Z á p i s n i c a č.1
zo zasadnutia OZ v obci Kamienka zo dňa 26.01.2009
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ
3. Informácie o práci ObÚ a starostu obce
4. Aktuálny stav pripravovaných projektov a výzvy na ich predkladanie
5. Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra obce za rok 2008
6. Návrh na úpravu finančných limitov na nákup potravín v ŠJ pri MŠ
7. Plán akcii na rok 2009
8. Návrh na delegovanie 2 poslancov OZ do rady školy pri MŠ
9. Návrh na vyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľky MŠ
10. Rôzne
11. Návrh uznesenia
12. 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.
Za zapisovateľa určil
: Moniku Semancová
Za overovateľov zápisnice

: Ľudmila Blišáková
: Ing. Marián Hojdan

Zloženie návrhovej komisie : Milan Milčík
: Jozef Švik
K bodu č. 2
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. Z posledného zasadnutia boli uznesenia
splnené.
K bodu č. 3
- starosta obce oznámil OZ, že akcia na Silvestra a Vianoce prebehli bez akýchkoľvek
problémom
- starosta obce poďakoval poslancom OZ za odmenu a dal príspevok na akcie na rok 2009
- starosta obce informoval OZ, že P. Jacko žiadal o možnosť cvičiť v priestoroch KD so
svojou hudobnou skupinou. OZ súhlasilo na dobu pol roka bezplatne využívať priestory KD
na cvičenie hudobnej skupiny.
- starosta obce informoval, že miestnu knižnicu bude viesť p. Katrína Milčíková, ktorá bude
mať na starosti aj miestnu kroniku. V priebehu jedného mesiaca sa do knižnice zapísalo viac
ako 7 nových čitateľov. S p. Milčíkovou bola uzavretá dohoda o vykonaní práce.
- starosta obce mal pracovné stretnutia s riaditeľom VVaK, a.s., Ing. Murínom na ktorom sa
zaoberali aktivitami na rok 2009.
- 3.1.2009 sa starosta obce zúčastnil pracovného stretnutia so združením poľovníkov

Kamienka,
- bolo stretnutie starostov obce s p. Mgr. Vaľovou
- starosta obce bol na pracovnej porade s firmou Premier Consulting ohľadom Euro fondov
- starosta obci informoval o žiadostiach o vstup do VO Valaškovce. Tlačivo - žiadosť je na
obecnom úrade, ktorú je potrebné vyplniť a priložiť kolov vo výške 4,50 EUR. Na základe
toho bude vybavený vstup do VO Valaškovce na tri roky.
K bodu č. 4
Starosta obce informoval o aktuálnom stave pripravovaných projektov a výzvy na ich
predkladanie. Bola podaná žiadosť na Enviro-fond, na dokončenie kanalizácie. Táto žiadosť
je v štádiu riešenia.
K bodu č. 5
Starosta obce prečítal správa o kontrolnej činnosti kontrolóra obce za rok 2008. Na
obecnom úrade neboli zistené žiadne nedostatky. OZ berie na vedomie správu o
kontrolnej činnosti.
K bodu č. 6
Starosta obce oboznámil so žiadosťou vedúcej ŠJ o úpravu finančného limitu na nákup
potravín pre ŠJ pri MŠ od 01.01.2009 v prospech stravníka, z dôvodu prechodu slovenských
korún na euro v hodnote 1.00 €.
OZ súhlasilo s navýšením finančného limitu.

K bodu č.7
Starosta obce predložil návrh kultúrnych a športových podujatí na rok 2009, ktorý bude
zverejnený na našej internetovej stránke. OZ s takýmto návrhom súhlasilo.
K bodu č.8
Starosta obce dal návrh na delegovanie 2 poslancov OZ do rady školy pri MŠ. OZ navrhli do
rady školy p. Jána Kolesára a Ing. Mariána Hojadna.
K bodu č.9
Starosta obce prečítal návrh na vyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľky MŠ. OZ
súhlasilo s takýmto návrhom.
K bodu č. 10
Starosta obce informoval OZ, že bola zakúpená rúra na pečenie do kuchyne ŠJ pri MŠ.
Ďalej starosta obce informoval, že dane a poplatky sa budú vyberať ako každý rok
v hotovosti.
K bodu č.11
A. OZ b e r i e n a v e d o m i e
1. Kontrolu plnenia uznesení
2. Prácu OcÚ a starostu obce
3. Aktuálny stav pripravovaných projektov
4. Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra obce za rok 2008

B. OZ s ch v a ľ u j e
1. Návrh na úpravu finančných limitov na nákup potravín v ŠJ pri MŠ:
Celodenná strava :1.00 € :desiata : 0.23 €
obed : 0.57-€
olovrant :0.20 €
Celková hodnota :1.00 €
Cudzí stravníci + školský dôchodcovia:
Stravná jednotka : 1.00 €(uhrádza stravník)
Vecná réžia :
0.33 €(uhrádza stravník)
Vecná réžia :
0.90 €(uhrádza OcÚ)
Celková hodnota : 2.23 €
Školský zamestnanci :
Stravná jednotka : 1.00 €(uhrádza zamestnanec 45%)
Vecná réžia :
1.23 €(uhrádza OcÚ 55%- zamestnávateľ)
Celková hodnota : 2.23

2. Plán akcii na rok 2009
3. Návrh na delegovanie 2 poslancov OZ do rady školy pri MŠ: Ján Kolesár, Ing. Marián
Hojdan
4. Návrh na vyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľky MŠ
5. Zrušenie uznesenia C. OZ u k l a d á OcÚ
1. Zorganizovať stretnutie starostu, poslancov OZ s mládežou z obce.
T: do 31.01.2009
Z : Jozef Švik
Za tieto uznesenia prítomní poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali jednohlasne za.
K bodu č.11
Na záver sa prítomným členom OZ poďakoval za účasť starosta obce.

