
Z á p i s n i c a č. 1

zo zasadnutia OZ v obci Kamienka zo dňa 28.01.2008

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 

1.. Otvorenie 
2.. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 
3.. Informácie o práci ObÚ a starostu obce 
4.. Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra obce 
5.. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce 
6.. Správa audítora k účtovnej uzávierke rok 2007 
7.. Žiadosti o odkúpenie pozemkov 
8.. Žiadosť poľovníckeho združenia JAZVEC o finančnú pomoc 
9.. Ponuky firiem na výmenu vchodových dverí KD, MŠ 
10.. Zadanie na vypracovanie projektovej dokumentácie pre rekonštr. KD 
11.. Rôzne (zastávka pri č.d. 1, pranie obrusov, cestovné) 
12.. Návrh uznesenia 
13.. Záver

K bodu č. 1 

Otvorenie OZ uskutočnil starosta obce p. Ing. Benjamín Blaha , ktorý prítomných na zasadnutí privítal, 
prihovoril sa krátkym príhovorom a oboznámil ich s programom zasadnutia. 

Za zapisovateľa určil : Moniku Semancova

Za overovateľov zápisnice : Ján Kolesár 

: Ing. Marián Hojdan 

Zloženie návrhovej komisie : Ľudmila Blišáková

: Mária Kocíková 

K bodu č. 2

OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 



K bodu č. 3

Práca starostu obce o obecného úradu: 

- stretnutie s p. Magurom - VO Valaškovce - vstupy do VO 

- stretnutie s riaditeľom VVS, a.s. Ing. Murinom - vodovo 

- stretnutie starostov s p. Bc Vaľovou - čerpanie finančných prostriedkov EU 

- stretnutie s riaditeľom pozemkového fondu, Ing. Múdrym - dlhodobý prenájom 

pozemkov

- stretnutie s dekanom v Ptičom

- stretnutie starostov na Mestskom úrade v Humennom - cyklistický chodník

- spracovala sa nová žiadosť na vojenský materiál na MO SR

K bodu č. 4 

Starosta obce prečítal správa o kontrolnej činnosti kontrolóra obce. Na obecnom úrade

neboli zistené žiadne nedostatky. OZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti. 

K bodu č. 5 

Starosta obce prečítal stanovisko k návrhu záverečného účtu obce. OZ berie na 

vedomie stanovisko k návrhu záverečného účtu obce. 

K bodu č. 6 

Starosta obce oboznámil OZ so správou audítorky o výsledku overenia správnosti a úplnosti riadnej 
účtovnej závierky 2007. Bol vyjadrený nepodmienený názor na účtovnú závierku ako celok. OZ berie 
na vedomie správu audítorky k účtovnej závierke 2007.

K bodu č. 7

Starosta obce oboznámil OZ o žiadostiach o odkúpenie pozemkov od p. Blahovej a p. Fecenkovej. 
Jedná sa o pozemky TTP, ktoré sa už v minulosti predávali a to za 10,-Sk za m2, + kupujúci hradí 
vedľajšie nevyhnutné náklady. OZ schválilo žiadosti o odkúpenie pozemkov.

K bodu č. 8



Starosta obce oboznámil OZ so žiadosťou PZ - Jazvec Kamenica nad Cir. o finančnú pomoc pri 
výstavbe poľovníckeho zariadenia (chaty Pod Briezkom). OZ túto žiadosť schválilo a odsúhlasilo 
tomuto združeniu 16 000,-Sk na strechu. Pri uzatváraní darovacej zmluvy sa uvedie, že obci bude 
poľovnícke zariadenie poskytované bezplatne. 

K bodu č. 9

Starosta obce po prejednaní s predsedami komisii OZ a zástupcom starostu obce, ktorí preštudovali 
došlé ponuky firiem na výmenu vchodových dverí do sály KD a MŠ vybrali dodávateľa. OZ s týmto 
výberom súhlasilo a schválilo zakúpenie vchodových dverí do sály KD a MŠ.

K bodu č. 10

Starosta obce oboznámil OZ s finančnými ponukami - vypracovanie projektovej dokumentácie pre 
rekonštrukciu KD. OZ súhlasilo s uzatvorením zmluvy - zadanie na vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre rekonštrukciu kultúrneho domu p. Ing. arch. Karasovi

K bodu č. 11

OZ sa zaoberalo problémom so zastávkou pri č.d. 1. OZ súhlasilo s výmenou bočných plechových stien 
za priesvitné plastové.

Starosta obce informoval OZ na podnet p. Fecenkovej o pranie obrusov. Vzhľadom k tomu, že energie 
stúpli bol návrh zvýšiť cenu prania na 10,-Sk/jeden obrus. OZ s takýmto návrhom súhlasilo. 

OZ schválilo paušálne cestové náhrady starostovi obce za používanie súkromného motorového vozidla 
na služobné účely v sume 3 500,- Sk/ mesačne.

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. Správu kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2007

4. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce

5. Správu audítora o výsledku overenia správnosti a úplnosti riadnej účtovnej závierky 

za rok 2007

B. OZ s ch v a ľ u j e 



1. Žiadosti na odkúpenie pozemkov - cena za 10,-Sk/ m2 + vedľajšie výdavky

2. Žiadosť PZ JAZVEC Kamenica nad Cir. o finančnú pomoc na strechu chaty

16 000,-Sk

3. Výmenu vchodových dverí do sály OcÚ a MŠ 

4. Uzatvorenie zmluvy - zadanie na vypracovanie projektovej dokumentácie pre 

rekonštrukciu kultúrneho domu p. Ing. arch. Karasovi

5. Paušálne cestové náhrady starostovi obce za používanie súkromného motorového 

vozidla na služobné účely v sume 3 500,- Sk/mesačne.

6. Za pranie obrusov p. Fecenkovej 10,-Sk/ jeden obrus

C. OZ u k l a d á OcÚ

1.Upraviť zastávku pri č.d.1

T: do 30.06.2008 Z : starosta obce

2. Zorganizovať stretnutie OZ s riaditeľom VVS, a.s., Humenné v upravovni vody 

Kamienka

T: do 31.05.2008 Z : starosta obce

K bodu č.13: Na záver sa prítomným členom OZ poďakoval za účasť starosta obce.


