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Zápisnica č.6 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 16.12.2013 na obecnom úrade Kamienka 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia OZ dňa 16.12.2013 

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 obecného úradu 

5. List audítora pre obecné zastupiteľstvo 

6. Rozpočtové opatrenie č.3/2013 

7. Pouţitie rezervného fondu 

8. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na prvý polrok 2014 

9. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch MŠ v školskom roku 2012/2013 

10. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2014 

11. Ţiadosti o poskytnutie dotácii na rok 2014 

12. Návrh rozpočtu obce na rok 2014  

13. Návrh VZN č. 4/2013 o kritériach prideľovania a správy nájomných bytov 

14. Smernica obce č.1/2013 o postupe obce ako verejného obstaravateľa 

15. Návrh dodatku k VZN č.1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálny odpad 

16. Rôzne  

17.  Návrh uznesenia 

18.  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:    Ján Klesár, Ing. Marián Hojdan 

Návrhová komisia:           Jozef Švik, Vladimír Buček 

Zapisovateľ:                Ing. Matúš Karas 

 

Hlasovanie:    prítomní: 5                 za:   5      proti : 0     zdrţal sa:  0  
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K bodu 2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadania OZ 

 

Starosta informoval poslancov o plnením uznesení zo zasadania obecného zastupiteľstva zo 

dňa 24.06.2013 

 

 

Uznesenie č. 6/1/2013  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 16.12.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

 

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 07.10.2013 

 

 

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. 6/2/2013  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 16.12.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

 

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 obecného úradu 

 

Starosta prečítal Správu o výsledku finančnej kontroly vykonanej dňa 18.10.2013, ktorá bola  

vykonaná na základe plánu práce kontrolóra obce. 

 

 

Uznesenie č. 6/3/2013  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 16.12.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 4. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly obecného úradu 

 

   

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 finančnej kontroly obecného úradu 

 

 

 

K bodu 5. List audítora pre obecné zastupiteľstvo 

 

Starosta prečítal List audítora, ktorý je súčasťou auditu účtovnej závierky, zostavenej 

účtovnou jednotkou – obec Kamienka za účtovné obdobie k 31.12.2012, adresovaný 

obecnému zastupiteľstvu 

 

Uznesenie č. 6/4/2013  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 16.12.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 5. List audítora pre obecné zastupiteľstvo 

 

   

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 

 

List audítora k účtovnej závierke za účtovné obdobie končiace 31. decembra 2012 
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K bodu 6.  Rozpočtové opatrenie č.3/2013 

 

Úprava rozpočtu prostredníctvom Rozpočtového opatrenia  č. 3/2013 je potrebná hlavne kvôli 

úprave poloţiek, ktoré je nutné usporiadať v súlade s činnosťami vyplývajúcimi z účtovnej 

uzávierky.  

 

Uznesenie č. 6/5/2013  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 16.12.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 6. Rozpočtové opatrenie č.3/2013 

 

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.  

 

schvaľuje 

 

Rozpočtové opatrenie č.3/2013 

 

Hlasovanie:    prítomní: 5                 za:   5      proti : 0     zdrţal sa:  0  

 

 

K bodu 7. Pouţitie rezervného fondu 

Starosta obce navrhol pouţitie rezervného fondu obce, ktorý je tvorený prebytkom 

hospodárenia z predchádzajúceho rozpočtového obdobia na krytie kapitálových výdavkov 

beţného rozpočtového roka. 

 

Uznesenie č. 6/6/2013  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 16.12.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7. Pouţitie rezervného fondu 

 

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 rezervného fondu na krytie kapitálových výdavkov beţného účtovného obdobia 

v celkovej výške 3141,48 € 

 

Hlasovanie:    prítomní: 4                 za:   4      proti : 0     zdrţal sa:  0  
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K bodu 8. Plán Kontrolnej činnosti kontrolóra obce na prvý polrok 2014 

 

Starosta predniesol Plán kontrolnej činnosti kontrolóra na prvý polrok roku 2014, ktorý 

predloţil Kontrolór obce Ing. Jozef Harvan 

 

Uznesenie č. 6/7/2013  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 16.12.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na prvý polrok 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 

 

Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na prvý polrok 2014 

 

Hlasovanie:    prítomní: 5                 za:   5      proti : 0     zdrţal sa:  0  

 

 

K bodu 9. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch MŠ v školskom roku 2012/2013 

 

Rada Materskej školy Kamienka a riaditeľka Materskej školy Kamienka predloţili správu 

o výchovno-vzdelávacích výsledkoch MŠ v školskom roku 2012/2013 

 

Uznesenie č. 6/8/2013  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 16.12.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 9. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch MŠ v školskom roku 2012/2013 

 

   

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.  

 

schvaľuje 

 

Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch MŠ v školskom roku 2012/2013 

 

 

Hlasovanie:    prítomní: 5                 za:   5      proti : 0     zdrţal sa:  0  
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K bodu 10. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2014 

Starosta obce prečítal stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na nasledujúci 

rozpočtový rok 

 

Uznesenie č. 6/9/2013  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 16.12.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 10. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na 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 

 

Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2014 

 

 

 

K bodu 11. Ţiadosti o poskytnutie dotácií na rok 2014 

 

Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o ţiadosťach o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce 

na nasledujúci rozpočtový rok, ktoré boli obecnému úradu doručené na základe VZN č.3/2013 

Obce Kamienka o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce zo dňa 30.09.2013. Na základe týchto 

ţiadostí obecné zastupiteľstvo vyčlenilo finančné prostriedky z ktorých budú financované 

kultúrno-spoločenské aktivity organizácií pôsobiacich na území obce. O rozdelení týchto 

prostriedkov bude rozhodovať Kultúrna komisia na základe podanej ţiadosti na konkrétnu 

akciu v priebehu roka.  

 

Uznesenie č. 6/10/2013  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 16.12.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 11. Ţiadosti o poskytnutie dotácií na 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 

 

Vyčlenenie finančných prostriedkov v celkovej sume 1000,- €  

 

Hlasovanie:    prítomní: 5                 za:   5      proti : 0     zdrţal sa:  0  
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K bodu 12. Návrh rozpočtu obce na rok 2014 

 

Starosta predniesol Návrh rozpočtu obce na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016, ktorý 

bol zverejnený na stránke obce dňa 29.11.2013 

 

 

Uznesenie č. 6/11/2013  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 16.12.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 12. Návrh rozpočtu obce na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 

 

   

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 

 

Rozpočet na rok 2014  s výhľadom na roky 2015 a 2016 bez programovej štruktúry. 

 

Hlasovanie:    prítomní: 5                 za:   5      proti : 0     zdrţal sa:  0  

 

 

K bodu 13. Návrh VZN č.4/2013 o kritériách prideľovania a správy nájomných bytov 

 

 

Toto  všeobecne záväzné nariadenie  stanovuje podmienky prijímania ţiadostí, 

postupu pri výbere nájomníkov obecných nájomných bytov s osobitným reţimom, postupu pri 

schvaľovaní a realizovaní ich prenájmu. Upravuje tieţ podmienky prideľovania bytov vo 

vlastníctve obce, ktoré sú financované z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, z úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania 

Slovenskej republiky a vlastných zdrojov obce. 
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Uznesenie č. 6/12/2013  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 16.12.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 13. Návrh VZN č.4/2013 o kritériách prideľovania a správy nájomných bytov 

 

   

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 

 

Návrh VZN č.4/2013 o kritériách prideľovania a správy nájomných bytov 

 

Hlasovanie:    prítomní: 5                 za:   5      proti : 0     zdrţal sa:  0  

 

 

 

 

K bodu 14. Smernica obce č. 1/2013 o postupe obce ako verejného obstarávateľa 

 

Účelom smernice je zabezpečenie jednotného postupu verejného obstarávania obce pri 

zadávaní zákaziek. Posudzovanie ţiadostí bude v kompetencií Finančnej komisie. 

 

Uznesenie č. 6/13/2013  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 16.12.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 14. Smernica obce č. 1/2013 o postupe obce ako verejného obstarávateľa 

 

   

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 

 

Smernicu obce Kamienka č. 1/2013  o postupe obce ako verejného obstarávateľa 

 

Hlasovanie:    prítomní: 5                 za:   5      proti : 0     zdrţal sa:  0  
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K bodu 15. Návrh Dodatku k VZN č.1/2012 

 

Dodatok k VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad 

zvyšuje poplatky s účinnosťou od 01.01.2014 o 0,5 €. Zvýšenie je nutné z dôvodu vysokých 

prevádzkových nákladov spojených s vývozom TKO. 

 

Uznesenie č. 6/14/2013  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 16.12.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 15. Návrh Dodatku k VZN č.1/2012 

 

   

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 

 

Dodatok č.1 k VZN č.1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad 

 

Hlasovanie:    prítomní: 5                 za:   5      proti : 0     zdrţal sa:  0  

 

 

K bodu 16. Rôzne 

 

Občianske zdruţenie Kamienčanka podalo návrh obecnému zastupiteľstvu na zakúpenie 

harmoniky pre potreby obce vo výške 800,-€. Po prerokovaní poslanci rozhodli o schválenie 

tohto návrhu v zníţenej výške.   

 

Uznesenie č. 6/15/2013  

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 16.12.2013 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 16. 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 

 

Návrh na zakúpenie harmoniky pre potreby obce do výšky 500,-€ 

 

Hlasovanie:    prítomní: 5                 za:   5      proti : 0     zdrţal sa:  0  
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K bodu 17. Návrh uznesenia 

 

Zapisovateľ prečítal schválené uznesenia  

 

K bodu  18. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísal: Ing. Matúš Karas                          

 

 

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

                                                                                starosta obce 

 

Overovatelia:  

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

Ján Kolesár 

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


