. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 

9. Ţiadosť o povolenie na prevádzkovanie denného stacionára 

10. Ţiadosť o kamerový systém v obci 

11. Zmluva o poskytovaní právnej pomoci 

12. Príprava PHSR obce 

13. Integrované obsluţné miesto v obci 

14. Rôzne  

15. Návrh uznesenia 

16. 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. 

Vzhľadom k tomu, ţe na zasadaní bola prítomná aj kontrolórka obce Ing. Mária Kulanová, 

starosta navrhol presunúť bod 7. a 8. pred bod 4.  Programu zasadnutia, túto zmenu poslanci 

odsúhlasili:  

 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice:   Vladimír Buček, Ing. Marián Hojdan  

Návrhová komisia:           Jozef Švik, Peter Sus 

Zapisovateľ:                Ing. Matúš Karas 
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Uznesenie č. 3/1/2015 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 19.06.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

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 

 

Upravený program zasadania OZ dňa 19.06.2015  

 

Hlasovanie:      

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

 

 

Nový program zasadania OZ dňa 19.06.2015:  
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

4. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 

5. Návrh záverečný účet obce  a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok  

7. Správa z kontroly plnenia  uznesení OZ v Kamienke za rok 2014 

8. Rozpočtové opatrenie 1/2015 

9. Ţiadosť o povolenie na prevádzkovanie denného stacionára 

10. Ţiadosť o kamerový systém v obci 

11. Zmluva o poskytovaní právnej pomoci 

12. Príprava PHSR obce 

13. Integrované obsluţné miesto v obci 

14. Rôzne  

15. Návrh uznesenia 

16. Záver 

 

 

K bodu 2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadania OZ 

 

Starosta informoval poslancov o plnením uznesení zo zasadania obecného zastupiteľstva zo 

dňa 15.04.2015. Skonštatoval, ţe všetky uznesenia boli splnené.  
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Uznesenie č. 3/2/2015  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 19.06.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

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 15.04.2015 

 

 

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. 3/3/2015  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 19.06.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

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. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 

 

 Cieľom stanoviska kontrolóra k záverečnému účtu obce je odborné posúdenie 

všetkých aspektov a náleţitostí záverečného účtu, ktoré musí tento dokument zo zákona 

obsahovať.   

 

 

  



    

4 

 

Uznesenie č. 3/4/2015  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 19.06.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. Stanovisko kontrolóra 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 kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 

 

K bodu 5. Návrh záverečný účet obce  a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 

 

Záverečný účet obce za rok 2014 predstavuje súhrnný dokument, v ktorom je 

zhodnotená činnosť obecného úradu počas roka 2014.  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. 3/5/2015  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 19.06.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. Návrh na záverečný účet obce  a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 

 

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 2014 bez výhrad 

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 6  Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
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Uznesenie č. 3/6/2015  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 19.06.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. Návrh na záverečný účet obce  a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 

 

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 2014 vo výške 4494,37 EUR. 

 

Hlasovanie:      

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

 

Uznesenie č. 3/7/2015  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 19.06.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. Návrh na záverečný účet obce  a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 

 

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 

 

pouţitie prostriedkov rezervného fondu na beţné výdavky vo výške 4494,37 Eur na úhradu 

záväzkov beţného 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 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 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 predloţila Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 

2015, ktorý bol dňa 27.04.2015 vyvesený na obecnej tabuli.  
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Uznesenie č. 3/8/2015 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 19.06.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 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 2015 

 

Hlasovanie:      

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

 

 

K bodu 7. Správa z kontroly plnenia  uznesení OZ v Kamienke za rok 2014 

 

 

Kontrolórka obce v správe zhodnotila plnenie uznesení OZ v Kamienka za rok 2014 

v súlade s plánok kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015. Z výsledku vykonanej kontroly 

plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Kamienke za rok 2014 vyplýva, ţe schválené 

uznesenia OZ v Kamienke prijaté v roku 2014 boli priebeţne plnené a ku dňu vykonania 

kontroly  sú  evidované 2  nesplnené uznesenie.  

 

 

Uznesenie č. 3/9/2015  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 19.06.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7. Správa z kontroly plnenia  uznesení OZ v Kamienke za rok 2014 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

 

Správu z kontroly plnenia  uznesení OZ v Kamienke za rok 2014 

 

 

K bodu 8. Rozpočtové opatrenie 1/2015 

 

Starosta oboznámil poslancov s Rozpočtovým opatrením č. 1/2015. Hlavným 

dôvodom pre prijatie rozpočtového opatrenia je zmena okolností ako napríklad príspevok 

z UPSVaR na projekt zamestnania znevýhodneného uchádzača, úprava prognózy výšky 
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podielových daní a predpoklad moţného prečerpania rôznych poloţiek rozpočtu oproti plánu 

pri schvaľovaní rozpočtu na súčasný rozpočtový rok.  

 

Uznesenie č. 3/10/2015  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 19.06.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8. Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 

 

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 

 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 

  

Hlasovanie:      

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

 

 

K bodu 9. Žiadosť o povolenie na prevádzkovanie denného stacionára 

 

Starosta obce informoval poslancov o ţiadosti na prevádzkovanie denného stacionára 

v priestoroch kultúrneho domu Kamienka. Nezisková organizácia bude poskytovať 

stravovanie, poradenstvo, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, prednášky 

a inú záujmovú činnosť.  

  

Uznesenie č. 3/11/2015 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 19.06.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 9. Žiadosť o povolenie na prevádzkovanie denného stacionára 

 

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  

 

Prevádzkovanie denného stacionára v obecných priestoroch 

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 7  Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
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K bodu 10. Žiadosť o kamerový systém v obci  

 

V súvislosti s dočerpávaním prostriedkov z Programu rozvoja vidieka 2007-2013, 

starosta informoval poslancov o moţnosti ţiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci 

opatrenia 3.4.2 Obnova a rozvoj obci na kamerový systém v obci, ktorý by prispel hlavne 

k ochrane obecného majetku a ku kontrole nelegálnych skládok odpadu. 

 

 

Uznesenie č. 3/12/2015 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 19.06.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 10. Žiadosť o kamerový systém v obci 

   

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  

 

Podanie ţiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu  rozvoja vidieka  na Kamerový 

systém v obci 

 

 

Hlasovanie:      

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

 

 

K bodu 11. Zmluva o poskytovaní právnej pomoci   

 

Starosta obce predloţil poslancom Návrh zmluvy o poskytovaní právnej pomoci 

s JUDr. Jánom Kavuličom, ktorý by v prípade potreby obec právne zastupoval a vykonával 

všetky potrebné úkony. 

 

 

Uznesenie č. 3/13/2015 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 19.06.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 11. Zmluva o poskytovaní právnej pomoci   

   
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  
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Zmluva o poskytovaní právnej pomoci   

 

Hlasovanie:      

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

 

 

 

 

 

K bodu 12. Príprava PHSR obce 

 

 V súlade s poverením na výber najvhodnejšieho zhotoviteľa PHSR obce Kamienka do 

roku 2020, starosta predstavil poslancom ponuku Stredoeurópskej agentúry pre rozvojové 

projekty a informoval poslancov s krokmi, ktoré budú potrebné pri príprave tohto 

strategického dokumentu 

 

 

Uznesenie č. 3/14/2015 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 19.06.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 9. Príprava PHSR obce 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

prípravu Programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce Kamienka do roku 2020 

 

 

K bodu 13. Integrované obslužné miesto v obci 

 

Projekt IOM má zásadným spôsobom zlepšiť a sprístupniť sluţby občanom tak, aby si celú 

svoju agendu mohli vybaviť na jednom mieste, pri jednej návšteve integrovaného obsluţného 

miesta. Zapojenie do tohto projektu si však vyţaduje dodatočné náklady na úpravu miesta 

poskytovania týchto sluţieb a zároveň osobu, ktorá by tieto sluţby poskytovala. Vzhľadom 

k tomu, ţe podobné miesto by nemalo v obci široké uplatnenie a túto sluţbu bude poskytovať 

Pošta v Kamenici nad Cirochou, poslanci  rozhodli o nezapojení sa do projektu.  

 

Uznesenie č. 3/15/2014  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 19.06.2015 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

moţnosť zapojenia obce Národného projektu: Integrované obsluţné miesta  
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K bodu 14. Rôzne  
 

V rôznom starosta predniesol poslancom list skupiny občanov Kamienky adresovaný 

starostovi a obecnému zastupiteľstvu, v ktorom  ţiadajú odstrániť poruchu na meliorizacií 

spôsobujúcu podľa ich názoru záplavy na ich pozemkoch. Spomínanú ţiadosť poslanci 

posúdili a na uvedený problém  podnikne starosta úkony v súlade so zákonom. Ďalej starosta 

oboznámil poslancov s Internou smernicou o vnútornom systéme vybavovania podnetov 

súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, ktorá nadobudne účinnosť od 

01.07.2015 a týka sa zamestnancov obce, so správou z kontroly Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva, ktorá bola vykonaná v priestoroch Materskej školy Kamienka 

a Školskej jedálne pri Materskej škole Kamienka zameraná na hygienu prevádzky ako celku.   

.  

Uznesenie č. 3/16/2015 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 19.06.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

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 

 

 

list skupiny občanov Kamienky 

 

Uznesenie č. 3/17/2015 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 19.06.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

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 

 

 

Zápisnicu z výkonu štátneho zdravotného dozoru Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva zo dňa 16.06.2015 
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Uznesenie č. 3/18/2015 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 19.06.2015 

___________________________________________________________________________ 

 

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. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

Schvaľuje  

 

 

Pracovnú cestu starostu pre zabezpečenie projektu „Kamerový systém v obci“  

 

Hlasovanie:      

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

 

 

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:  

  

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

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


