
Z á p i s n i c a   č.6

zo zasadnutia OZ v obci Kamienka zo dňa 26.05.2008

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
   
 Program:  
Program zasadnutia OZ dňa 26.05.2008
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 2007
5. Žiadosť o predlženie nájmu podľa doterajšej zmluvy do 31.12.2008 pre Oázu pokoja, n.o.
6. Stav prípravy akcie na 7.06.2008- júnjáles
7. Rôzne 
8. Návrh uznesenia 
9. 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 : Milan Milčík
        : Jozef Švik

Zloženie návrhovej komisie  : Andrej Sus
                            : Mária Kocíková    

K bodu č. 2
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

K bodu č.3
Práca starostu obce o obecného úradu: 
- 3. 5. 2008 konala sa jarná brigáda, na ktorej sa zúčastnilo 37 občanov.
- 28. 4. 2008 podal sa projekt – NEFO fond – žiadosť o dotáciu na športový deň – Junjales
- Riešenie sťažnosti pána Bučeka – vývoz čistiarenskeho kalu na Ľubiščákov pozemok – trvá
- 7. 5. 2008 starosta obce spolu s organizáciu protifašistického hnutia........... položili veniec na hrob partizánov
- 12. 5. 2008 podaná žiadosť o uzatvorenie zmluvy s ÚPSVaR na aktivačnú činnosť v obci. Starosta obce 
informoval obecné zastupiteľstvo o zmenách vo financovaní tohto projektu. Obec môže prijať na aktivačnú činnosť iba 
občanov dlhodobo nezamestnaných. Obecný úrad ešte nemá informácie z ÚPSVaR načo sa môžu čerpať finančné 
prostriedky získané na občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť.
- 13. 5. 2008 privítanie novorodencov – celkovo sa narodilo v obci za rok 2007, 
 8 novorodencov. Rodičia novorodencov sa prišli na obecný úrad slávnostne zapísať do kroniky obce. Obecný úrad 
pripravil slávnostné uvítanie s krátkym programom, ktorý pripravila učiteľka materskej školy s deťmi MŠ a tiež 
pohostenie, ktoré zabezpečil obecný úrad v spolupráci s vedúcou školskej jedálne.

K bodu č. 4 
Starosta obce prečítal OZ návrh správy o záverečnom účet obce. OZ s návrhom jednohlasne súhlasilo.

K bodu č. 5 
 Starosta obce prečítal žiadosť od Oázy pokoja, kde žiadajú predĺženie zmluvy za doterajších podmienok do 31. 12. 
2008. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne zamietlo túto žiadosť.

K bodu č. 6
Starosta obce spolu s OZ sa zaoberali organizovaním akcie na 7. 6. 2008 Junjales. Zodpovedný za túto akciu sú poslanci 
OZ: Švik Jozef, Blišáková Ľudmila a Kociková Mária, v spolupráci s obecným úradom. Obecné zastupiteľstvo 
pripravilo štruktúru programu a predbežný rozpočet na túto akciu.



K bodu č. 7
Starosta obce informaval OZ, že v priebehu jedného mesiaca by sa mal do obce zaviesť Wi-Fi internet, zriaďovací 
poplatok za internet bude predstavovať čiastku cca 4000,- Sk; mesačný poplatok bude činiť cca 400,– Sk

Starosta obce ďalej informoval OZ o pracovnom stretnutí na Valaškovciach, na ktorom sa zaoberali vstupmi občanov 
do vojenského obvodu (VLaM Kamenica nad Cirochou). Starostovia obcí boli informovaní, že kompetentní 
zamestnanci týchto orgánov musia dodržiavať zákon. Na záver sa starostovia obcí dohodli, že zorganizujú stretnutie, na 
ktorom sa budú zaoberať týmto problémom.

K bodu č. 8
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. Stav prípravy na akciu na 7.6.2008 - Júnjales

B. OZ  s ch v a ľ u j e   
1. OZ schvaľuje záverečný účet obce bez výhrad a tvorbu rezervného  
    fondu vo výške 10% z prebytku z roku 2007
2. OZ zamieta žiadosť o predlženie nájmu podľa doterajšej zmluvy do 
   31.12.2008 pre Oázu pokoja, n.o. 
3. Uzatvorenie zmluvy s ÚPSVaR na aktivačnú činnosť v obci. 

K bodu č. 9
Na záver sa prítomným členom OZ poďakoval za účasť starosta obce.  


