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   Zápisnica č. 2/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 18.06.2021  v priestoroch obecného úradu 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Návrh programu zasadnutia OZ dňa 18.06.2021 

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 kontrolórky obce na 2. polrok 2021 

5. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku následnej finančnej kontroly dodávateľských faktúr   

za 4.Q/2020 

6. Návrh záverečného účtu Obce Kamienka za rok 2020 

7. Stanovisko HK k Návrhu záverečného účtu Obce Kamienka za rok 2020 

8. Ţiadosť o poskytnutie fin. príspevku na prevádzku denného stacionára, Domu sv. Júdu 

Tadeáša pre rok 2021 

9. Stav ţivotného prostredia a zber odpadov v obci 

10. Rôzne  

11.  Návrh uznesenia 

12.  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: Skrip Štefan, Švik Jozef   

za navrhovateľov: Buček Vladimír, Kocik Slavomír 

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdrţal sa: 0 

 

Otvorenie  zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia. 
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Uznesenie č. 1/2/2021 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 18.06.2021 

___________________________________________________________________________ 

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 18.06.2021 

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 kontrolórky obce na 2. polrok 2021 

5. Správa hlavnej kontrolórky o výsledku následnej finančnej kontroly dodávateľských faktúr   

za 4.Q/2020 

6. Návrh záverečného účtu Obce Kamienka za rok 2020 

7. Stanovisko HK k Návrhu záverečného účtu Obce Kamienka za rok 2020 

8. Ţiadosť o poskytnutie fin. príspevku na prevádzku denného stacionára, Domu sv. Júdu 

Tadeáša pre rok 2021 

9. Stav ţivotného prostredia a zber odpadov v obci 

10. Rôzne  

11.  Návrh uznesenia 

12.  Záver 

Hlasovanie:      

Prítomní: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdrţal sa: 0 

 

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

 

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

26.03.2021.  Skonštatoval, ţe všetky uznesenia boli splnené.  

 

Uznesenie č. 2/2/2021 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 18.06.2021 

___________________________________________________________________________ 

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 
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informáciu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ dňa 26.03.2021. 

 

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 zhrnuté do programu rokovania. 

 

Uznesenie č. 3/2/2021 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 18.06.2021 

________________________________________________________________________________ 

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. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021 

 Starosta obce prečítal poslancom Návrh kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021, ktorý 

predloţila hlavná kontrolórka obce. Návrh plánu bol vyvesený na stránke obce dňa 21.05.2021. 

 

Uznesenie č. 4/2/2021 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 18.06.2021 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021 

 

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  

 

plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021. 

 

Hlasovanie:      

Prítomní: 7 Za: 7 Proti: 0 Zdrţal sa: 0 

 

K bodu 5. Správa HK o výsledku následnej finančnej kontroly dodávateľských faktúr za 

4.Q/2020 

 Starosta oboznámil prítomných poslancov o Správe HK o výsledku následnej finančnej 

kontroly dodávateľských faktúr za 4.Q/2020. 
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Uznesenie č. 5/2/2021 

zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 18.06.2021 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 5. Správa HK o výsledku následnej finančnej kontroly dodávateľských faktúr za 

4.Q/2020 

 

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

zriadení v z. n. p.  

  

     berie na vedomie 

 

správu HK o výsledku následnej finančnej kontroly dodávateľských faktúr za 4.Q/2020. 

 

K bodu 6. Návrh záverečného účtu obce za rok 2020 

 Záverečný účet obce za rok 2020 predstavuje súhrnný dokument, v ktorom je zhodnotená 

ekonomická činnosť obce počas roka 2020. 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. Návrh záverečného účtu obce za rok 2021 bol zverejnený na stránke 

obce dňa 11.05.2021. 

 

     Uznesenie č. 6/2/2021 

    zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 18.06.2021 

 

K bodu 6. Návrh záverečného účtu obce za rok 2020 

 

 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 

 

celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 
Hlasovanie:      

Prítomní: 7  Za: 7 Proti: 0 Zdrţal sa: 0 

 

     Uznesenie č. 6/2/2021 

    zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 18.06.2021 

 

K bodu 6. Návrh záverečného účtu obce za rok 2020 

 

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. 
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     schvaľuje 

 

pouţitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 1587,03€. 
 

Hlasovanie:      

Prítomní: 7  Za: 7 Proti: 0 Zdrţal sa: 0 

 

 

K bodu 7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce za rok 2020 

 

 Cieľom stanoviska kontrolóra k záverečnému účtu obce je odborné posúdenie všetkých 

aspektov a náleţitosti záverečného účtu, ktoré musí tento dokument zo zákona obsahovať. 

 

Uznesenie č. 7/2/2021 

     zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 18.06.2021 

_________________________________________________________________________________ 

K bodu 7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce za rok 2020 

 

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

zriadení v z. n. p.  

    

     berie na vedomie 

 

stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu záverečného účtu obce za rok 2020. 

 

K bodu 8. Ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku denného stacionára, 

Domu sv. Júdu Tadeáša pre rok 2021 

 

 Starosta obce prečítal ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku denného 

stacionára, Domu sv. Júdu Tadeáša pre rok 2020, ktorý navštevuje občan obce Anton Pľuta. 

 

Uznesenie č. 8/2/2021      

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 18.06.2021 

________________________________________________________________________________ 

K bodu 8. Ţiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku denného stacionára, 

Domu sv. Júdu Tadeáša pre rok 2021 

 

 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  

 

poskytnutie finančného príspevku na prevádzku denného stacionára, Domu sv. Júdu Tadeáša pre rok 

2021 vo výške 200€. 

 
Hlasovanie:      

Prítomní:  7 Za: 7 Proti: 0 Zdrţal sa: 0 

 

K bodu 9. Stav ţivotného prostredia a zber odpadov v obci 
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    Uznesenie č. 9/2/2021 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 18.06.2021 

_________________________________________________________________________________ 

K bodu 9. Stav ţivotného 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 ţivotného prostredia a zber odpadov v obci. 

 

K bodu 10. Rôzne - Pouţitie rezervného fondu 

 

     Uznesenie č. 10/2/2021 

    zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 18.06.2021 

 

K bodu 10. Rôzne - 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. 586/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. 

    

     schvaľuje 

 

pouţitie rezervného fondu vo výške 5983,79 € na kapitálové výdavky obce. 

 

Hlasovanie:      

Prítomní:  7 Za: 7 Proti: 0 Zdrţal sa: 0 

 

K bodu 10. Rôzne  

 

 Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s predpokladanými akciami v obci.                

Za priaznivých podmienok a situáciou spojenou s vírusom, by obec zorganizovala Deň svätého 

Cyrila a Metóda a to dňa 05.07.2021. Športový deň bude tohto roku len v novovybudovanej 

oddychovej zóne pri kultúrnom dome dňa 07.08.2021. 

 

     Uznesenie č. 10/2/2021 

    zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 18.06.2021 

 

K bodu 10. Rôzne  

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

zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie 

 

plánované akcie v obci. 
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K bodu 11. Návrh uznesenia 

 
Zapisovateľ prečítal schválené uznesenia. 

 

K bodu  12. Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísal: 

 

          _________________________ 

                               Marianna Miková 

 

 

 

Overovatelia:    _____________________       __________________________ 

   Skrip Štefan           Švik Jozef   

  

 

         

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

         starosta obce 


