
Z á p i s n i c a   č.5

zo zasadnutia OZ v obci Kamienka zo dňa 25.04.2008

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
   
 Program:  
Program zasadnutia OZ dňa 25.04.2008
10. Otvorenie
11. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ
12. Informácie o práci ObÚ a starostu obce
13. Informácia o práci kontrolóra obce 
14. Zloženie  komisie pre kultúru, šport
15. Plán obce na zavedenie EURA
16. VVS, a.s. – ciele a zámery spoločnosti v Kamienka r. 2008
17. Doplnenie sadzobníka poplatkov – doplnok k zásadám hospodárenia
18. Rôzne 
19. Návrh uznesenia 
20. 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 Semancová

Za overovateľov zápisnice : Andrej Sus
        : Ing. Marian Hojdan       

Zloženie návrhovej komisie  : Milan Milčík
                            : Jozef Švik    
K bodu č. 2
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

K bodu č.3
Práca starostu obce o obecného úradu: 
Projekt rekonštrukcie miestnych komunikácii: ukončené stavebné konanie.
Projekt rekonštr. kultúrneho domu: stavebná časť je hotová, jednotlivé profesie teraz pracujú na projekte.

Po požiari rodinného domu  r. Maľárových sme podali projekt na finančné prostriedky:
Splnomocnencovi úradu vlády pre   rómsku problematiku – na projekt ešte nedošla odpoveď. 
USSTEEL – zamietol pomoc
VSE – zamietlo pomoc

28.3.2008 starosta obce bol na  stretnutí s konateľom Premier Consulting
29.3.08 – bol stolnotenisový turnaj o tanier starostu obce
31.3.2008- starosta obce bol na stretnutí  ZMOS Humenné
1.4.08 – stretnutie s riaditeľkou Sociálnej poisťovne Ing. Brezíkovou
3.4.08 – privezené auto drobnej drte a hrubej na cestu pod  Brisko od VLaM, š.p. 
              Kamenica nad Cir. 
5.4.2008 – sme obdŕžali sťažnosť p. Bučeka na dovoz čistiarenského kalu na susedný 
                  pozemok
9.4.2008 – starosta obce bol na školení CO vo Veľopolí. Starosta obce sa rozhodol  jedno OZ bude len na túto tému.

VSE – rekonštrukcia elektrického vedenia sa presúva na budúci rok.
Bola vykonaná oprava osvetlenia v parku a v sále KD.

K bodu č. 4 
Starosta obce prečítal správa o kontrolnej činnosti kontrolóra obce za I Q. r. 2008. Na 
obecnom úrade neboli zistené žiadne nedostatky. OZ berie   na vedomie    správu o 
kontrolnej činnosti.



K bodu č. 5 
Predseda komisie pre kultúru, šport: predseda Andrej Sus oboznámil OZ a starostu obce mená členov komisie: Ing. 
Marián Hojdan
Ing. Banjamín Blaha
Oľga Mastiľáková

Agnesa Fecenková
František Galica

K bodu č. 6
Starosta obce oboznámil OZ s plánom na zavedenie EURA. Povinnosťou obce je schváliť plán na zavedenie EURA a 
schválenie EUROTÍMU. Starosta obce navrhol vedúcu a členov skupiny v zložení:
-  vedúci skupiny:  Monika Semancová
 - členova skupiny:  Ľudmila Blišáková

 Ing. Marián Hojdan
 Jozef Švik
 Mária Kocíková

OZ schválilo plán na zavedenie EURA, ako aj vedúcu a členov skupiny EUROTÍMU.

K bodu č. 7
Starosta obce privítal na OZ p. Ing. Murína,  riaditeľa VVS, a.s.. Riaditeľ VVS, a.s. sa poďakoval za privítanie a v 
krátkosti sa predstavil obecnému zastupiteľstvu. Taktiež predstavil  VVS. a.s.  jej najbližšie zámery a ciele. Ing. Murín 
pozval OZ na Úpravňu vody Kamienka, kde OZ a starosta obce boli oboznámený s prácou na tejto úpravni. Starosta 
obce aj v mene poslancov OZ poďakoval Ing. Murínovi za návštevu a poprial mu všetko dobré. 

K bodu č. 8
Starosta obce navrhol OZ  doplnenie sadzobníka poplatkov – doplnok k zásadám hospodárenia a to o poplatky:
- DS: 500,- + energie
- Kuchyňu: 500,- + energie
- + energie k zapožičaniu sály, zasadačky     
OZ súhlasilo s návrhom starostu obce.

K bodu č. 9
Starosta obce informoval OZ o najbližšej akcii – privítanie novonarodencov roku 2007. Navrhol OZ aby sme rodičom 
dali jednorazový príspevok vo výške 1000,- . 
OZ súhlasilo s návrhom starostu obce.
 
Starosta obce informoval, že sme na obecnom úrade obdŕžali zmluvu na prevzatie prebytočného materiálu z MO SR: 
elektrocentrála, príves cisternový na pitnú vodu. Tento materiál je veľmi starý a viac by nás stála doprava, ako hodnota 
daného materiálu, z tohto dôvodu starosta obce nepodpísal  zmluvu. 

K bodu č. 10
  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. Zloženie komisie pre kultúru, šport
4.Stretnutie s  p. Ing. Murinom riaditeľom VVS, a.s.
5. Správu kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za I.Q. 2008

B. OZ  s ch v a ľ u j e   
1. Zamietnutie zmluvy o darovanie prebytočného majetku z MO SR (elektrocentrálu, 
  zásobník na vodu)
2.Plán obce na zavedenie eura a zloženie EURO TÍMU: 
  - vedúci skupiny:  Monika Semancová
  - členova skupiny:  Ľudmila Blišáková

 Ing. Marián Hojdan
 Jozef Švik
 Mária Kocíková

3.Poplatok za: - DS: 500,- + energie
        - Kuchyňu: 500,- + energie

               - + energie k zapožičaniu sály, zasadačky     



4. Príspevok rodičom narodených detí v roku 2007 vo výške 1 000,-/ jedna rodina.

C. OZ  u k l a d á OcÚ
1. Zorganizovať jarné upratovanie obce.
   T: 03.05.2008 Z : starosta obce
2. Zorganizovať privítanie rodičov novonarodených detí, narodených v roku 2007
    T: 13.05.2008 Z : starosta obce

K bodu č.11: Na záver sa prítomným členom OZ poďakoval za účasť starosta obce.  


