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  Zápisnica č. 1/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 26.03.2021  v priestoroch  obecného úradu 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Návrh programu zasadnutia OZ dňa 26.03.2021 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

4. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2020 

5. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly č.1/2021 

6. Financovanie projektu Športovo-oddychová zóna v obci Kamienka 

7. Stanovisko HK ku krátkodobému preklenovaciemu úveru 

8. Krátkodobý preklenovací úver obce 

9. Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v obci Kamienka 

10. Stav životného prostredia a zber odpadov v obci 

11. Rôzne  

12.  Návrh uznesenia 

13.  Záver 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

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

 

 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

Starosta obce Ing. Benjamín Blaha určil  

za zapisovateľa: Marianna Miková 

za overovateľov zápisnice: Kolesár Ján, Kocik Slavomír 

za navrhovateľov:  Švik Jozef, Ing. Sojčak Jozef 

 

Hlasovanie:      

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

 

 

Otvorenie  zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia. 
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Uznesenie č. 1/1/2021 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 26.03.2021 

 

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 

 

program zasadnutia OZ dňa 26.03.2021 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

4. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2020 

5. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly č.1/2021 

6. Financovanie projektu Športovo-oddychová zóna v obci Kamienka 

7. Stanovisko HK ku krátkodobému preklenovaciemu úveru 

8. Krátkodobý preklenovací úver obce 

9. Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v obci Kamienka 

10. Stav životného prostredia a zber odpadov v obci 

11. Rôzne  

12.  Návrh uznesenia 

13.  Záver 

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
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K bodu 2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

 

Starosta informoval poslancov o plnení uznesení zo zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 

11.12.2020.  Skonštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.  

 

Uznesenie č. 2/1/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kamienka zo dňa 26.03.2021 

 

 

 

K bodu 2. Informácia o plnení uznesení z posledného zasadnutia OZ 

 

 Obecné  zastupiteľstvo Obce Kamienka 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 11.12.2020 

. 

K bodu 3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

 

 Starosta oboznámil prítomných s aktivitami starostu a obecného úradu od predchádzajúceho 

zasadania obecného zastupiteľstva. Najdôležitejšie body boli zhrnuté do programu rokovania. 

 

Uznesenie č. 3/1/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 26.03.2021 

 

K bodu 3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kamienka 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 hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2020 

  

 Starosta prečítal poslancom Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti                 

za rok 2020. 

 

     Uznesenie č. 4/1/2021  

          zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 26.03.2021 

 

K bodu 4. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2010 
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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  hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2020. 

 

K bodu 5. Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č.1/2021 

  

 Starosta prečítal poslancom Správu hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č.1/2021. 

 

     Uznesenie č. 5/1/2021  

          zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 26.03.2021 

 

K bodu 5. Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č.1/2021 

 

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  hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č.1/2021. 

 

K bodu 6.Financovanie projektu Športovo-oddychová zóna v obci Kamienka 

 

  

 

     Uznesenie č. 6/1/2021 

          zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 26.03.2021 

 

K bodu 6.Financovanie projektu Športovo-oddychová zóna v obci Kamienka 

 

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  

 

financovanie projektu Športovo-oddychová zóna v obci Kamienka krátkodobým preklenovacím 

úverom. 

 
 

Hlasovanie:      

Prítomní: 7  Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0 
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K bodu 7. Stanovisko HK ku krátkodobému preklenovaciemu úveru  
 

Starosta prečítal poslancom Stanovisko HK ku krátkodobému preklenovaciemu úveru.   

 

Uznesenie č. 7/1/2021 

zo zasadania Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 26.03.2021 

 

K bodu 7. Stanovisko HK ku krátkodobému preklenovaciemu  

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kamienka podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie 

 

stanovisko HK ku krátkodobému preklenovaciemu úveru. 

 

 

K bodu 8. Krátkodobý preklenovací úver obce 

 

     Uznesenie č. 8/1/2021 

          zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 26.03.2021 

 

K bodu 8. Krátkodobý preklenovací úver 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  

 

krátkodobý preklenovací úver obce od Slovenskej sporiteľne, a.s.. 
 

 

Hlasovanie:      

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

 

      

K bodu 9.Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v obci Kamienka 

 

 

     Uznesenie č. 9/1/2021 

          zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 26.03.2021 

 

K bodu 9.Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v obci Kamienka 
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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  

 

prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v obci Kamienka. 
 

Hlasovanie:      

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

 

 

K bodu 10. Stav životného prostredia a zber odpadov v obci 

 

Starosta obce informoval poslancov o výpočte úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 

v našej obci. Celková úroveň vytriedenia komunálnych odpadov sa oproti roku 2019 zvýšila 

z 26,38% na 41,76%. Narástla váha vytriedených zložiek z 19664 kg roku 2019 na 32875 kg v roku 

2020. 

Zároveň tohto roku spoločnosť KOSIT začipovala zberné nádoby na tuhý komunálny odpad a pri 

zbere sa bude vážiť odpad od tej ktorej domácnosti, čim každá domácnosť si zaplatí za svoj 

vyprodukovaný odpad. 

 

 

    Uznesenie č.10/1/2021 

          zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 26.03.2021 

 

K bodu 10. Stav životného prostredia a zber odpadov v obci 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Kamienka podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie 

 

stav životného prostredia a zber odpadov v obci. 

 

K bodu 11. Rôzne  

 

Starosta obce informoval poslancov o stave realizácie schválených projektov, ale aj o príprave 

nových projektov súvisiacich s rozvojom obce. Zároveň poslanci boli informovaní o prebiehajúcich 

testovaniach na vírus SARS Cov 2 a výsledkoch testovania ale aj o epidemiologickej situácii v obci. 

 

     Uznesenie č.11/1/2021 

          zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 26.03.2021  
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K bodu 11. 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  

 

preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2019 starostovi - 12 dni. 

 

 

K bodu 12. Návrh uznesenia 

 

Zapisovateľ prečítal schválené uznesenia. 

 

K bodu  13. Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

 

Zapísal: 

    --------------------------------- 

 

 

Overovatelia:    _____________________       ______________________ 

         

 

 

 

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

         starosta obce 


