Z á p i s n i c a č.5
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke
konaného dňa 31.08.2011.na Obecnom úrade v Kamienke
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia OZ dňa 31.8.2011
1. Otvorenie zasadnutia
2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ
3. Informácie o práci ObÚ a starostu obce
4. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly kontrolórom obce
5. Žiadosť na úpravu ceny finančného limitu pre ŠJ pri MŠ
6. Stav projektu obecného zberného dvora a kompostárne
7. Stav projektu vybudovania vodozádržných opatrení
8. Schválený projekt kanalizácie časti uličky
9. Príprava akcii v mesiaci september - október
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 Mareka Fecenka
a Jozefa Švika. Členovia návrhovej komisie : Marián Hojdana a Jána Kolesár.
OZ hlasovalo: Za : 5 Zdržal sa : 1 Proti: 0 Neprítomný 1
K bodu č. 2
Uznesenie č.4 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 03.06.2011 bolo splnené.
K bodu č. 3
Starosta obce informoval :
-

18.06.2011sa uskutočnil športový deň
odhlásenie mužov z futbalu
rozšírenie opatrovateľskej služby pre Janovčíkovú Matildu -opatrovateľka Cholpová
Lenka
16.06.2011sa uskutočnil výlet MŠ na Spišský hrad a ZOO
08.06.20111 zasadala komisia pre verejný poriadok na základe sťažnosti Jána Mesaroša
prijatie 7 zamestnancov na realizáciu protipovodňových opatrení
stretnutia s miestnym farárom –Mgr. Petrom Sepešim
19.06.2011 sa uskutočnilo aj stretnutie s členmi združenia Jazvec

-

postavenie skladu za kultúrnym domom
vydanie stavebného povolenia. Sčasný , Magerová , Oráč a Beľančin
kúpa krovinorezu prostredníctvom projektu protipovodňových opatrení
podanie trestného oznámenia na neznámeho páchateľa pre poškodenie umimobunky na
ihrisku
výmena okien na celej budove kultúrneho domu, obecného úradu a MŠ.
zvolanie komisie pre verejný poriadok ohľadom pani Frankovej a Janovčíka
27.08.2011 výročná členská schôdza ZO SZ PB a kladenie vencov
účasť na otvorení Obecného domu v Belej nad/Cir
plánovaný výstup na Babej a položenie venca k pomníkom

K bodu č. 4
Starosta obce prečítal správu o výsledku následnej finančnej kontroly Obecného úradu
v Kamienke , vykonanej na základe plánu finančnej činnosti na 1. polrok 2011dňa 14.07.2011
kontrolórom obce. Kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákonnosti ,účinnosti
a hospodárnosti pri nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce-§6zák.č. 369/90zb.
Celkové bežné výdavky obce k 30.06.2011 sú čerpané na 48,20 % bežného rozpočtu obce.
Bolo skontrolovaných 75 pokladničných dokladov bez zistených nedostatkov
Predbežná a priebežná kontrola verejných prostriedkov je zabezpečená v súlade so zák. č.
502/01Zb. o finančnej kontrole. Účtovná evidencia a dokumentácia je v náležitom poriadku.
Schválenie zmien novely zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest s účinnosťou od 01.06.2011 boli prejednane v OZ dňa
03.06.2011 v stanovenom termíne.
K bodu č. 5
Starosta obce prečítal žiadosť na úpravu ceny finančného limitu pre ŠJ pri MŠ čím sa mení
podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MŠVVaŠ SR aktualizácia finančných
pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a
príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín od
1.9.2011 vrátane diétneho systému stravovania (celiakia, diabetes a šetriaca diéta)
1. Návrh na úpravu ceny finančného limitu pre ŠJ pri MŠ a to:
celodenná strava :
desiata

:

0,26 eur

obed

:

0,64 eur

olovrant :

0,22 eur

celková hodnota :

cudzí stravníci + školský dôchodcovia :

1,12 eur

stravná jednotka

:

1,12 eur (uhrádza stravník)

vecná réžia

:

0,33 eur (uhrádza stravník)

vecná réžia

:

1,04 eur (uhrádza ocú)

celková hodnota :

2,49 eur

školský zamestnanci :
stravná jednotka

:

1,12 eur (uhrádza zamestnanec 45%)

vecná réžia

:

1,37 eur (uhrádza ocú 55% - zamestnávateľ)

celková hodnota :

2,49 eur

OZ hlasovalo: Za : 5 Zdržal sa : 1 Proti: 0 Neprítomný 1
K bodu č. 6
Starosta obce informoval o stave projektu obecného zberného dvora , ktorý je v príprave.
K bodu č. 7
Starosta obce informoval o stave projektu vybudovania vodozádržných opatrení.
K bodu č. 8
Starosta obce informoval o Schválenom projekte kanalizácie časti uličky a dotácie
z environmentálneho fondu vo výške 89 756,00 Eur s podmienkou zabezpečenia 4 487,80
Eur z iných zdrojov. Za uvedenú sumu plánujeme podľa projektu zrealizovať 161,5 m
kanalizácie so 7 šachtami a 6 prípojkami k domom.
K bodu č. 9
V mesiaci september sa 01.09.2011. uskutoční tretí ročník behu Podvihorlatskej 10-ky.
K bodu č. 10
Starosta obce informoval o predložení žiadosti o dotáciu na vypracovanie konceptu
riešenia spoločného Územného plánu obce Kamenica n/C a Kamienka ,financovaní
projektu vo výške 20 % z celkových oprávnených výdavkov na koncept riešenia
spoločného Územného plánu obce Kamenica n/C a Kamienka t. j. celkom vo výške
2 448,- eur. / v pomere 80 % Kamenica n/Cir. a 20% Kamienka /
a zabezpečení realizácie procesu obstarávania riešenia spoločného Územného plánu obce
Kamenica n/C a Kamienka najneskôr do 3 rokov od pridelenia dotácie.
OZ hlasovalo: Za : 5 zdržal sa : 1 Proti: 0 Neprítomný 1

Návrh uznesenia č.5
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke
konaného dňa 31.08.2011.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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ
Informácie o práci ObÚ a starostu obce
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly kontrolórom obce
Stav projektu obecného zberného dvora a kompostárne
Stav projektu vybudovania vodozádržných opatrení
Schválený projekt kanalizácie časti uličky
Príprava akcii v mesiaci september - október

B. sch v a ľ u j e
1. Úpravu ceny finančného limitu pre ŠJ pri MŠ
2. Predloženie žiadosti o dotáciu na vypracovanie konceptu riešenia spoločného
Územného plánu obce Kamenica n/C a Kamienka, financovanie projektu Územného
plánu obce Kamenica n/C a Kamienka t. j. celkom vo výške 2 448,- eur. / v pomere
80 % Kamenica n/Cir. a 20% Kamienka / ,zabezpečenie realizácie procesu
obstarávania riešenia spoločného Územného plánu obce
Kamenica n/C a
Kamienka najneskôr do 3 rokov od pridelenia dotácie
Za toto uznesenie OZ hlasovalo: Za : 5 Zdržal sa : 1 Proti: 0 Neprítomný 1
Zapisovateľka

Monika Hojdanová

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

Overovatelia

Marek Fecenko

....………………..…….......

Jozef Švik

.....………………..…….......

Kamienke dňa 31.08.2011



Ing. Benjamín Blaha –starosta obce

