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Zápisnica č.3 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 24.06.2013 na obecnom úrade Kamienka 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia OZ dňa 24.06.2013 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce  

4. Plán kontrolnej činnosti na 2. Polrok 2013 

5. Stanovisko k záverečnému účtu obce Kamienka za rok 2012 

6. Záverečný účet obce Kamienka za rok 2012 

7. Hodnotenie programového rozpočtu obce Kamienka za rok 2012 

8. Rôzne  

9.  Návrh uznesenia 

10.  Záver 

 

 

bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

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

Ospravedlnení poslanci: Marek Fecenko 

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

schopné. 

 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice:   Jozef Švik, Vladimír Buček 

Návrhová komisia:          Ján Kolesár, Slavomír Kocík 

Zapisovateľ:                Ing. Matúš Karas 

 

Hlasovanie:                     za:  6      proti : 0         zdržal sa: 0       

 

 

K bodu 2. Informácia o plnení uznesení  zo zasadnutia OZ dňa 30.04.2013 

Starosta informoval poslancov o plnením uznesení zo zasadania obecného zastupiteľstva zo 

dňa 30.04.2013 
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Uznesenie č. 3/1/2013  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 24.06.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

 

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 30.04.2013 

 

K bodu 3. Informácia o práci OcÚ a starostu obce 

Starosta oboznámil prítomných s aktivitami starostu a obecného úradu od predchádzajúceho 

zasadania obecného zastupiteľstva 

 

K bodu 3. Informácia 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. Plán kontrolnej činnosti 2. Polrok  

 

Starosta prečítal poslancom Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013, ktorý vypracoval 

kontrolór obce Jozef Harvan.  

Uznesenie č. 3/3/2013  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 24.06.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 4. Plán Kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013 

 

 

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.  
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schvaľuje 

 

plán kontrolnej činnosti na 2. Polrok 2013 

 

Hlasovanie:                     za:  6      proti : 0         zdržal sa: 0       

 

 

K bodu 5. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu 

Starosta prečítal stanovisko obecného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Kamienka za rok 

2012 

 

Uznesenie č. 3/4/2013  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 24.06.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 5 Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu obce Kamienka za rok 2012 

 

   

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 záverečnému účtu obce Kamienka za rok 2012 

 

K bodu 6. Záverečný účet obce Kamienka za rok 2012 

 

Poslanci prerokovali predložený Záverečný účet obce Kamienka za rok 2012, ktorý následne 

schválili bez výhrad. Zároveň poslanci schválili použitie prebytku hospodárenia za rok 2012 

na tvorbu rezervného fondu   v celkovej výške  4806,05 €. 

 

Uznesenie č. 3/5/2013  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 24.06.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 6 Záverečný účet obce Kamienka za rok 2012 

 

 

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 bez výhrad 

 

záverečný účet obce Kamienka za rok 2012 

Hlasovanie:                     za:  6      proti : 0         zdržal sa: 0       
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Uznesenie č. 3/6/2013  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 24.06.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 6 Záverečný účet obce Kamienka za rok 2012 

 

 

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 

 

    1.  prebytok hospodárenia v sume 4806,05 €, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3    

    písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  

    a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

    2. použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu   v sume 4806,05 €.  

 

Hlasovanie:                     za:  6      proti : 0         zdržal sa: 0       

 

 

K bodu 7. Hodnotenie programového rozpočtu 

 

Starosta predložil poslancom Hodnotenie programového rozpočtu obce Kamienka za rok 

2012, ktorý poslanci zobrali na vedomie.  

 

 

Uznesenie č. 3/7/2013  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 24.06.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 7 Hodnotenie programového rozpočtu obce Kamienka za rok 2012 

 

   

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

hodnotenie programového rozpočtu obce Kamienka za rok 2012 
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K bodu 8 Rôzne 

Starosta obce informoval poslancov so stanoviskom Finančnej komisie, ktorá odobrila úhradu 

nákladov spojených s výletom Materskej školy Kamienka a výletom Jednoty dôchodcov 

Slovenska Kamienka. 

 

Náplňou bodu bola aj informácia starostu o doslúžení notebooku, ktorého oprava by bola 

príliš nákladná vzhľadom k tomu, že mal už 7 rokov. Z toho dôvodu starosta predložil 

poslancom cenové ponuky na kúpu nového notebooku.  Z týchto ponúk si poslanci vybrali 

najlacnejšiu.  

 

Uznesenie č. 3/8/2013  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 24.06.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8 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 

 

úhradu autobusu pre MŠ a JDS  

 

Hlasovanie:                     za:  6      proti : 0         zdržal sa: 0       

 

 

Uznesenie č. 3/9/2013  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 24.06.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8 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 

 

kúpu notebooku podľa cenovej ponuky v hodnote 470,- € 

 

Hlasovanie:                     za:  5      proti : 0         zdržal sa: 1       
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K bodu 9. Návrh uznesenia 

 

Zapisovateľ prečítal schválené uznesenia  

 

K bodu  10. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísal: Ing. Matúš karas 

                          

 

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

                                                                                starosta obce 

 

 

 

Overovatelia:  

 

Jozef Švik       ........................................ 

 

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


