Z á p i s n i c a č.2
zo zasadnutia OZ v obci Kamienka zo dňa 27.02.2009
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia OZ dňa 27.02.2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ
Informácie o práci ObÚ a starostu obce
Vysporiadanie pozemkov s UPS
Hospodárska kríza – dopad na občanov obce – možné riešenia, Ing.R.Vaceľ PhD
Stanovenie podmienok pre verejné obstarávanie pre projekt rekonštrukcie miestnych
komunikácii
7. Revízia elektroinštalácie KD, DS a bleskozvodov
8. Projekt pre AČ
9. Žiadosť o jednorazovú sociálnu výpomoc
10. Príprava MDŽ
11. Rôzne
12. Návrh uznesenia
13. 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

: Ján Kolesár
: Mária Kocíková

Zloženie návrhovej komisie : Ing. Marián Hojdan
: Andrej Sus
K bodu č. 2
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. Z posledného zasadnutia boli uznesenia
splnené.
K bodu č. 3
- boli vykonané práce na projektovej dokumentácii
- zaslali sme žiadosť o poskytnutie dotácie z MP SR – výmena okien v KD
- boli usporiadané akcie – ples, šachový turnaj, karneval v MŠ
- starosta obce sa zúčastnil na valnom zhromaždení 07.02.2009 UPS Kamienka
- starosta obce bol na konzultácie spojov SAD s námestníkom Ing. Dzemjanom
- kreovanie ŠR pri MŠ, ustanovujúca schôdza 12.2.2009
- starosta obce mal stretnutie s p. Mažerikom, geodetom

-

začalo sa územné konanie vo veci rekonštrukcie el.siete
31.3.2009 začne kolaudácia 450 m kanalizácie
uskutočňujú sa prípravy na voľby
dňa 25.02.2009 členovia okrskovej komisie skladali sľub
stretnutie s projektový manažerom PC p. Horvathom

K bodu č. 4
Starosta obce privítal na obecnom zastupiteľstve p. Vaceľa, predsedu UPS Kamienka. P. Vaceľ
oboznámil OZ s problematikou UPS ohľadom podielov, ktoré sú v súčasnosti prepísané na
Obec Kamienka. Požiadal o vysporiadanie podielo. Podiely, ktoré sa z dôvodu, že UPS
Kamienka nemala právnu subjektivitu prepísali v roku 2007 na obec s písomným súhlasom
starostu obce. Je potrebné vrátiť tieto podiely z Obce Kamienka na UPS Kamienka.
Prevodom týchto podielov sa bude OZ zaoberať na najbližšom zasadnutí. Starosta obce
spolu s OZ dali tiež návrh UPS Kamienka, že p.č.709/9 – cesta smerom od p. Kolesára
k futbalovému ihrisku dali UPS Kamienka do dlhodobého prenájmu obci. UPS Kamienka
s týmto návrhom súhlasila s tým, že výška prenájmu bude ako protihodnota dane
z nehnuteľnosti.
K bodu č. 5
Starosta obce privítal na OZ p. Ing. R. Vaceľa, PhD., ktorý si pripravil prednášku, pre starostu
obce a obecné zastupiteľstvo, na ktorej sa zoberal hospodárskou krízou a jej dopadov na
občanov obce. Navrhol možné riešenia tejto situácie v obci. Riešenie spočívalo
v organizovaní kurzov, seminárov, školení v obci. Toto riešenie by bolo prospešné aj pre
mládež, ako aj pre študentov, ktorý končia stredné, či vysoké školy a chcú sa zapojiť do
pracovného života. Finančné prostriedky na tieto aktivity by sa dali získať z euro fondov na
základe vypracovaného projektu na konkrétnu aktivitu. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo
s takýmto riešením, len je potrebné získať informácie od občanov o aký konkrétny kurz,
školenie by mali záujem. Pán Ing. Vaceľ, PhD. dal návrh, že v spolupráci so starostom obce
vypracujú dotazník, ktorý sa rozpošle obyvateľom obce. Vyhodnotenie tohto dotazníka sa
uskutoční na najbližšom zasadnutí.
K bodu č. 6
Starosta obce prečítal podmienky, ktorú budú stanovené pre verejné obstarávanie pre projekt
rekonštrukcie miestnych komunikácii. OZ s takýmito stanovenými podmienkami súhlasilo.
Starosta ďalej informoval, že je potrebné zriadiť poradnú komisiu, ktorá bude spolu so
starostom obce vyberať víťaza verejného obstarávania. OZ navrhli a svhálili členov do
poradnej komisie p. M. Kocíkovú a p. J. Švika.
K bodu č. 7
Starosta obce informoval, že je potrebné urobiť revíziu elektroinštalácie KD, DS
a bleskozvodov. OZ odsúhlasilo revíziu elektroinštalácie KD, DS a bleskozvodov.
K bodu č. 8
Opäť sa spustil na ÚPSVaR v Humennom projekt pre aktivačná činnosť od 01.03.2009.
Starosta obce informoval, že je možnosť uzatvoriť zmluvu na tieto práce s ÚPSVaR a vziať na
aktivačné práce 6 ľudí. OZ súhlasilo s projektom aktivačná činnosť.

K bodu č. 9
Na obecnom úrade sme dostali žiadosť o jednorazovú sociálnu výpomoc od p. N.M., ktorá je
od 01.01.2009 so svojím manželom nezamestnaná. Z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie
požiadala starostu obce a poslancov OZ o jednorazovú sociálnu výpomoc. Starosta obce
informoval, že žiadateľka ešte má na obecnom úrade dlh, ktorý do dnešného dňa nebol
vysporiadaný. OZ nesúhlasilo s jednorazovou sociálnou výpomocou.
K bodu č. 10
Starosta obce informoval OZ o príprave akcie MDŽ. Program nacvičujú učiteľka MŠ s deťmi
MŠ. Ďalej budú vystupovať dievčatá Fecenkové a ľudová skupina „Sokolej“. Plagáty na túto
akciu budú včas informovať občanov obce. Zákusky na túto akciu zabezpečia členky Únie
žien Kamienka a ZŤP.
K bodu č. 11
Starosta obce informoval o
opatrovateľskú službu.

možnosť školenia pre zamestnancov, ktorý vykonávajú

07.02.2009 sa žiaci zúčastnili na turnaji v stolnom tenise v Belej nad. Cir., kde obsadili: J.
Kolesár 2.miesto vo svojej kategórii a K. Jancusková 4.miesto.
K bodu č. 12
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. Možné riešenia hospodárskej krízy po dopade na občana obce, Ing. R. Vaceľ PhD.
4. Prípravu MDŽ
B. OZ s ch v a ľ u j e
1. Uzatvoriť dlhodobý prenájom pozemkov p.č.709/9, KÚ Kamienka s Pozemkovým
spoločenstvom UPS Kamienka s právnou subjektivitou
2. Stanovenie podmienok pre verejné obstarávanie pre projekt rekonštrukcie
miestnych komunikácii a víťaza vyberie štatutár obce s poradnou komisiou v zložení:
p. Kocíková a p. Švik
3. Dať spraviť revíziu elektroinštalácie KD, DS a bleskozvodov
4. Projekt pre AČ – uzatvoriť zmluvu s ÚPSVaR
5. Zamietnutie žiadosti o jednorazovú sociálnu výpomoc p. N. Maľárovej
C. OZ nevyhovuje
1. Žiadosti o jednorazovú sociálnu výpomoc p. N.M.
D. OZ u k l a d á OcÚ
1. Vypracovať dotazník pre občanov obce v spolupráci s p. Ing. Vaceľom.
T: do 05.03.2009
Z : starosta obce
K bodu č. 13
Na záver sa prítomným členom OZ poďakoval za účasť starosta obce.

