Z á p i s n i c a č.5
zo zasadnutia OZ v obci Kamienka zo dňa 25.05.2009
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie
2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ
3. Informácie o práci ObÚ a starostu obce
4. Správa kontrolóra obce o výsledku následnej finančnej kontroly Ob. úradu
5. Doplnok k zásadám hospodárenia s majetkom obce
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

: Ing. Marián Hojdan
: Andrej Sus

Zloženie návrhovej komisie : Jozef Švik
: Milan Milčík
K bodu č. 2
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
K bodu č. 3
- starosta obce mal stretnutie s Ing. Murínom riaditeľom VVS,a.s. na ktorom sa
zaoberali s problematiku - čierny odberatelia, napojenie sa občanov obce na
kanalizáciu, sponzorstvo na 6.6.2009
- starosta obce mal stretnutie s predsedom UPS a konateľom Agrodružstvo s.r.o. –
mulčovanie a vyčistenie Brodkov
- starosta obce sa zúčastnil školenie CO vo Veľopoli
- bol odovzdaný projekt „Šport pre všetky vekové kategórie“ na VUC, žiadame
o 850 eura
- starosta obce mal stretnutie s riaditeľom VLaM v Kamenici n/Cir. Ing. Bodnárom
– sponzorstvo na pripravovanú akciu 6.6.2009
- bola jarná brigáda v obci 8.9.2009, účasť je z roka na rok väčšia. Maľoval sa plot,
upravilo sa okolie kultúrneho domu, okolie pomníka na stráni, kosil sa cintorín
a upravovalo sa okolie obce, pracovalo sa aj v lokalite Pod briskom pri chate
- v obci bolo ochotnícke divadlo z Lieskovca, ktoré odohralo divadelnú hru
„ Pytliakova žena“ od Ferka Urbánka
- správa ciest upravila cestu medzi Kamenicou n. Cir. a Kamienkou a pokosila
krajnicu cesty

-

Bola uskutočnená kontrola účtovníctva za rok 2008 – AUDIT, ktorý vykonala Ing.
Mamajová
Pripravuje sa stretnutia s novorodencami (narodenými v roku 2008) na 27.05.2009
Prebieha príprava volieb do Európskeho parlamentu 6.6.2009

K bodu č. 4
Starosta obce prečítal správu kontrolóra obce o výsledku následnej finančnej kontroly
obecného úradu. Kontrolór obce na záver správy uvádza, že touto kontrolou nezistil žiadne
nedostatky. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu.
K bodu č. 5
Starosta obce prečítal pripravený návrh doplnku č. 4 k zásadám hospodárenia s majetkom
obce. OZ navrhlo tieto zmeny:
Nájom za sálu pri zábavách : 35€
Nájom za sálu a dom smútku pri
pohrebe: 33€
Nájom za zasadačku : 10 €
Nájom za zasadačku s kuchyňou:
20 €
Poplatok za overenie listiny: 1,50 €
Poplatok za overenie podpisu: 0,50 €
Poplatok za vyhlásenie relácie: 4 €
Stavebné povolenie 33 €
Kolaudačné rozhodnutie : do 1,5 mil. 16,50 €
do 3 mil. 23 €
nad 3 mil. 34 €
Rybársky lístok ročný: 6,50 €
Rybársky lístok trojročný: 16,50 €
- prenájom elektrocentrály občanom obce poplatok: 1€/hod. pri náhrade
elektrickej energie na stavebné práce.
- prenájom elektrocentrály občanom obce poplatok: na deň 4 € /na deň pri
náhrade elektrickej energie na osvetlenie.
- zapožičanie rebríka na deň 0,50 €
K bodu č. 6
Starosta obce prečítal žiadosť občanov obce o zmenu školského obvodu. V súčasnosti je
školský obvod Kamenica nad Cir. a rodičia žiadajú o zmenu školského obvodu do
Humenného, keďže v súčasnosti navštevuje ZŠ v Kamenici nad Cir. 15 žiakov z našej obce
a 50 žiakov navštevuje ZŠ v Humennom. Starosta obce pozisťuje aké sú naše možnosti
riešenia tejto žiadosti a na najbližšom OZ sa budú bližšie touto žiadosťou zaoberať poslanci
OZ.
Starosta obce informoval poslancov OZ o miestnej knižnici. V súčasnosti sa knižnica rozrástla
o 16 nových čitateľov. Celkový počet zapísaných čitateľov je 38. P. Milčíková informovala
starostu obce o týchto údajov a taktiež požiadala o dotáciu na nákup nových knižiek do
knižnice.

Na obecný úrad sme obdŕžali ponuku na nákup tanierov a pohárov na obecný úrad za výhodné
ceny. Starosta obce navrhol dokúpiť taniere a poháre na obecný úrad. OZ súhlasilo s týmto
návrhom.
P. Milčík navrhol, zrušiť dohodu s p. Vadasovou, ktorá zabezpečovala rozvoz obedov pre
dôchodcov. Starosta obce a poslanci OZ súhlasili s týmto návrhom, ale až od nového
školského roka.
Starosta obce informoval OZ s plánom núdzového ubytovania občanov obce.
Poslanci OZ navrhli spracovať upozornenie pre občanov obce, v ktorom by sa oboznámili
občania o zákaze vypaľovania v obci, o dodržiavania poriadku v obci a zákaze voľne
pobehujúcich psov.
Starosta obce dal spraviť návrh na výstavbu zastávky v obci. Jedna zastávka v obci s tým, že
by sme materiál (drevo a kameň) dostali sponzorsky, by stála 4 000 EUR. Poslanci OZ
navrhli dať spraviť viaceré ponuky na výstavbu zástavky.
Poslanci OZ sa zoberali prípravou akcie 6.6.2009 „Športový deň“.
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
3. Správa kontrolóra obce o výsledku následnej finančnej kontroly OcÚ
B. OZ s ch v a ľ u j e
1. Doplnok č. 4 k zásadám hospodárenia s majetkom obce
2. Poskytnutie mládeži sálu 3 x ročne zdarma
3. Zakúpenie tanierov a pohárov na OcÚ
4. Zakúpenie kotlíka na varenie guľášu
C. OZ u k l a d á OcÚ
1. Spracovať a odoslať výzvu občanom obce o dodržiavaní VZN obce.
T: do 25.06.2009
Z : starosta obce
K bodu č. 8
Na záver sa prítomným členom OZ poďakoval za účasť starosta obce.

