
Z á p i s n i c a   č. 3

zo zasadnutia OZ v obci Kamienka zo dňa 25.03.2009

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
   
Program zasadnutia OZ dňa 25.03.2009
1. Otvorenie
2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ
3. Informácie o práci ObÚ a starostu obce 
4. Vyhodnotenie dotazníka
5. Príprava žiadosti o dotácie z MF SR a NEFO fondu VUC
6. Návrh vedúcej kuchyne na zmenu v cene obeda
7. Vrátenie podielov UPS
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. 
Za zapisovateľa určil  : Moniku Semancovú

Za overovateľov zápisnice  : Jozef Švik
 : Milan Milčík

Zloženie návrhovej komisie : Mária Kocíková
       : Ľudmila Blišáková

K bodu č. 2
OZ berie  na  vedomie  kontrolu  plnenia  uznesení.  Z posledného  zasadnutia  boli  uznesenia 
splnené.

K bodu č. 3
- výberové konanie na miesto riad. MŠ – návrh na menovanie Anny Škubovej
- príprava a distribúcia dotazníkov
- prípad p. Guzejová
- 5.3. stretnutie starostov v Kamenici n/Cir. Ohľadom základných informácií o 

zriadení zberného dvora okolitých obcí
- zaslaný projekt na aktivačné práce cez ÚPSVaR. Vykonávať aktivačné práce budu 

šiesti ľudia
- 12.3. ZMOS Hé regiónu
- výberové konania na kanalizáciu a cesty
- príprava na kolaudáciu časti kanalizácie
- 21.3. voľby prezidenta
- stretnutie s predsedom COOP Jednoty 
- príprava na audit



K bodu č. 4
Starosta obce oboznámil OZ, že v obci bolo rozoslaných 70 dotazníkov. Na obecnom úrade 
sme obdŕžali 6 vyplnených dotazníkov, ktoré boli vyplnené kladne. Keďže bol nízky záujem 
občanov OZ sa ďalej touto otázkou nebude zaoberať. 

K bodu č. 5
Starosta obce oboznámil OZ s výzvami na predloženie projektov, ktoré vydalo MF SR (na 
rekonštrukciu a modernizáciu obecných úradov) a NEFE FOND VÚC (na kultúrne a športové 
podujatie).  Tieto  žiadosti  spolu  so  spracovaným  projektom  budú  odoslane  v stanovenom 
termíne.

K bodu č. 6
Starosta obce privítal na OZ vedúcu ŠJ p. Hrubovčákovú a požiadal ju, aby oboznámila OZ 
s návrhom na zvýšenie vecnej réžie pre cudzích stravníkov. Vedúca ŠJ  navrhla, že v dôsledku 
stále  pribúdajúcich  cudzích  stravníkov  –  dôchodcov  nepostačuje  kapacitne  vybavenie 
kuchyne. Navrhla, aby OZ schválilo zvýšenie vecnej réžie pre cudzích stravníkom a z týchto 
získaných  finančných  prostriedkov  sa  následne  bude  dovybavovať  kuchyňa.  Zdvihnutie 
vecnej réžií je v kompetencií obecného zastupiteľstva. OZ prehodnotí tento návrh a následne 
v augustovom zasadnutí OZ dá stanovisko. 

K bodu č. 7
Starosta obce informoval o predaji  podielov UPS Kamienka, ktoré sú v súčasnosti v majetku 
obce. UPS Kamienka má predkupné právo. OZ súhlasilo s predajom týchto podielov. Kúpna 
cena bola stanovená 166 EUR. 

K bodu č. 8
OZ sa zoberalo prípravou akcie „Športový deň“,  ktorá sa uskutoční 06.06.2009. Hudobná 
skupina  ako  aj  zábavný  program  je   zabezpečený.  Bližšie  sa  touto  prípravou  bude  OZ 
zaoberať na obecnom zastupiteľstve v máji. 

P. Švik poslanec OZ sa dotazoval, že opätovne by bolo potrebné vyzvať obyvateľov, ktorí nie 
sú napojení na miestnu kanalizáciu, aby tak učinili čo v najkratšej dobe. P.Sus navrhol vyzvať 
VVaK, keďže oni sú správcami kanalizácie, aby oni vyzvali ľudí, ktorí nie sú napojení na 
miestnu kanalizáciu.

Starosta obce informoval o neformálnom stretnutí starostov obcí z blízkeho okolia, na ktorom 
sa zaoberali otázkou vystavanie zberných dvorov. V súčasnosti sa zisťuje vhodný pozemok, 
kde by bolo realizovateľné vystavanie  takého to zberného dvora.  Finančné prostriedky na 
vystavanie by sa dali získať na základe dotácie EU.  

K bodu č. 9
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.  Vyhodnotenie dotazníka
  4.  Návrh vedúcej kuchyne na zmenu ceny vecnej réžie pre cudzích stravníkov – dôchodcov.



B. OZ  s ch v a ľ u j e   
1.  Prípravu a podanie žiadosti o dotácie z MF SR a NEFO fondu VUC
2.  Predaj podielov UPS Kamienka za cenu 166 EUR

K bodu č. 10
Na záver sa prítomným členom OZ poďakoval za účasť starosta obce.  


