
Z á p i s n i c a   č. 8

zo zasadnutia OZ v obci Kamienka zo dňa 25.07.2008

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. Prerozdelenie čerpania finančných prostriedkov z EU na projekty (cesty, kultúrny dom)
6. Kúpa pozemku pri cintoríne
7. Sťažnosť  
8. Rôzne 
9. Návrh uznesenia 
10. 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. Marián Hojdan    

Zloženie návrhovej komisie  : Jozef Švik
        : Milan Milčík

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:

- starosta obce informoval OZ že čerpal 7 dni dovolenky
- konalo sa pracovné stretnutie na obecnom úrade ohľadom balastných vôd v kanalizácii so 

zhotoviteľom Gepstav s.r.o. a VVS a.s. – 26.07.2008
- starosta obce sa zúčastnil neformálneho  posedenie Pod Briskom s výborom UPS
- stretnutia na ÚPSVaR ohľadom umiestnenia občana  Papuľaka do nápravno-výchovného 

ústavu
- rozširovali sme pracovný zámer  a špecifikácia na zakúpenie elektrocentrály z finančných 

prostriedkov AČ



- stretnutie s majiteľkou pozemku pri cintoríne – návrh na odkúpenie tohto pozemku obcou
- pracovné stretnutie ohľadom prístupovej cesty k vodojemu s VVS,a.s. a vlastníkmi priľahlých 

pozemkov
- uskutočnil sa zájazd pre občanov obce do Vrbova 
- Fajnet – vysokorýchlostný internet – prebieha realizácia
- obdŕžali sme pozvanie TJ na medzinárodný zápas do Novej Sedlice
- stretnutie s vedúcim lesnej stráže Zdenom Fedorom ohľadom vstupu do VO 

   
K bodu č. 4 
Starosta  obce prečítal  OZ správu o  kontrolnej  činnosti  na kontrolóra  obce.  OZ berie  na 
vedomie  správu o  kontrolnej činnosti kontrolóra obce.

K bodu č. 5 
Starosta  obce  informoval  OZ o  možnosti čerpania  finančných  prostriedkov  z EU na  projekty. 
Celková výška dotácie predstavuje výšku cca 7 000 000,-  pre našu obec.  Preto je potrebné zvážiť 
žiadosti  o prerozdelenie finančných prostriedkov na projekty:  cesty a kultúrny dom. Starosta obce 
oboznámil OZ, že do konca mesiaca bude spracovaný projekt kultúrneho domu a podľa rozpočtu na 
tento  projekt  budeme  rozhodovať  o žiadosti  a   prerozdelení  finančných  prostriedkov  na  tieto  dva 
projekty.

K bodu č. 6
Starosta obce informoval OZ o stretnutí s majiteľkou pozemku pri cintoríne, ktorý je potrebný 
pre obec na parkovisko pri  cintoríne.  Majiteľka tohto pozemku súhlasila s predajom tohto 
pozemku  pre  obec  za  cenu  20  SK/m2,-.  Obecné  zastupiteľstvo  jednohlasne  súhlasilo 
s odkúpením tohto pozemku do vlastníctva obce.  

K bodu č. 7
Starosta obce informoval OZ, že dňa 25.07.2008 sa na obecný úrad prišla sťažovať p. Szucsová na 
miestne pohostinstvo u p. M. Jenča. Starosta obce prečítal túto sťažnosť  OZ. OZ vzhľadom k tomu, že 
p. M. Jenčo neporušil žiaden zákon, ako to podotkol aj sám M. Jenčo, ktorý bol prítomný na OZ, 
neriešili žiadnymi postihmi. Poslanci OZ  však navrhli, aby p. M. Jenčo bral ohľad na susedku p. 
Szucsovú. 

K bodu č. 8
Starosta obce informoval OZ o možnosti absolventskej praxe na obecnom úrade, alebo v MŠ. 
Absolventskú prax môžu vykonávať absolventi škôl evidovaný na ÚPSVaR. Keďže v súčasnosti sa 
nikto v obci takýto nenachádza, navrhol ak by bolo možné vziať niekoho mimo obce. OZ s takýmto 
návrhom súhlasilo.

Starosta obce informoval o zrezaní stromov na elektrickom vedení, ktoré vykoná VSE,a.s. avšak, je 
potrebné  zabezpečiť  súhlas  vlastníkov pozemkov na  vstup  na  ich  pozemky,  ako  aj  ich  súhlas  na 
zrezanie týchto stromov. V priebehu mesiaca august, september sa vykoná zrezanie týchto stromov.

K bodu č. 9
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 polrok 2008
4. Informácia o plnení daňových povinnosti daňovými subjektmi

B. OZ  s ch v a ľ u j e   



1. Kúpu pozemku pri cintoríne v cene 20Sk/m2

2. Preplatenie faktúry za autobus na relaxačný výlet pre organizácie Úniu žien a Zväz 
   zdravotne postihnutých.
3. Zakúpenie elektrocentrály.
4. Preplatenie faktúry za autobus na zraz mládeže do Novej Sedlici 10.08.2008

Za tieto uznesenia prítomní poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali jednohlasne za.

K bodu č.10
Na záver sa prítomným členom OZ poďakoval za účasť starosta obce.  

Zapísala : Monika Semancová ………………......……….

Overovatelia:

Andrej Sus ……………………………

                          
Ing. Marián Hojdan    ……………………………


