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Zápisnica č. 5/2022 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke 

uskutočneného dňa 15.12.2022 v priestoroch obecného úradu 

___________________________________________________________________________ 

 

Návrh programu rokovania:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a na roky 2024, 2025 

3. Návrh rozpočtu obce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 

4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamienka č. 08/2022 

o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku 

na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Kamienka 

5. Rôzne 

6. Návrh uznesenia 

7. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo otvoril starosta obce Ing. Benjamín Blaha. Privítal všetkých 

prítomných.  

 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

 

Starosta obce Ing. Benjamín Blaha určil  

za zapisovateľa: Marianna Miková    

za overovateľov zápisnice: Vladimír Buček, Slavomír Kocik 

za navrhovateľov zápisnice: Jozef Švik, Ing. Jakub Macik 

 

Hlasovanie:      

 

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

 

Otvorenie  zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo program zasadnutia. 

 

Uznesenie č. 1/5/2022 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.12.2022 

___________________________________________________________________________ 

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.  
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schvaľuje 

 

program zasadnutia OZ dňa 15.12.2022 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a na roky 2024, 2025 

3. Návrh rozpočtu obce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 

4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamienka č. 08/2022 

o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku 

na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Kamienka 

5. Rôzne 

6. Návrh uznesenia 

7. Záver 

Hlasovanie:      

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

 

K bodu 2. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 s výhľadom na roky 

2024,2025 

 

 Starosta prečítal poslancom stanovisko hlavnej kontrolórky obce Ing. Kulanovej 

k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025, ktorý bol zverejnený 

dňa 07.11.2022 na web stránke obce. 

 

Uznesenie č. 2/5/2022 

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.12.2022 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a na roky 2024 a 2025 

 

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 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025. 

 

K bodu 3. Návrh rozpočtu obce na rok  2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 

 

Poslanci ako aj verejnosť mali možnosť pripomienkovať Návrh rozpočtu obce na rok 2023 

s výhľadom na roky 2024 a 2025. Návrh bol zverejnený na stránke obce dňa 07.11.2022. 

 

Uznesenie č. 3/5/2022 

          zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.12.2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 3. Návrh rozpočtu obce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 
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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 

 

Rrozpočet obce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025. 

 

Hlasovanie:      

 

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

 

K bodu 4. Návrh VZN obce Kamienka č. 08/2022 o určení výšky finančných príspevkov 

na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady 

v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kamienka 

 

     Uznesenie č. 4/5/2022 

          zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.12.2022 

__________________________________________________________________________ 

K bodu 4. Návrh VZN obce Kamienka č. 01/2022 o určení výšky finančných príspevkov 

na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady 

v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 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 

 

VZN obce Kamienka č. 08/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kamienka s platnosťou od 01.01.2023. 

 

Hlasovanie:      

 

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

 

K bodu 5a. Rôzne - Správa z finančnej kontroly plnenia a čerpania rozpočtu                            

obce k 30.06.2022   

 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Kulanová predložila OZ Správu z finančnej kontroly plnenia 

a čerpania rozpočtu obce k 30.06.2022.   
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Uznesenie č. 5a/5/2022 

          zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.12.2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 5a. Rôzne - Správa z finančnej kontroly plnenia a čerpania rozpočtu                            

obce k 30.06.2022   

 

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 finančnej kontroly plnenia a čerpania rozpočtu obce k 30.06.2022. 

 

K bodu 5b. Rôzne – Zimná údržba miestnych komunikácií 
 

V tomto bode starosta obce a obecné zastupiteľstvo rokovalo o navýšení hodinovej sadzby                  

p. Pľutovi, ktorý v obci v zime zabezpečuje zimnú údržbu miestnych komunikácií. 

 

Uznesenie č. 5b/5/2022 

          zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 15.12.2022 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 5b. Rôzne – Zimná údržba miestnych komunikácií 

 

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 

 

p. Pľutovi hodinovú sadzbu zimnej údržby na 34€. 

Hlasovanie:      

 

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

 

K bodu 6. Návrh uznesenia 

 

Zapisovateľ prečítal schválenie uznesenia.  

 

Hlasovanie:      

 

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

 

K bodu  7. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

 

 



    

5 

 

Zapísal:  

  ________________________ 

          Marianna Miková 

 

 

Overovatelia:    _____________________       __________________________ 

           Vladimír Buček    Slavomír Kocik 

            

 

 

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

         starosta obce 

 

 

 

 

      

 


