Zápisnica č.3
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke
konaného dňa 27.05.2011.na Obecnom úrade v Kamienke
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia :
Otvorenie zasadnutia
1.
Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ
2.
Informácie o práci ObÚ a starostu obce
3.
List audítora pre obecné zastupiteľstvo obce Kamienka
4.
Spáva o výsledku následnej finančnej kontroly kontrolórom obce
5.
Ţiadosť na úpravu ceny finančného limitu pre ŠJ pri MŠ
6.
Ponuka na dodávku elektriny od SLOVAKIA ENERGY,s.r.o.
7.
Stav projektu obecného zberného dvora a kompostárne
8.
Príprava akcii v mesiaci jún, júl, návrh na zaradenie novej akcie
v roku 2012
9.
Dodatok k zásadám hospodárenia s majetkom obce
10.
Rôzne
11.
Návrh uznesenia
12.
Záver
K bodu č. 1
Starosta obce privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia
Za zapisovateľku určil Moniku Hojdanovú , za overovateľov zápisnice Ing. Mariána Hojdana
a Jána Kolesára. Členovia návrhovej komisie Vladimír Buček a Slavomír Kocik.
OZ hlasovalo: Za : 7 zdrţal sa : 0
K bodu č. 2
Uznesenie č.2 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 25.03.2011 bolo splnené.

K bodu č. 3
Starosta obce informoval:
–
zakúpenie lavičiek v počte 4 ks
–
jarná brigáda organizovaná p. Mgr.Dudášom
–
stretnutie s p. Jevčákom a p. Bajusom
–
výročná členská schôdza Zväzu únie ţien v Kamienke
–
06.04.stretnutie starostov v obci Hranovnica ohľadom projektu vodozádrţných
opatrení
–
07.04.seminár o odpadoch v Ruţomberku

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

stretnutie s p. Fabiánovoua p. Hrisenkovou ohľadom budovy ZŠ v obci
hodnotiaca schôdza ZŤP
zakúpenie veľkej kosačky v hodnote 640 Eur
splatenie úveru poskytnutého na rekonštrukciu miestnych komunikácii v obci
dovoz a montáţ kríţovej cesty v hodnote 3000 Eur, ktorú zaplatilo Bratstvo svätého
ruţenca
14.04.stretnutie členov údolia PTAVA v Porúbke
15.04.ukončenie rekonštrukcie elektrického vedenia a trafostaníc v obci
19.04.začiatok auditu obce
príprava projektu obecného zberného dvora a kompostárne
stretnutie na katastrálnom úrade – reštitúcia pozemkov
06.05.školenie sčítacích komisárov
08.05. Deň matiek
prijatie ţiadosti p. Hodorovej o opatrovateľskú sluţbu jej matke p. Janovčíkovej
Matildy
stretnutie s MUDr. Janovskou pre vydanie posudku odkázanosti na opatrovateľskú
sluţbu p. Janovčíkovej
18.05.zasadnutie s komisiou pre kultúru a šport ohľadom športového dňa 15.06.2011
26.05.prijatie sťaţnosti p. Jána Mesároša ml.

K bodu č. 4
Starosta obce prečítal správu o výsledku následnej finančnej kontroly kontrolórom obce
vykonanej na základe plánu kontroly činnosti na 1.polrok 2011.
Dátum vykonania kontroly 27.04.2011
–
pri kontrole účtovných dokladov z vecného a časového hľadiska neboli zistené
nedostatky
–
predbeţná finančná kontrola verejných prostriedkov je zabezpečená v súlade so
zákonomč.502/01Zb. o finančnej kontrole
–
účtovná evidencia a dokumentácia je v náleţitom poriadku
–
evidenciu faktúra ich úhrad, evidenciu zmlúv a dohôd, zverejňovanie zmlúv, faktúr
a objednávok na webovej stránke obce, vyhotovovanie zápisníc a uznesení -ich
archiváciu obec zabezpečuje v súlade so zákonnými poţiadavkami.
–
pri inventarizácii pokladnice ako aj následnej finančnej kontrole na Obecnom úrade
v Kamienke neboli zistené nedostatky
K bodu č. 5
Starosta obce prečítal ţiadosť na úpravu ceny finančného limitu pre ŠJ pri MŠ
z dôvodu rastu cien potravín
Stravná jednotka na kaţdého stravníka stravujúceho sa v šj pri materskej škole,
sa tak zvýši s účinnosťou od 01.09.2011 o 0,06 centov / deň.

OZ hlasovalo : Za 7 poslancov proti 0

K bodu č. 6
Starosta obce informoval o ponuke na dodávku elektriny od SLOVAKIA ENERGY,s.r.o. ,
ktorá je z hľadiska úspor výhodná pre obec
OZ hlasovalo : Za 7 poslancov proti 0
K bodu č. 7
Starosta obce informoval o stave projektu obecného zberného dvora a kompostárne
K bodu č. 8.
Príprava akcii v mesiaci jún 18.06.2011- Športový deň
júl 05.07.2011 –Sv . omša na Cyrila Metoda
a návrh na zaradenie novej akcie v roku 2012 súťaţ v drezúre koní
K bodu č. 9.
Vzhľadom k zvýšenému počtu kopírovania rôznych dokumentov zo strany
občanov je potrebné schváliť ako dodatok k zásadám hospodárenia s majetkom obce
cenu a to: 1-stranný dokument 0,10/ 1ks
obojstranný dokument 0,15/1ks
Dodatok k zásadám hospodárenia s majetkom obce
OZ hlasovalo : Za 7 poslancov proti 0
K bodu č. 10.
Pán Marek Fecenko navrhol usporiadať obecnú brigádu na 04.06.2011-Vyčistiť RIKU
Pán Jozef Švik navrhol kosenie trávnych porastov pred kaţdým domom na jar a jeseň
OZ hlasovalo : Za 7 poslancov proti 0

Návrh uznesenia č.3
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke
konaného dňa 27.05.2011.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.

Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ

2.

Informácie o práci ObÚ a starostu obce

3.

List audítora pre obecné zastupiteľstvo obce Kamienka

4.

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly kontrolórom obce

5.

Stav projektu obecného zberného dvora a kompostárne

6.

Stav projektu vybudovania vodozádrţných opatrení

B. sch v a ľ u j e
1.

Návrh na úpravu ceny finančného limitu pre ŠJ pri MŠ a to:
celodenná strava :
desiata

:

0,27 eur

obed

:

0,59 eur

olovrant :

0,20 eur

celková hodnota :

1,06 eur

cudzí stravníci + školský dôchodcovia :
stravná jednotka :

1,06 eur (uhrádza stravník)

vecná réţia

:

0,33 eur (uhrádza stravník)

vecná réţia

:

0,96 eur (uhrádza ocú)

celková hodnota :

2,35 eur

školský zamestnanci :
stravná jednotka :

1,06 eur (uhrádza zamestnanec 45%)

vecná réţia

1,29 eur (uhrádza ocú 55% - zamestnávateľ)

:

celková hodnota :

2,35 eur

2.

Prípravu akcii v mesiaci jún, júl, návrh na zaradenie novej akcie v roku 2012

3.

Dodatok k zásadám hospodárenia s majetkom obce a to:
kopírovanie dokladov jedna strana 0,10 eur
kopírovanie dokladov obojstranne 0,15,eur

4. Spolufinancovanie výletu MŠ a to príspevkom na cestovné vo výške 150 eur

C. súhlasí
S ponukou na dodávku elektriny od SLOVAKIA ENERGY,s.r.o a splnomocňuje starostu obce
k uzatvoreniu zmluvy

D. ukladá obecnému úradu
vyhlásiť reláciu pre občanov na vyčistenie si vlastných priepustov a priekop
Za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci jednohlasne za.
Zapisovateľka

Monika Hojdanová

Overovatelia

Jozef Švik
Marek Fecenko

V Kamienke dňa 27.05.2011

....................................
.......………………..…….....
...………………….……..……
.......................................
Ing. Benjamín Blaha
starost

