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Zápisnica č.4 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 15.08.2014 na obecnom úrade Kamienka 

___________________________________________________________________________ 

 

Program zasadnutia OZ dňa 15.08.2014 

 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce  

4. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly obce Kamienka 

5. Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu obce Kamienka 

6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2014 

7. Návrh na počet poslancov obce Kamienka na volebné obdobie 2014-2018 

8. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu Obce Kamienka na volebné 

obdobie r. 2014-2018 

9. Záloţná zmluva so ŠFRB 

10. Ţiadosť o zriadenie vinkulácie poistného plnenia 

11. Rôzne 

12. Návrh uznesenia 

13. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

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

Ospravedlnení poslanci: Jozef Švik, Slavomír Kocik, Mgr. Monika Semancová,  

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

schopné. 

 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice:   Ing. Marián Hojdan, Ján Kolesár  

Návrhová komisia:          Marek Fecenko, Vladimír Buček   

Zapisovateľ:                Ing. Matúš Karas 

 

 

Hlasovanie:     prítomní: 4                 za: 4      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 27.06.2014 
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Uznesenie č. 4/1/2014  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.08.2014 

___________________________________________________________________________ 

 

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 27.06.2014 

 

 

K bodu 3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

 

Starosta oboznámil prítomných s aktivitami starostu a obecného úradu od predchádzajúceho 

zasadania obecného zastupiteľstva 

 

 

Uznesenie č. 4/2/2014  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.08.2014 

___________________________________________________________________________ 

 

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 
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K bodu 4. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly obce Kamienka  

 

Starosta prečítal poslancom správu o výsledku následnej finančnej kontroly obce Kamienka 

 

 

Uznesenie č. 4/3/2014  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.08.2014 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly obce Kamienka  

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 
berie na vedomie 

 

Správu o výsledku následnej finančnej kontroly obce Kamienka  

 

 

K bodu 5. Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu obce Kamienka  

 

Starosta oboznámil poslancov s listom nezávislého audítora o výsledku auditu obce Kamienka 

za rok 2013, ktorý vykonala Ing. Anna Mamajová.  

 
Uznesenie č. 4/4/2014  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.08.2014 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu obce Kamienka  

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 
berie na vedomie 

 

Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu obce Kamienka 
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K bodu 6.  Rozpočtové opatrenie č. 2/2014  

 

Vzhľadom na prehľad čerpania rozpočtu obce Kamienka za rok 2014, starosta navrhol 

poslancom úpravu rozpočtu v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách samosprávy. 

 

Uznesenie č. 4/5/2014  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.08.2014 

 

K bodu 6.  Rozpočtové opatrenie č. 2/2014  

 

 

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 

. 

 

Rozpočtové opatrenie č.2/2014  

 

 

Hlasovanie:     prítomní: 4                 za: 4      proti : 0   zdržal sa: 0 

 

K bodu 7.  Návrh na počet poslancov obce Kamienka na volebné obdobie 2014-2018 

 

V zmysle § 11 ods. 3  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnému zriadeniu v znení zmien 

a doplnkov, obecnému zastupiteľstvu je vyhradené určiť  pred  voľbami podľa počet 

poslancov na celé volebné obdobie r. 2014 – 2018. Návrh počtu poslancov sa určuje 

v závislosti od počtu obyvateľov, pre obec Kamienka je to v rozmedzí 5-7. Poslanci sa zhodli, 

ţe súčasný počet je vyhovujúci a preto sa schválili návrh v počte 7. 

  

Uznesenie č. 4/6/2014  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.08.2014 

 

K bodu 7.  Návrh na počet poslancov obce Kamienka na volebné obdobie 2014-2018 

 

 

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. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

schvaľuje 

. 

 

Počet poslancov obce Kamienka na nasledujúce volebné obdobie r. 2014-2018 v počte 7 

 

Hlasovanie:     prítomní: 4                 za: 4      proti : 0   zdržal sa: 0 



5 

 

K bodu 8.  Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu Obce kamienka 

na volebné obdobie r. 2014-2018 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien 

a doplnkov,  je  obecnému zastupiteľstvu  vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na 

celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. Vzhľadom na veľkosť obce, a úlohy 

ktoré je nutné vykonávať v súvislosti s výkonom funkcie starostu sa poslanci rozhodli 

ponechať súčasný stav a schváliť rozsah (úväzok) výkonu funkcie starostu na nasledujúce 

volebné obdobie r. 2014-2018 v plnom rozsahu.  

 

 

Uznesenie č. 4/7/2014  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.08.2014 

 

K bodu 8.  Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu Obce kamienka 

na volebné obdobie r. 2014-2018 

 

 

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. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

 

schvaľuje 

. 

 

výkon funkcie  starostu Obce Kamienka v novom volebnom období  r. 2014- 2018 v rozsahu 

1, t. z. v plnom rozsahu. 
 

Hlasovanie:     prítomní: 4                 za: 4      proti : 0   zdržal sa: 0 
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K bodu 9.  Záložná zmluva so ŠFRB 

 

Starosta informoval poslancov s návrhom záloţnej zmluvy so štátnym fondom rozvoja 

bývania.  

 

Uznesenie č. 4/8/2014  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.08.2014 

 

K bodu 9.  Záložná zmluva so ŠFRB 

 

 

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 

. 

 

Záloţnú zmluvu č.700/495/2014 so Štátnym fondom rozvoja bývania 

 

 

Hlasovanie:     prítomní: 4                 za: 4      proti : 0   zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 10.  Žiadosť o vinkulácie poistného plnenia 

V nadväznosti na záloţnú zmluvu z predchádzajúceho bodu, poslanci schválili ţiadosť 

o vinkuláciu poistného plnenia v prospech ŠFRB. 

 

Uznesenie č. 4/9/2014  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.08.2014 

 

K bodu 10.  Žiadosť o vinkulácie poistného plnenia 

 

 

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 

. 

 

Vinkulácie poistného plnenia  

 

Hlasovanie:     prítomní: 4                 za: 4      proti : 0   zdržal sa: 0 
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K bodu 11. Rôzne   

V rôznom starosta informoval poslancov o práci a úlohách na najbliţšie obdobie.   

 

 

K bodu 12. Návrh uznesenia 

 

Zapisovateľ prečítal schválené uznesenia  

 

K bodu  13. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísal: Ing. Matúš Karas                          

 

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

                                                                                starosta obce 

Overovatelia:  

 

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

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


