Z á p i s n i c a č.7
zo zasadnutia OZ v obci Kamienka zo dňa 25.06.2008
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. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2.polrok
5. Informácia o plnení daňových povinnosti daňovými subjektmi
6. Prehodnotenie rozpočtu na rok 2008
7. Príprava akcie na 5.7.2008

8. Žiadosť o odkúpenie pozemku
9. Rôzne
10. Návrh uznesenia
11. Záver

K bodu č. 1
Otvorenie OZ uskutočnil starosta obce p. Ing. Benjamín Bláha , ktorý prítomných na
zasadnutí privítal, prihovoril sa krátkym príhovorom a oboznámil ich s programom
zasadnutia.
Za zapisovateľa určil

: Moniku Semancová

Za overovateľov zápisnice

: Ľudmila Blišáková
: Mária Kocíková

Zloženie návrhovej komisie : Andrej Sus
: Ing. Marián Hojdan
K bodu č. 2
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
K bodu č.3
Starosta obce informoval OZ o práci starostu obce a obecného úradu:
- projekt rekonštr. KD – stav projektu- pred ukončením
- projekt adresovaný splnomocnenkyni vlády pre rómsku problematiku bol zamietnutý

-

-

-

stav sťažnosti p. Bučeka – pozemkový úrad vec odstúpil na UKSUP
starosta bol účastníkom diskusnej relácie v STV ohľadom vstupu do VO. Následne
bolo stretnutie s poslankyňou NR SR Jarmilou Tkáčovou, členkou výboru pre
poľnohospodárstvo ohľadom novely zákona o lesoch, stretnutia sa zúčastnilo 7
starostov
v obci sa uskutočnilo varietné predstavenie
starosta obce mal stretnutie s projektovým manažérom PC Ing. Igorom Horvatom
starosta obce mal stretnutie s konateľkou OÁZY, n.o., Platia nájom vo výške uvedenej
v zmluve z roku 2007
začalo sa s prípravami na spustenie vysokorýchlostného internetu spoločnosťou Fajn
Net – Ing. Peter Stehlik
realizovali sa úpravy terénu Pod Briskom buldozérom v spolupráci s VLaM
realizovala sa oprava zastávky SAD pri dome Zavadských v spolupráci s VLaM

K bodu č. 4
Starosta obce prečítal OZ plán kontrolnej činnosti na 2. Polrok 2008 kontrolóra obce. OZ
berie na vedomie plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2008.
K bodu č. 5
Starosta obce informoval OZ o plnení daňových povinnosti daňovými subjektmi. Daňovú
povinnosť si splnilo doposiaľ cca 90% daňovníkov. Tým, ktorí si túto povinnosť ešte nesplnili
sme zaslali prvé upozornenie.

K bodu č. 6
Ekonómka obecného úradu prečítala návrh zmien v rozpočte na rok 2008. Vysvetlila
jednotlivé položky. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasilo s prehodnotením rozpočtu.
K bodu č. 7
Starosta obce informoval OZ, že akcia na Cyrila a Metóda sa neuskutoční.
K bodu č. 8
Obecný úrad Kamienka obdŕžal žiadosti o odkúpenie pozemkov od p. Jany Šibovej a pána Milana

Markoviča podľa geometrického plánu č.397/05 z každého novovytvoreného parcelného
čísla. OZ schválilo odpredaj týchto pozemkov. Cena za 50 Sk/1m2 + vedľajšie výdavky
spojené s odpredajom.
K bodu č. 9

Starosta obce informoval o priebehu prác, ktoré vykonávajú nezamestnaní v rámci
aktivačných prác. Starosta obce navrhol, aby sa s finančných prostriedkov získaných
z ÚPSVaR zakúpila kosačka. OZ s takýmto návrhom súhlasilo. Ďalej informoval OZ, že
nezamestnaným vykonávajúcim AČ sme zakúpili pracovné oblečenie a rukavice.
Starosta obce ďalej informoval o sponzoroch, ktorí nám prispeli na akciu JUNJÁLES. Tejto
akcie sa zúčastnil aj náš najväčší sponzor pán Michael. Škuba z USA a opäť nám prispel na
akciu na budúci rok.
Ako každý rok sa aj tento rok konal koncoročný výlet MŠ, na ktorý sme so súhlasom
predsedu komisie pre kultúru a šport p. A. Susom prispeli finančným príspevkom vo výške

3 550,-.
Starosta obce informoval, že Východoslovenskej energetike, a.s. bola zaslaná výzva
k orezaniu stromov prerastajúcich el. vedenie. Taktiež bola zaslaná výzvy COOP Jednote, aby
predložili kolaudáciu stavby – prístavby.
Východoslovenská vodárenská spoločnosť nás požiadala o spoluprácu pri riešení skrytej
chyby v kanalizácii v našej obci. Starosta obce zvolal jednanie, ktoré sa uskutoční 26.6.2008.
Boli vykonané práce pod Briskom – úprava terénu, ktorú sme vykonali za spolupráci VLaM
Kamenica nad Cir.
V priebehu mesiaca júl 2008 by sa mal zaviesť do obci vysokorýchlostný internet.
P. Milčík – poslanec OZ oboznámil OZ, že začína súťaž o najkrajšiu záhradku, predzáhradku,
balkón. Je potrebné prostredníctvom rozhlasu oboznámiť občanov a upozorniť ich, aby si
kosili nie len v dvore ale aj pred dvorom.
Starosta informoval, že je nutné dať vymaľovať MŠ a ŠJ Kamienka. OZ oboznámil
s predbežnou cenovou ponukou. OZ súhlasilo s vymaľovaním MŠ a ŠJ.

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.Stav akcie na 5.7.2008 – Cyrila a Metóda
4.Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2.polrok
5.Informácia o plnení daňových povinnosti daňovými subjektmi
B. OZ s ch v a ľ u j e
1. Prehodnotenie rozpočtu na rok 2008
2. Žiadosti na odkúpenie pozemkov – cena za 50,-Sk/ m2 + vedľajšie výdavky pani
Jane Šibovej a pánovi Milanovi Markovičovi podľa geometrického plánu č.397/05
z každého novovytvoreného parcelného čísla:
3.Nákup kosačky na OcÚ
C.OZ u k l a d á
1. Vymaľovať MŠ Kamienka a ŠJ pri MŠ Kamienka.
T: 31.08.2008
Z : starosta obce
Za tieto uznesenia prítomní poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali jednohlasne za.
K bodu č. 9
Na záver sa prítomným členom OZ poďakoval za účasť starosta obce.

Zapísala : Monika Semancová ………………......……….
Overovatelia:
Andrej Sus
Ing. Marián Hojdan

……………………………
……………………………

