Zápisnica č.8
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke
uskutočneného dňa 14. 12.2012 na obecnom úrade Kamienka
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia OZ
1. Otvorenie zasadnutia
2. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva - náhradníka
3. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ
4. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na prvý polrok 2013
5. Návrh VZN o miestnych daniach a poplatku
6. Rozpočtové opatrenie č. 1
7. Stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu na rok 2013
8. Návrh rozpočtu obce na rok 2013
9. Príprava akcii v mesiaci december
10. Rôzne
11. Návrh uznesenia
12. Záver

K bodu č. 1
Otvorenie OZ uskutočnil starosta obce p. Ing. Benjamín Blaha, ktorý prítomných na
zasadnutí privítal a oboznámil ich s programom zasadnutia.
Za zapisovateľa určil

: Ing. Matúša Karasa

Za overovateľov zápisnice

: Jozef Švik
: Ján Kolesár

Zloženie návrhovej komisie

: Ing. Marián Hojdan
: Marek Fecenko

K bodu č. 2
Starosta prečítal znenie sľubu, ktorý Mgr. Monika Semancová zložila. Následne sa
nová poslankyňa ujala výkonu svojej funkcie.
K bodu č. 3
Starosta informoval prítomných o plnení uznesenia z posledného zasadania OZ
K bodu č. 4
Starosta oboznámil poslancov s Plánom kontrolnej činnosti kontrolóra obce na prvý
polrok 2013

K bodu č. 5
Starosta informoval o rozhodnutí Komisie pre životné prostredie zvýšiť poplatok za
komunálny odpad a drobné stavebné odpady zo 7,- € na 7,5 € pri zachovaní súčasných úľav
- Semancová sa pýtala na dôvod zvyšovania poplatku
- Starosta informoval poslankyňu, že debata o dôvodoch už prebehla v rámci
verejnej schôdze, taktiež sa prejednávala na minulom zastupiteľstve a Komisii pre
životné prostredie. Obec môže vyrubiť poplatok do výšky skutočných nákladov na
vývoz TKO. Náklady na vývoz TKO v roku 2012 predstavujú približne 5910,- €
a príjem z poplatkov od občanov predstavuje necelých 3000,- €.
- Švik zhodnotil, že dôsledkom je nezodpovednosť občanov pri separovaní
a nakladaní s komunálnym odpadom
- Semancová navrhla motivovať zodpovedných občanov nejakou formou úľavy

-

Starosta reagoval s tým, že situácia sa bude naďalej monitorovať a závery sa
prednesú na verejnej schôdzi,
OZ hlasovalo: Za : 7

Zdržal sa :0 Proti: 0

K bodu č. 6
Starosta informoval o prejednávaní rozpočtového opatrenia v rámci Finančnej
komisie a o dôvodoch na úpravu rozpočtu.
OZ hlasovalo: Za : 6

Zdržal sa :1 Proti: 0

K bodu č. 7
Starosta prečítal stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2013
K bodu č. 8
Starosta predložil poslancom Návrh rozpočtu na rok 2013 a informoval, že neboli
podané žiadne návrhy na úpravu.
OZ hlasovalo: Za : 6

Zdržal sa :1 Proti: 0

Neprítomný :0

K bodu č. 9
Starosta oboznámil poslancov o stretnutí pri živom Betleheme, ktoré sa uskutoční
23.12.2012 na pódiu pri obecnom úrade, kde vystúpi Kamienčanka a zbor z detských omší
vedený Mariannou Fecenkovou, akciu zabezpečuje miestna organizácia Únie žien a so
stretnutím na Silvestra pri šampanskom, ohňostroj zabezpečí Marek Fecenko

K bodu č. 10
V rôznom starosta:
- informoval o prázdninách v MŠ a o dodávke matracov
- v súvislosti s ukončením funkčného obdobia Rady školy starosta navrhol na ďalšie
funkčné obdobie ako zástupcov zriaďovateľa Ing. Mariána Hojdana a Jána Kolesára
OZ hlasovalo: Za : 7
-

ďalej starosta oboznámil zastupiteľstvo, že Peter Sus sa vzdal správcovstva Domu
smútku a túto úlohu preberá p. František Mastiľak
starosta navrhol odmenu za súčinnosť pri monitorovaní nakladania s odpadom
občanmi obce pre Jozefa Švika vo výške 100,- €
OZ hlasovalo: Za : 6

-

Zdržal sa :0 Proti: 0

Zdržal sa :1 Proti: 0

informoval poslancov o jednaní so SPF, kde dôjde v budúcom roku uspokojeniu
reštitučných nárokov
dal do pozornosti poslancom závery zo stretnutia Komisie pre životné prostredie
s pánom Ladislavom Lukáčom, ktorý súhlasil s úpravou priekop na Hlinisku.

Švik – pýtal sa na možnosť spolupráce obce a poľovníckeho združenia pri organizovaní
plesu
o Starosta – obec neplánuje organizovať Ples v dôsledku nízkeho záujmu
občanov v predchádzajúcom roku, ale pokiaľ Poľovnícke združenie
a miestna organizácie Únie žien zorganizuje, obec spolu s Kultúrnou
komisiou poskytne súčinnosť

K bodu 11
Ing. Matúš Karas prečítal návrh uznesenia

Návrh uznesenia č. 8
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke
uskutočneného dňa 14.12.2012 na Obecnom úrade v Kamienke
Obecné zastupiteľstvo v Kamienke
A. B e r i e n a v e d o m i e
1. Informáciu o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ
2. Stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu na rok 2013

B. S ch v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na prvý polrok 2013
VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a poplatku
Rozpočtové opatrenie č. 1
Rozpočet obce na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015
Zástupcov zriaďovateľa obce Kamienka do Rady školy pri MŠ Kamienka Ing.
Mariána Hojdana a Jána Kolesára
6. Odmenu pre poslanca Jozefa Švika vo výške 100,- €
1.
2.
3.
4.
5.

C. K o n š t a t u j e, ž e
1. Mgr. Monika Semancová zložila zákonom predpísaný sľub poslanca OZ

Za toto uznesenie OZ hlasovalo: Za : 7 Zdržal sa :0 Proti: 0

Neprítomný :

Zapisovateľ : Ing. Matúš Karas

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

Overovatelia : Ján Kolesár
Jozef Švik

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

V Kamienke dňa 14.12.2012



0

Ing. Benjamín Blaha – starosta obce

