
                          Z á p i s n i c a   č.6
       zo zasadnutia OZ v obci Kamienka zo dňa 25.06.2010.

Prítomní podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia OZ dňa 25.06.2010

1. Otvorenie
2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ
3. Informácie o práci ObÚ a starostu obce 
4. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2010 kontrolóra obce
5. Smernica o sťažnostiach a petíciách doručených obci Kamienka
6. Zásady odmeňovania poslancov OZ
7. Príprava akcie na 5.júl
8. Rôzne 
9. Návrh uznesenia 
10. Záver

K Bodu č.1

Otvorenie OZ uskutočnil  starosta obce p. Ing. Benjamín Blaha , ktorý  prítomných na 
zasadnutí  privítal a  oboznámil ich s programom zasadnutia .

K Bodu č. 2
Starosta obce informoval o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ

K Bodu č. 3

Starosta obce informoval o  práci ObÚ a starostu obce:
-  o 1 dni dovolenky
-  o príprave akcie 5.06.2010-športový deň obce -priebehu akcie
- o projekte dobrovoľníckych prác 7-mich účastníkov, nástup 14.06.2010
-  o konferencii Karpatský región na Zemplínskej Šírave 9.06.2010-org Mesto Humenné
-  o postupe prác na kostole-betonovaní základov, platne ,zasypanie odvetrávacích šácht, 
vyprataní kostola, odvoze železa do zberu,2 sobotňajších brigádach/betónovanie základov 
dovoz kamenného prachu 
-  o stretnutí so saleziánmi
- o stretnutí audítorky a externej účtovníčky ohľadom nezaúčtovaného majetku z minulých 
rokov
- o stretnutí s p. E.Labancom ohľadom orezania nebezpečne naklonenej vŕby v dolnej časti 
obce
- o stretnutí so zástupcom Eurovie ohľadom miestnych komunikácii, realizáciou stavby
- o zmulčovaní priekop pri ceste na cintorín
-o stretnutí s farárom ohľadom rekonštrukcie kostola



K Bodu č.4.
Starosta obce prečítal plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2010 kontrolóra obce

K Bodu č.5. 
Starosta obce informoval o novej smernici o sťažnostiach a petíciách doručených obci 
Kamienka, ktorú OZ následne schválilo

K Bodu č. 6.
Starosta obce informoval o nových Zásadach odmeňovania poslancov OZ, platné od 
01.04.2010 ktoré OZ následne schválilo

K Bodu č. 7.
Príprava akcie na 5.júl
Zraz je pred krčmou Vihorlat. Záujemcovia sa musia nahlásiť p. Švikovi do 01.07.2010
Prvý odchod PV3S so záujemcami  o 8.00 hod.
Posedenie pri chate Klin- odchod PV3S so záujemcami  o 11.00 hod
Stretnutie pri chate Klin o13.00 hod.

K Bodu č. 8.
Pani poslankyňa Ľudmila Blišáková navrhla kúpu nového altánku poškodenému p. a. Škubovi 
a spôsobenú  škodu dať k náhrade vinníkom.   
Pán poslanec Ing. Marián Hojdan predniesol ako predseda šk. rady v MŠ na potreby 
niektorých opráv v MŠ, a to: malý prietokový ohrievač na teplú vodu v sociálnych 
zariadeniach ,podlahovú krytinu na chodbe pri detských skrinkách, zníženie hojdačiek na 
dvore, úpravu pieskoviska a kolotoča.
Pán poslanec Milan Milčík upozornil na neuposlúchnutie výzvy protipovodňovej komisie dňa 
ohľadom prekopania šancov a priepustov                                                                 

K Bodu č. 9..

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 
      
B. OZ  s ch v a ľ u j e  
 
1. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2010 kontrolóra obce
2. Zásady odmeňovania poslancov OZ
3. Príprava akcie na 5.júl
4.Smernicu o sťažnostiach a petíciách doručených obci Kamienka

C. OZ ukladá Ocú 

Kúpu nového altánku poškodenému p. a. Škubovi a spôsobenú  škodu dať k náhrade 
vinníkom.                                                                     



Za tieto uznesenia prítomní poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali jednohlasne za.

Starosta obce:
                                Ing. Benjamín Blaha         ……………………………

Overovatelia
                           Ľudmila Blišáková                    .....…………………….......
                           

                                       Mária Kocíková                        ...……………………………
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