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 Zápisnica č. 4/2021 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 15.12.2021  v priestoroch obecného úradu 

___________________________________________________________________________ 

 

Návrh programu zasadnutia OZ dňa 15.12.2021 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

4. Správa z kontroly stavu záväzkov a pohľadávok  obce 

5. Audítorská správa o audite účtovníctva a účtovnej závierky za účtovné obdobie 2020 

6. Individuálna výročná správa obce za rok 2020 

7. Rozpočtové opatrenie č.3/2021 

8. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023, 2024 

9. Návrh rozpočtu obce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023, 2024 

10.  Návrh VZN č. 05/2021 o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom  

11.  Návrh VZN č. 04/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

12.  Predchádzanie vzniku odpadu v domácnostiach 

13.  Stav životného prostredia a zber odpadov v obci 

14.  Rôzne  

15.  Návrh uznesenia 

16.  Záver 

 

 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

Starosta obce Ing. Benjamín Blaha určil  

za zapisovateľa: Marianna Miková 

za overovateľov zápisnice: Ing. Hojdan Marián, Švik Jozef 

za navrhovateľov: Buček Vladimír, Kolesár Ján 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

2 

 

K bodu 1. Otvorenie  zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia. 

 

Uznesenie č. 1/4/2021 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.12.2021 

___________________________________________________________________________ 

 

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 15.12.2021 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

4. Správa z kontroly stavu záväzkov a pohľadávok  obce 

5. Audítorská správa o audite účtovníctva a účtovnej závierky za účtovné obdobie 2020 

6. Individuálna výročná správa obce za rok 2020 

7. Rozpočtové opatrenie č.3/2021 

8. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023, 2024 

9. Návrh rozpočtu obce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023, 2024 

10.  Návrh VZN č. 05/2021 o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom  

11.  Návrh VZN č. 04/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

12.  Predchádzanie vzniku odpadu v domácnostiach 

13.  Stav životného prostredia a zber odpadov v obci 

14.  Rôzne  

15.  Návrh uznesenia 

16.  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 01.10.2021.  Skonštatoval, že všetky uznesenia boli splnené.  

 

Uznesenie č. 2/4/2021 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Kamienka zo dňa 15.12.2021 

___________________________________________________________________________ 

 

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 01.10.2021. 

 

K bodu 3. Informácie o práci OcÚ a starostu obce 

 

 Starosta oboznámil prítomných s aktivitami starostu a obecného úradu od predchádzajúceho 

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

 

Uznesenie č. 3/4/2021 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.12.2021 

________________________________________________________________________________ 

 

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 z kontroly stavu záväzkov a pohľadávok  obce 

 

 Starosta obce prečítal obecnému zastupiteľstvu Správu hlavnej kontrolórky obce z kontroly 

stavu záväzkov a pohľadávok obce. 

       

     Uznesenie č. 4/4/2021 

                   zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.12.2021 

_________________________________________________________________________________ 
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K bodu 4. Správa z kontroly stavu záväzkov a pohľadávok obce 
 

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

zriadení v z. n. p.  

    berie na vedomie 

 

správu z kontroly stavu záväzkov a pohľadávok obce. 

                                     

K bodu 5. Audítorská správa o audite účtovníctva a účtovnej závierky za účtovné obdobie 2020 

  

 Starosta prečítal poslancom Audítorskú správu o audite účtovníctva a účtovnej závierky za 

účtovné obdobie 2020. 

 

     Uznesenie č. 5/4/2021 

          zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.12.2021 

_________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 5. Audítorská správa o audite účtovníctva a účtovnej závierky za účtovné obdobie 2020 

 

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

zriadení v z. n. p.        

     

     berie na vedomie 

 

audítorskú správu o audite účtovníctva a účtovnej závierky za účtovné obdobie 2020. 

 

K bodu 6. Individuálna výročná správa obce za rok 2020 

 

 Obecné zastupiteľstvo obce Kamienka bolo oboznámené starostom obce o Individuálnej 

výročnej správe obce za rok 2020. 

    

     Uznesenie č. 6/4/2021 

          zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.12.2021 

_________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 6. Individuálna výročná správa 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 

 

individuálnu výročnú správu obce za rok 2020. 

 

Hlasovanie:      

 

Prítomní: 7 Za:     7  Proti: 0 Zdržal sa: 0 
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K bodu 7. Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 

      

     Uznesenie č. 7/4/2021 

          zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.12.2021 

_________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7. Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 

 

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

zriadení v z. n. p. 

     berie na vedomie  

 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2021. 
 

K bodu 8. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023,2024 

 

 Starosta prečítal poslancom stanovisko hlavnej kontrolórky obce Ing. Kulanovej k návrhu 

rozpočtu obce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024, ktorý bol zverejnený dňa 29.11.2021    

na web stránke obce.  

 

Uznesenie č. 8/4/2021 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.12.2021 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a na roky 2023 a 2024 

 

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 k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024. 

 

K bodu 9. Návrh rozpočtu obce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 

 

 Poslanci ako aj verejnosť mali možnosť pripomienkovať Návrh rozpočtu obce na rok 2022 

s výhľadom na roky 2023 a 2024. Po bližšom špecifikovaní položiek rozpočtu poslanci Návrh 

rozpočtu schválili. 

  

     Uznesenie č. 9/4/2021 

          zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.12.2021 

_________________________________________________________________________________ 
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K bodu 9. Návrh rozpočtu obce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 

 

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 

 

Návrh rozpočtu obce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024. 

 

Hlasovanie:      

 

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

 

 

K bodu 10. Návrh VZN č. 5/2021 o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym 

odpadom 

 

  Návrh VZN č. 5/2021 o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom 

bol zverejnený na web stránke obce dňa 29.11.2021. 

 

 

    Uznesenie č. 10/4/2021 

          zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.12.2021 

_________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 10. Návrh VZN č. 5/2021 o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym 

odpadom 

 

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 

 

návrh VZN č. 5/2021 o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom. 

 

Hlasovanie:      

 

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

 

 

K bodu 11. Návrh VZN č. 4/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

 

 Návrh VZN č. 4/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

bol zverejnený na web stránke obce dňa 22.11.2021. 
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    Uznesenie č. 11/4/2021 

          zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.12.2021 

_________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 11. Návrh VZN č. 4/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

 

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 

 

návrh VZN č. 4/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

 

Hlasovanie:      

 

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

 

 

K bodu 12. Predchádzanie vzniku odpadu v domácnostiach 

 

Obecné zastupiteľstvo ako aj občania obce boli oboznámení s informáciou o predchádzaní vzniku 

odpadu v domácnostiach formou webovej stránky obce. Plagát bol zverejnený dňa 01.12.2021.  

 

    Uznesenie č. 12/4/2021 

          zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.12.2021 

_________________________________________________________________________________ 

K bodu 12. Predchádzanie vzniku odpadu v domácnostiach 

 

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

zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie 

 

predchádzanie vzniku odpadu v domácnostiach. 

 

 

K bodu 13. Stav životného prostredia a zber odpadov v obci 

 

 

    Uznesenie č. 13/4/2021 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.12.2021 

_________________________________________________________________________________ 
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K bodu 13. 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 14a. Rôzne - Návrh  Plánu kontrolnej činnosti  na 1.polrok 2022 

    

 Starosta prečítal poslancom Návrh  Plánu kontrolnej činnosti  na 1.polrok 2022                                          

Ing. Kulanovej, ktorý bol zverejnený dňa 22.11.2021 na web stránke obce. 

 

     Uznesenie č.14a/4/2021 

          zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.12.2021 

_________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 14a. Rôzne – Návrh  Plánu kontrolnej činnosti  na 1.polrok 2022 

 

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 

 

Návrh  Plánu kontrolnej činnosti  na 1.polrok 2022. 

 

Hlasovanie:      

 

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

       

K bodu 14b. Rôzne – Rezervný fond 

 

     Uznesenie č.14b/4/2021 

          zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.12.2021 

_________________________________________________________________________________ 

 

K bodu 14b. Rôzne – Rezervný fond 

 

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 

 

použitie zvyšku rezervného fondu na krytie výdavkov bežného roka. 
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Hlasovanie:      

 

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

 

K bodu 15. Návrh uznesenia 

 

Zapisovateľ prečítal schválenie uznesenia.  

 

Hlasovanie:      

 

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

 

 

K bodu  16. Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísal:  

  ________________________ 

          Marianna Miková 

 

 

Overovatelia:    _____________________       __________________________ 

       Ing. Marián Hojdan    Švik Jozef   

   

 

 

 

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

         starosta obce 


