Z á p i s n i c a č.6
zo zasadnutia OZ v obci Kamienka zo dňa 25.06.2009
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 audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2009
5. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. pol rok 2009
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
: Bc. Moniku Semancovú
Za overovateľov zápisnice

: Jozef Švik
: Milan Milčík

Zloženie návrhovej komisie : Andrej Sus
: Mária Kocíková
K bodu č. 2
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
K bodu č. 3
- uskutočnilo sa privítanie novorodencov – 27.5.2009
- akcia Športový deň 06.06.2009
- v spolupráci s Uniou žien boli akcie: Deň otcov a deň matiek.
- pripravuje sa polmaratón behu pre profesionálnych bežcov SR a mládeže
- starosta obce mal stretnutie s pánom Novákom ohľadom klubu dôchodcov
v Kamenici nad. Cir.
- bola zakúpená a privezená do obce unimobunka pre TJ Kamienka na futbalové
ihrisko
- starosta obce mal stretnutie s riaditeľom Slov. hist. ústavu, pánom Čaplovičom
ohľadom presunu dela
- je naplánované stretnutie s pánom Fedičom, riaditeľom Vihorlatského múzea
ohľadom písania kroniky obce
- uskutočnilo sa stretnutie s rodičmi deti navštevujúcich ZŠ v Kamenici na Cir.
ohľadom zmeny školského obvodu
- dňa 25.6.2009 sa uskutočnila kontrola CO
- boli zaslané výpisy z VZN do domácnosti obce
- bol dokúpený servis do skladu s riadom na obecnom úrade

K bodu č. 4
Starosta obce prečítal správu audítorky obce o overení účtovnej závierky k 31.12.2009.
Neboli zistené žiadne nedostatky. Audit bol vykonaný bez výhrad audítorky.
K bodu č. 5
Starosta obce prečítal plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. pol rok 2009. OZ
súhlasilo s plánom kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. pol rok 2009.
K bodu č. 6
Starosta obce informoval OZ so stavom rozpočtu a hospodárenia obce za 1. polrok. Čerpanie
príjmov (47,6%) a výdavkov (41%) sa plní podľa schváleného rozpočtu.
V spolupráci s Úniou žien sa organizuje zájazd do Maďarska 24.7.2009. Obec zabezpečila
autobus, ktorý bude financovaný z časti od občanov, ktorí sa zúčastnia zájazdu
(5 Eurá/dospelá osoba a 3 Eurá/deti od 10-18 rokov, deti do 10 rokov bezplatne) a z časti
doplatí obec. OZ súhlasilo preplatiť časť nákladov na autobus.
Ako každý rok, tak aj tento rok je TJ Kamienka pozvaná na festival do Novej Sedlici dňa
12.07.2009. Je potrebné zabezpečiť autobus. Cena autobusu je 200 Eur. Obecné zastupiteľstvo
schválilo financovanie nákladov spojených s prepravou.
OZ sa zaoberalo rekonštrukciou sociálneho zariadenia na obecnom úrade. Je potrebné dať
vypracovať cenové ponuky na rekonštrukciu tohto zariadenia.
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. Správu audítorky o overení účtovnej závierky k 31.12.2009
B. OZ s ch v a ľ u j e
1. Preplatenie autobusu na akciu – Festival Nová Sedlica TJ Kamienka 200 EUR
Zájazd do Maďarska – organizovaný Úniou žien ( len
časť nákladov na autobus – podľa výberu od záujemcov
o zájazd)
2. Finančné prostriedky vo výške 330 EUR na opravu unimobunky pre TJ Kamienka
3. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. pol rok 2009
C. OZ u k l a d á OcÚ
1. Dať vypracovať ponuky na rekonštrukciu sociálneho zariadenia na obecnom úrade.
T: do 31.08.2009
Z : starosta obce
K bodu č. 8
Na záver sa prítomným členom OZ poďakoval za účasť starosta obce.

