Z á p i s n i c a č.6
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke
konaného dňa 28.10.2011 na obecnom úrade v Kamienke

Prítomní podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia OZ dňa 28.10.2011
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. Rozpočtové opatrenieč.1/2011
6. Príprava rozpočtu obce na rok 2012
7. Opatrenie starostu obce k inventarizácii majetku obce
8. Prípravu VZN
9. Stav projektu obecného zberného dvora
10. Stav projektu vybudovania vodozádržných opatrení
11. Stav projektu kanalizácie vetvy A2
12. Prípravu akcii v mesiaci október- november
13. Rôzne
14. Návrh uznesenia
15. Záver
K bodu č. 1
Starosta obce privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia
Za zapisovateľku určil Moniku Hojdanovú , za overovateľov zápisnice Vladimíra Bučeka
a Andrea Susa . Členovia návrhovej komisie : Jozefa Švika a Jána Kolesár.
OZ hlasovalo: Za : 5 zdržal sa : 0 Proti: 0 Neprítomný 2
K bodu č. 2
Uznesenie č.4 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 31.08.2011 bolo splnené.

K bodu č. 3
01.09.-Podvihorlatská 10-tka za účasti poslanca NR SR pána Ondreja Mateja
08.09.-kladenie vencov na Babeji za účasti hostí :prednostu Obvodného úradu v Humennom
p. Babjaka, prednostu Obvodného úradu VO Valaškovce p. Maguru ,zástupcu primátorky
mesta Humenné p. Semanca , veteránov z Ukrajiny ,predsedníčky ÚR SZPB p. Rosičovej ,
členov SZPB z okresov Humenné a Snina
Starosta vyzdvihol starotlivosť p. Švika a p. Milčíka o tento pomník.
13.09.-školenie ohľadom novely Zákonnika práce
19.09.-stretnutie s arcibiskupom v Košiciach – nájomná zmluva na zberný dvor
21.09- stretnutie s pánom Lukáčom a majiteľmi pozemkov Pod Chrastkami
27.09.-podpisanie zmluvy s Environfondom v Bratislave a stretnutie s poslancom Kužmom

08.10.-Hubertova Jazda- výnos z nej vo výške 260,92 eur bude použitý na Mikuláša
18.10.-kontrolný deň protipovodňových opatrení zo strany prednostu obvodného úradu,
zástupcov civilnej obrany a životného prostredia
20.10.-seminár v Košiciach o financovaní samospráv
24.10.- podpísanie dodatku úverovej zmluvy s Dexia bankou spojenej s financovaním
rekonštrukcie miestnych komunikácii
K bodu č. 4
Starosta obce prečítal správu o výsledku následnej finančnej kontroly Obecného úradu
v Kamienke , vykonanej na základe plánu finančnej činnosti na 2. polrok 2011dňa 12.10.2011
kontrolórom obce.
Bolo skontrolovaných 57 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.
Zvolávanie obecného zastupiteľstva je v súlade s platnou novelou zákona 369/90 o obecnom
zriadení , ako aj kontrola plnení uznesení obecného zastupiteľstva na každom rokovaní OZ.
K bodu č. 5
Starosta obce informoval o úpravách rozpočtu na r.2011 -Rozpočtovým opatrením č.1/2011
K bodu č. 6
Rozpočet obce na rok 2012 bude pripravený v spolupráci obecného úradu a finančnou
komisiou
K bodu č. 7
Starosta obce prečítal Opatrenie starostu obce k inventarizácii majetku obce k 31.12.2011,
ktorej výsledky je potrebné prerokovať na zasadnutí OZ do 28.02.2012
K bodu č. 8
Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady bude pripravené v spolupráci obecného úradu a komisiou
pre životné prostredie

K bodu č. 9
Starosta obce informoval o stave projektu obecného zberného dvora , ktorý bol zaslaný na
Environmentálny fond a verejnom obstarávaní spojenom s týmto projektom.

K bodu č. 10
Starosta obce informoval o končiacich sa prácach na vybudovaní vodozádržných opatrení ,
a tým aj o ukončení pracovných zmlúv siedmym zamestnancom

K bodu č. 11
Starosta obce informoval o prácach na kanalizácii vetvy A2
K bodu č. 12
V mesiaci november sa uskutoční strieborný podvečer pre našich občanov , ktorý sa v tomto
roku dožili životných jubileí 65,70,75,80,85,a 90 rokov. Celkovo je jubilujúcich občanov
v obci 26.

Návrh uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke
konaného dňa 28.10.2011 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.
8.

Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ
Informácie o práci OcÚ a starostu obce
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly kontrolórom obce
Stav projektu obecného zberného dvora
Stav projektu vybudovania vodozádržných opatrení
Stav projektu kanalizácie vetvy A2
Prípravu akcii v mesiaci október- november
Opatrenie starostu obce k inventarizáci majetku obce

B. s ch v a ľ u j e
1. Predloženie žiadosti o NFP na projekt Zberný dvor Kamienka
Celkové výdavky na projekt: 356 135,48 EUR
Celkové oprávnené výdavky na projekt: 356 135,48 EUR
Spolufinancovanie projektu zo strany obce (17 806,77 EUR, t.j. 5%)
Spôsob spolufinancovania projektu: vlastné zdroje
2. Rozpočtové opatrenie č.1/2011
3. Správu o výchovnovzdelávacích výsledkoch MŠ Kamienka v šk.r. 2010/2011

C. Odporúča obecnému úradu
1. Pripraviť návrh rozpočtu na rok 2012 v spolupráci s finančnou komisiou.
2. Pripraviť návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v spolupráci s komisiou pre
životné prostredie.

Za toto uznesenie OZ hlasovalo: Za : 5

Zdržal sa : 0 Proti: 0

Neprítomný 2

Zapisovateľka

Monika Hojdanová

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

Overovatelia

Vladimír Buček

....………………..…….......
.....………………..…….......

Andrej Sus

Kamienka, dňa 28.10.2011



Ing. Benjamín Blaha –starosta obce

