
Z á p i s n i c a   č.4

zo zasadnutia OZ v obci Kamienka zo dňa 21.04.2009

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
   
Program zasadnutia OZ dňa 21.04.2009
1. Otvorenie
2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ
3. Informácie o práci ObÚ a starostu obce 
4. Záverečný účet obce za rok 2008
5. Odstúpenie  od hospodárskej zmluvy č. 26/91 zo dňa 21.10.1991 so spoločnosťou   

GEPSTAV, v.o.s., ktorej predmetom bola stavba: Obecná kanalizácia Kamienka
6. Rôzne 
7. Návrh uznesenia 
8. 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 : Mária Kocíková
       : Ľudmila Blišáková

Zloženie návrhovej komisie : Jozef Švik
: Milan Milčík

K bodu č. 2
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. Z posledného zasadnutia, uznesenie č. B1 
a B2 sa plnia.

K bodu č. 3
- od  1.4.2009 sa začali v obci vykonávať menšie obecné služby
- bola  vykonaná  revízia  elektrického  zariadenia  a bleskozvodov  v budove  obecného 

úradu a v dome smútku
- bol dovezený kameň na dokončenie podstavca pod delo
- starosta obce mal stretnutie s riaditeľom Mgr. Lata so Svidníka s ktorým prejednávali 

stav prevozu dela do obce
- ku dnešnému dňu sa vybavilo viac ako 70 vstupov do VO,  KÚ Kamienka
- 18.4. sa uskutočnila brigáda žiakov základných a stredných škôl, ktorú zorganizoval 

Mgr. Dudáš. Žiaci čistili miestny potok
- prebieha príprava na voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 6.6.2009



K bodu č. 4
Starosta obce prečítal návrh k záverečnému účtu obce za rok 2008 a stanovisko kontrolóra 
obce k návrhu k záverečnému účtu obce za rok 2008. OZ schválilo záverečný účet obce.

K bodu č. 5
Starosta  obce   oboznámil  OZ  s uzatvorenou  zmluvou  so  spoločnosťou  GEPSTAV,  v.o.s., 
ktorej  predmetom  bola  stavba:  Obecná  kanalizácia  Kamienka.  V súčasnosti   bol  podaný 
projekt  na dokončenie  kanalizácie  a je  potrebné  súčasnú zmluvu vypovedať,  a na  základe 
výberového konania uzatvoriť zmluvu s firmou, ktorá sa stane víťaznou firmou. Odstúpenie 
od hospodárskej zmluvy č. 26/91 zo dňa 21.10.1991 so spoločnosťou  GEPSTAV, v.o.s., ktorej 
predmetom bola stavba: Obecná kanalizácia Kamienka OZ súhlasilo.

K bodu č. 6
Starosta obce  oboznámil OZ, že je potrebné zakúpiť na futbalové ihrisko unimo bunku, ktorá 
má slúžiť, podľa nových pravidiel, rozhodcovi.  Pokiaľ túto bunku mať obec nebude, bude 
musieť platiť pokutu za každý zápas, ktorý sa bude odohrávať u nás.

Na obecnom úrade sa konala kolaudácia stavby- dokončenie kanalizácie VVaK , ktoré bolo
prerušené.

Bola podaná žiadosť na MF SR o finančné prostriedky na rekonštrukciu sociálneho zariadenia 
na obecnom úrade. 

Pán farár  oslovil starostu obce o finančný príspevok na zakúpenie nových dverí do miestneho 
kostola. OZ súhlasilo so zakúpením dverí do kostola do výšky 3 300 EUR s tým, že starosta 
obce s obecným zastupiteľstvom vyberú dodávateľa.

Starosta obce podal majetkové  pomery za rok 2008 predsedovi komisie Jánovi Kolesárovi. 

Starosta obce informoval, že dňa 9. mája bude v obci  jarná brigáda.

OZ sa zaoberalo s prípravou akcie – športový deň, ktorá sa bude konať 6.6.2009. Bližšie sa 
o tejto akcii budú poslanci OZ zaoberať na najbližšom zasadnutí. 

Starosta  obce  informoval  OZ o zmene  otváracích  a zatváracích  hodín  miestného  obchodu 
COOP Jednoty. 

K bodu č. 7
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

B. OZ  s ch v a ľ u j e   
1.  Záverečný účet obce  za rok 2008
2.  Odstúpenie  od hospodárskej zmluvy č. 26/91 zo dňa 21.10.1991 so spoločnosťou   
     GEPSTAV, v.o.s., ktorej predmetom bola stavba: Obecná kanalizácia Kamienka
3.  Zakúpenie dverí do miestneho kostola do 3.300 EUR
4.  Zakúpenie unimo bunky na futbalové ihrisko



K bodu č. 8
Na záver sa prítomným členom OZ poďakoval za účasť starosta obce.  
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