
                                      Z á p i s n i c a   č.5
       zo zasadnutia OZ v obci Kamienka zo dňa 25.05.2010.

Prítomní podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia OZ dňa 25.05.2010

1.Otvorenie
2.Územný plán obce, návrhy na zapracovanie 
3.Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ
4.Informácie o práci ObÚ a starostu obce 
5.Správa o výsledku následnej finančnej kontroly vykonanej kontrolórom obce
6.Správa audítora o výsledku auditu obce
7.Záverečný účet obce za rok 2009
8.Úver na prefinancovanie projektu rekonštrukcie miestnych komunikácii do jeho refundácie 
PPA
9.Nakladanie s darovaným majetkom PV3S
10.Príprava akcie na 5.júna
11.Rôzne 
12.Návrh uznesenia 
13.Záver

K Bodu č.1

Starosta obce privítal prítomných poslancov a  hostí pozvaných na zapracovanie návrhov do 
územného plánu obce.

K Bodu č. 2

Architektka pre prípravu a spracovanie územného plánu obce pani. Ing. Marianna Bošková 
oboznámila prítomných s doterajšími návrhmi územného plánu obce a jeho ďalšími postupmi.
Členovia OZ dávali návrhy na zapracovanie do územného plánu: rozšírenie intravilánu, 
športovo rekreačnú zónu, oddychovú zónu, verejné priestranstvá a ich úprava s dôrazom na 
zachovanie vidieckeho, rekreačného a turisticky zaujímavého charakteru obce.

K Bodu č. 3
Starosta obce informoval o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ



K Bodu č. 4
Starosta obce informoval o  práci ObÚ a starostu obce:

-27.04.začal audit účtovnej jednotky obce Kamienka
-podaná žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia SPP-DS
-28.04. kontrola obec.úradu kontrolórom obce
-stávanie mája pri moste
-01.05.výročná schôdza ÚŽS ZO
-03.05.nástup M. Hojdanovej
-04.05.školenie  Zempl. Hámre
-07.05.kladenie vencov a Deň matiek
-10.05.podpis zmluvy s PPA Prešov
-13.05.stretnutie s poliakmi v Sky parku Chlmec
-stretnutie s notárkou ohľadom predaja podielov UPS
-14.05.stretnutie s obl. riaditeľom Dexia banky ohľadom prefinancovania projektu
-16.05. povodeň- vyhlásený 2. stupeň
-stretnutie s riaditeľmi VVS-Ing Murín, Agroluk-Lukáč, VLaM-Ing. Bodnár
-podaná žiadosť o partnerstvo ku projektu KD

K Bodu č. 5
Starosta obce prečítal Správu o výsledku následnej finančnej kontroly vykonanej kontrolórom 
obce pri ktorej neboli zistené podstatné nedostatky
K Bodu č. 6
Starosta obce prečítal Správu audítora o výsledku auditu obce s konštatovaním audítorky, že 
účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na majetkovú a finančnú situáciu 
obce Kamienka 

K Bodu č. 7
Starosta obce prečítal Návrh Záverečný účet obce za rok 2009, kde prebytok hospodárenia 
v sume 22 401 eur bol presunutý do rezervného fondu

K Bodu č. 8
Starosta obce informoval o Úvere na prefinancovanie projektu rekonštrukcie miestnych 
komunikácii do jeho refundácie PPA

K Bodu č. 9
Dohodlo sa zakúpenie autobatérie do PV3S-2 ks. Údržbou a správou PV3S sú zodpovední 
poslanec Ján Kolesár a  poslanec Milan Milčík

K Bodu č. 10
 Začiatok na ihrisku o 9.00 hod. Športovú časť má na starosti p. Jozef Švik 
Guľáš pripraví a bude podávať p. poslanec Andrej Sus, boule pripravia Ľudmila Blišáková 
a Mária Kocíková
O občerstvenie sa postará ÚŽS ZO. 
O 16.30 hod vystúpi pri KD Jasenovský 16-storák“



K Bodu č. 11
Starosta obce navrhol kúpu kosačky , ktorú OZ schválilo

K Bodu č. 12

A. OZ  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. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly vykonanej kontrolórom obce
4. Správa audítora o výsledku auditu obce

             
B. OZ  s ch v a ľ u j e  
 

1. Návrhy na zapracovanie do územného plánu obce
2.Záverečný účet obce za rok 2009
3. Úver na prefinancovanie projektu rekonštrukcie miestnych komunikácii do jeho 
refundácie PPA vo výške 207711,20 eur
4. Zakúpenie autobatérie do PV3S-2 ks. Údržbou a správou PV3S sú zodpovední pán Ján 
Kolesár a pán Milan Milčík
 5..Príprava akcie na 5.júna
6.Dotáciu cirkvi na rekonštrukciu oltára vo výške 1460 eur  /dar od M.Škubu z USA/
7.Kúpu kosačky

      
Za tieto uznesenia prítomní poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali 
jednohlasne za.

Starosta obce:

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

Overovatelia

             Ing. Marián Hojdan                        .....…………………….......

                                   Ján Kolesár                  ...……………………………
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