Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke
konaného dňa 25.03.2011.na Obecnom úrade v Kamienke

Prítomní podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Otvorenie zasadnutia
Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ
Informácie o práci ObÚ a starostu obce
Vybudovanie obecného zberného dvora a kompostárne
Komisia pre výber uchádzačov o vybudovanie systému preventívnych
protipovodňových opatrení pre zabezpečenie zníţenia rizík povodní.
Rokovací poriadok OZ
Štatút obce
Poţiarny poriadok obce
Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2010
Záverečný účet obce za rok 2010
Plán akcii na rok 2011
Zakúpenie pojazdnej kosačky
Zakúpenie plechového skladu
Rôzne
Návrh uznesenia
Záver

K bodu č. 1
Starosta obce privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia
Za zapisovateľku určil Moniku Hojdanovú , za overovateľov zápisnice Mariána Hojdana
a Jána Kolesára. Členovia návrhovej komisie Vladimír Buček a Slavomír Kocik.
OZ hlasovalo: Za : 6 zdrţal sa : 0 Proti: 0 Neprítomný 1
K bodu č. 2
Uznesenie 1/2. zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 08.02.2011 bolo splnené.

K bodu č. 3
Starosta obce informoval:
–
postup prác VSE v obci
–
10.02.školenie RIS v Prešove
–
16.02.vyhotovenie a odovzdanie protipovodňového plánu na CO
–
oprava odkvapovej rúry pri šj.kôli plesni

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

stretnutie s Ing. Vaľom ohľadom Zberného dvora
stretnutie s p. Čamákovou ohľadom úpravy lavičiek
zaslanie ţiadosti o dotáciu na rekonštrukciu kostola
zaslanie ţiadosti o dotáciu na výmenu okien budovy obecného úradu
šachový turnaj 28.02.2011
ZMOS v Humennom 01.03.02011
zabíjačka spojená s výstavou dobových predmetov 05.03.2011
stretnutie s p.Orendáčom ohľadom nastavenia verejného osvetlenia
prijatie podnetu od občanov na autobusové spoje- porušenie dohody zo strany
vodiča
stretnutie s čelnými predstaviteľmi PPA a Ministerstva pôdohospodárstva
04.03.2011
výročná členská schôdza UPS 04.03.2011
odovzdanie projektu pre AČ pre 4 občanoch
kontrola PPA 15.03.2011
zaradenie obce do programu revitalizácie krajiny a integrovaného povodní SR 2011
stretnutie s p. Motyčkom a p. Muchom
stretnutie starostov v Ohradzanoch ohľadom protipovodňových opatrení
zbierka na kostol v Hankovciach a Koškovciach-20.03.2011
príprava brigády pre ţiakov základných a stredných škôl na 26.03.2011
stretnutie Cirošského regiónu v Kamenici nad/Cir -31.03.2011

K bodu č. 4
V rámci Operačného programu Ţivotné prostredie je Ministerstvom ţivotného prostredia
SR pripravovaná výzva na predkladanie ţiadostí o nenávratných finančný príspevok na
vybudovanie zberných dvorov a kompostárni. Obce na Slovensku tak majú moţnosť
vybudovať si infraštruktúru nevyhnutnú na dodrţiavanie zásad komunálneho odpadového
hospodárstva po roku 2013 (zákaz ukladať biologicky rozloţiteľnú zloţku komunálneho
odpadu na skládky) a zlepšiť súčasné podmienky separovania komunálneho odpadu pre
obyvateľov obce . Výška nenávratného finančného príspevku poskytnutého zo zdrojov EÚ
a SR je 95% vrátane nákladov na projekčnú prípravu a administratívne riadenie projektov.
V prípade odsúhlasenia účasti obce na tejto výzve bude ďalej potrebné:
-

vybrať vhodný pozemok vo vlastníctve obce, alebo zabezpečiť jeho dlhodobý
prenájom,
vybrať osobu oprávnenú na verejné obstarávanie,
vybrať projektanta, ktorý vypracuje projekty pre územné rozhodnutie a stavebné
povolenie,
vybrať poradenskú organizáciu zodpovednú za vypracovanie a predloţenie
kompletnej ţiadosti vrátane jej príloh.

OZ splnomocnilo starostu obce k úkonom spojených s vybudovaním zberného dvora a
kompostoviska.
OZ hlasovalo: Za : 6 zdrţal sa : 0 Proti: 0 Neprítomný 1

K bodu č. 5
Komisia pre výber uchádzačov o vybudovanie systému preventívnych protipovodňových
opatrení pre zabezpečenie zníţenia rizík povodní nie je zo zákona potrebná
K bodu č. 6
K návrhu Rokovacie poriadku vyveseného na obecnej informačnej tabuli a zverejneného
na internetovej stránke neboli ţiadne pripomienky. OZ schválilo rokovací poriadok
OZ hlasovalo: Za : 6 zdrţal sa : 0 Proti: 0 Neprítomný 1
K bodu č. 7
K návrhu Štatútu obce vyveseného na obecnej informačnej tabuli a zverejneného na
internetovej stránke neboli ţiadne pripomienky.
OZ schválilo Štatút obce
OZ hlasovalo: Za : 6 zdrţal sa : 0 Proti: 0 Neprítomný 1
K bodu č. 8
K návrhu Poţiarneho poriadku obce vyveseného na obecnej informačnej tabuli
a zverejneného na internetovej stránke neboli ţiadne pripomienky.
OZ schválilo Poţiarny poriadok obce
OZ hlasovalo: Za : 6 zdrţal sa : 0 Proti: 0 Neprítomný 1
K bodu č. 9
Starosta obce prečítal Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2010
Kontrolné zistenia:
Obecný rozpočet na rok 2010 bol schválený v súlade so zákonom369/90Z.z.v obecnom
zastupiteľstve 15.12.2010.V priebehu roka boli vykonané zmeny obecného rozpočtu.
Evidencia rozpočtových opatrení je vedená v súlade so zákonom
Inventarizácia majetku obce za rok 2010 bola vykonaná v súlade so zákonom č.431/02Z.z.
o účtovníctve v celom rozsahu .Tak isto bola vykonaná inventarizácia peňaţných
prostriedkov, pri ktorej neboli zistené inventarizačné rozdiely.
Zostatok na bankových účtoch bol k 31.12.2010 , 11 327 Eur
Obec čerpala úvery v celkovej sume 228 526 Eur z toho krátkodobý vo výške 206 526
Eur, určený predfinancovaním a spolufinancovaním investičných samospráv podporených
z fondov EÚ a zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci.
Preplatenie krátkodobého úveru je zmluvne uzavreté s Pôdohospodárskou platobnou
agentúrou /PPA/ a ministerstvom financií po uskutočnení kontroly, ktorá v našej obci
prebehla 15.03.2011
Dlhodobý úver určený na rekonštrukciu miestnych komunikácií je vo výške 22000 Eur
Kontrolór obce odporúča OZ prerokovanie záverečného účtu za rok 2010 schváliť bez
výhrad.

K bodu č. 10
Starosta obce prečítal Záverečný účet obce za rok 2010, ktorý bol vyvesený na úradnej
tabuli obce.
OZ hlasovalo: Za : 6 zdrţal sa : 0 Proti: 0 Neprítomný 1

K bodu č. 11
Plán akcii na rok 2011 a určenie zodpovedných poslancov
OZ hlasovalo: Za : 6 zdrţal sa : 0 Proti: 0 Neprítomný 1

K bodu č. 12
Zakúpenie pojazdnej kosačky
OZ hlasovalo: Za : 6 zdrţal sa : 0 Proti: 0 Neprítomný 1

K bodu č. 13
Zakúpenie plechového skladu
OZ hlasovalo: Za : 6 zdrţal sa : 0 Proti: 0 Neprítomný 1

K bodu č. 14
Starosta obce prečítal ţiadosť p. Štefana Janovčíka ml. o vypoţičanie 700 Eur na
zavedenie elektrického prúdu do domu č.106.
Štefan Janovčík býva so svojou malou dcérkou Alţbetkou ,druţkou Máriou Králikovou jej
rodičmi a bratom v malom 3-izbovom byte v Kamenici nad/Cirochou ,vo veľmi
stiesnených podmienkach. Potrebujú sa presťahovať , a najpriaznivejšie by im bolo do
domu č.106 v Kamienke , kde majú trvalý pobyt, ale je potrebné zvedenie elektrického
prúdu , ktoré podľa potrebných výpočtov bolo vyčíslené vo výške 700 Eur.
Nakoľko druţka Mária Králiková poberá rodičovský príspevok a ţiadateľ poberá podporu
v nezamestnanosti, nemôţu si takú jednorazovú investíciu dovoliť. Preto ţiada o finančnú
výpomoc , ktorú bude obci splácať v pravidelných mesačných splátkach.
OZ schválilo návratnú bezúročnú pôţičku pre občana v hmotnej núdzi s malým dieťaťom
v sume 700 eur

OZ hlasovalo: Za : 6 zdrţal sa : 0 Proti: 0 Neprítomný 1

K bodu č. 15
Návrh uzneseniač.2
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke
konaného dňa 25.03.2011.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. Informácie o práci ObÚ a starostu obce
3. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2010

B. s ch v a ľ u j e
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rokovací poriadok OZ
Štatút obce
Poţiarny poriadok obce
Plán akcii na rok 2011
Vybudovanie obecného zberného dvora a kompostárne
Zakúpenie pojazdnej kosačky
Zakúpenie plechového skladu
Záverečný účet obce za rok 2010
Návratnú bezúročnú pôţičku p. Štefanovi Janovčíkovi ml. vo výške 700 Eur.

C. ne z r i a ď u j e
Komisiu pre výber uchádzačov o vybudovanie systému preventívnych protipovodňových
opatrení pre zabezpečenie zníţenia rizík povodní.
D. OZ splnomocňuje
starostu obce k úkonom spojených s vybudovaním zberného dvora a kompostoviska.

E.ukladá obecnému úradu
Opakovane vyhlasovať zákaz vypaľovania trávy a plastov na jar
Za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci: pán Vladimír Buček , pán Ján Kolesár ,
pán Marián Hojdan , pán Andrej Sus , pán Slavomír Kocik , pán Jozef Švik
jednohlasne Za.

Zapisovateľka

Monika Hojdanová

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

Overovatelia

Vladimír Buček

.....………………..…….......

Ján Kolesár

...………………….……..……

Kamienke dňa 25.03.2011



Ing. Benjamín Blaha
starosta obce

