
Z á p i s n i c a   č.11

zo zasadnutia OZ v obci Kamienka zo dňa 24.10.2008

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
   
Program:

1. Otvorenie
2. Budova bývalej ZŠ – aktuálny stav
3. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ
4. Informácie o práci ObÚ a starostu obce
5. Rozpočtové opatrenie č. 2
6. Aktuálny stav pripravovaných projektov
7. Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra obce III. kvartál
8. Plán kontrolnej činnosti  kontrolóra obce na I. polrok 2009
9. Opatrenie starostu obce na zabezpečenie inventarizácie majetku obce za rok 2008-10-28
10. Zriadenie komisií na prípravu rozpočtu a VZN na rok 2009
11. Rôzne 
12. Návrh uznesenia 
13. Záver

K bodu č. 1 
Otvorenie  OZ uskutočnil   starosta  obce  p.  Ing.  Benjamín  Blaha  ,  ktorý   prítomných  na 
zasadnutí privítal a  oboznámil ich s programom zasadnutia. 

Za zapisovateľa určil  : Moniku Semancová

Za overovateľov zápisnice  : Andrej Sus
 : Ing. Marián Hojdan

Zloženie návrhovej komisie : Mária Kocíková
       : Ľudmila Blišáková

K bodu č.2
Starosta obce privítal zástupkyne n. o. Oáza pokoja. Požiadal ich, aby oboznámili poslancov 
OZ o stave ich n. o. a plánmi do budúcna. P. Luptákova poďakovala za slovo. Z finančných 
dôvodov  nepokračujú   v prácach  na  rekonštrukcii   budovy  ZŠ.  Oáza  pokoja,  n.o.  má 
pripravený  projekt  na  získanie  finančných  prostriedkov  z Euro  fondov.  Do dnešného  dňa 
nebola vyhlásená výzva na predkladanie týchto projektov. Ak do konca roka nevyjde výzva, 
tak budú hľadať iné riešenie.  Jednou z možnosti  riešenia je nájsť PO, alebo FO, ktorá by 
prevzala ich projekt a pokračovala v ich práci. Starosta obce poďakoval za informácie podané 
zástupkyňami  n.o. Oázy pokoja.

 K bodu č. 3
OZ berie  na  vedomie  kontrolu  plnenia  uznesení.  Z posledného  zasadnutia  boli  uznesenia 
splnené.

K bodu č. 4 



- pripravil sa podstavec na delo
- starosta obce mal stretnutie s primátorom mesta Snina ohľadom prevozu dela
- pripravovali sa podklady na projekt – dokončenie kanalizácii v obci – ulička k VLaM
- vykosil sa šanec popri ceste smerom z obce do Kamenice nad Cir.
- uskutočnilo sa mulčovanie trávy kolo ciest, ktoré vykonalo Agroluk družstvo, VLaM,
- uskutočnila sa jesenná brigáda
 
K bodu č. 5 
Ekonómka  obecného  úradu  prečítala  návrh  zmien  v  rozpočte  v  roku  2008.  Vysvetlila 
jednotlivé položky. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasilo s prehodnotením rozpočtu.  

K bodu č. 6 
Starosta obce informoval OZ o stave príprave projektov – Euro fondy. Projekty sú pripravene, 
čakáme už len na výzvy ministerstiev. 
 
K bodu č. 7
Starosta obce prečítal správa o kontrolnej činnosti kontrolóra obce za III. kvartál 2008. Na 
obecnom úrade neboli zistené žiadne nedostatky. OZ berie   na vedomie    správu o 
kontrolnej činnosti.

K bodu č. 8
Starosta obce prečítal  OZ plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2009 kontrolóra obce. OZ 
berie na vedomie  plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2009.

K bodu č.9
Starosta obce informoval o opatrení starostu obce na zabezpečenie inventarizácie  majetku 
obce  za rok  2008.  Vymenoval  komisiu  k  zabezpečeniu  inventarizácie  majetku  obce.  Za 
predsedu  komisie  vymenoval  Ing.  Mariána  Hojdana,  za  členov  komisie  Andreja  Susa  a 
Moniku Semancovú. OZ berie na vedomie  opatrenie na zabezpečenie inventarizácie majetku 
obce za rok 2008   

K bodu č.10
Starosta obce zriadil komisie na prípravu rozpočtu a VZN na rok 2009. Finančná komisia 
pripraví návrh rozpočtu na rok 2008 a VZN pripravia predsedovia komisii. OZ súhlasilo 
s takýmto zložením komisii. 

K bodu č.11
Starosta obce navrhol navýšiť finančnú odmenu 500,-Sk 16,60 €   jubilantom, pozvaných na 
„Strieborný podvečer“.  OZ navrhlo  odmenu vo výške 300,- Sk 9,96 € a všetkým dôchodcom 
nad 65 rokov vianočné balíčky v cene 200,- Sk 6,64 € . 

Starosta obce navrhol aj tento rok dokúpiť  vianočnú výzdobu. OZ súhlasilo so zakúpením 
vianočnej výzdoby. 

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.  Aktuálny stav bývalej budovy ZŠ



  4.  Aktuálny stav pripravovaných projektov
  5.  Správu kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za III. kvartál 2008
  6.  Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na I. polrok 2009
  7.   Komisie zriadené na prípravu VZN a rozpočtu obce na rok 2009
B. OZ  s ch v a ľ u j e   

1. Rozpočtové opatrenia č.2 
2. Opatrenie starostu obce na zabezpečenie inventarizácie majetku obce za rok 2008
3. Príspevok jubilantom vo výške 300,-/na osobu – strieborný podvečer 
4. Dokúpenie vianočnej výzdoby 
5. Vianočné  balíčky dôchodcom od 65 rokov v cena 200,-
6. Zakúpenie piatich lavičiek 

Za tieto uznesenia prítomní poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali jednohlasne za.

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


