Zápisnica č.13
zo zasadnutia OZ zo dňa 16.12.2008
Dňa 16.12.2008 sa uskutočnilo plánované zasadnutie OZ obce Kamienka, ktorého sa
zúčastnili všetci poslanci ( viď prezenčná listina) s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ
3. Informácie o práci ObÚ a starostu obce
4. Aktuálny stav pripravovaných projektov
5. Rozpočtové opatrenia č.3/2008
6. Stanovisko hl. kontrolóra k rozpočtu na rok 2009
7. Rozpočet na rok 2009
8. Vnútroorganizačná smernica pre výkon finančnej kontroly
9. Vyhodnotenie akcie - 6.12.2008
10. Rôzne
11. Návrh uznesenia
12. Záver
ad 1. Zasadnutie OZ otvoril a prítomných privítal starosta obce Ing. Benjamín Blaha.
Poslanci súhlasili s programom.
Za zapisovateľku navrhol starosta obce: Moniku Semancovú,
za overovateľov zápisnice:
Ing. Mariána Hojdana
Andreja Susa,
do návrhovej komisie:
Ľudmilu Blišákovu
Máriu Kocíkovú.
Poslanci súhlasili s takýmto návrhom.
ad 2. V uznesení z posledného zasadnutia o zorganizovaní stretnutia s predsedami
miestnych neziskových organizácii navrhli poslanci zmeniť termín na: do 31.01.2009
ad 3. V tomto bode starosta informoval prítomných o práci Ob. ú. a svojich aktivitách
od posledného zasadnutia OZ.
27.11.2008 bol odoslaný projekt ,,Detské ihrisko Kamienok“ do Karpatskej nadácie,
ktorý na základe projektu Ing.arch. Karasa Ladislava vypracoval starosta obce. Partnerom
obce v projekte je ÚŽS miestna organizácia.
29.11.2008 organizoval ZTP v KD posedenie pri Ondrejskej kapustnici a za obec sa
tohto stretnutia zúčastnila poslankyňa OZ pani Ľudmila Blišáková.
V priebehu mesiaca boli na základe návrhu OZ stiahnuté dva kontajnery na odpad
a umiestnené na školský dvor. Občania boli o tom informovaní v miestnom rozhlase.
Vianočný stromček zabezpečil poslanec Ing. Marián Hojdan a jeho výzdobu
s poslancom Milanom Milčikom zrealizovali pracovníci na obecných službách. Výzdobu obce
uskutočnila firma pána Orendáča.
Starosta obce sa zúčastnil porady organizovanej ÚPSVaR ohľadom nových sociálnych
zákonov a ich uplatňovania v praxi.
6.12.2008 boli v spolupráci s ÚŽS zorganizované dve akcie. Výstava vianočných
dekorácii a Možno príde aj Mikuláš. Celkové náklady boli vo výške 11084,30 Sk a hradené

boli zo sponzorských príspevkov.
9.12.2008 sa starosta obce zúčastnil konferencie v Prešove, ktorú organizovalo
ministerstvo pôdohospodárstva ohľadom blížiacej sa výzvy na predkladanie projektov zo
štrukturálnych fondov.
Zasadala finančná komisia, pričom sa zaoberala prípravou rozpočtu na roky 2009,
2010 a 2011.
Boli firmou Eurovia urobené výspravky výtlkou na miestnych komunikáciach
a maliarom Ištokom vymaľovaná sála KD, sociálne zariadenia a chodba na ob. úrad.
ad 4. Momentálne je prioritný projekt rekonštrukcie miestnych komunikácii kde podľa
podmienok stanovených MP SR celková výška oprávnených nákladov by nemala presiahnuť
300 euro na občana.
ad 5. Rozpočtové opatrenia č. 3/2008 navrhla ekonómka úradu Monika Semancová.
Poslanci súhlasili jednohlasne s týmito opatreniami.
ad 6. Starosta obce prečítal stanovisko hlavného kontrolóra obce Jozefa Harvana
k rozpočtu obce na rok 2009 a poslanci ho zobrali na vedomie.
ad 7. Rozpočet obce na roky 2009, 2010 a 2011 predložila a okomentovala
ekonómka úradu Monika Semancová. Rozpočet obce na uvedené roky bol schválený
jednohlasne.
ad 8. Starosta obce predložil na schválenie OZ vnútroorganizačnú smernicu pre
výkon finančnej kontroly. Poslanci ju schválili bez pripomienok.
ad 8. Starosta obce prípravu a priebeh akcii dňa 6.12.2008 zhodnotil pozitívne,
predložil náklady podľa položiek. Celkové náklady vo výške 11084,30 Sk boli hradené zo
sponzorských príspevkov (12100 Sk).
ad 9. Starosta obce informoval poslancov o pracovnej činnosti uchádzačov
o zamestnanie prijatých na vykonávanie menších obecných služieb. Oboznámil ich s listom
z Krajského pamiatkového úradu v Prešove o historickej zeleni a listom zo Združenia
občanov postihnutých epilepsiou, v ktorom žiadajú o finančný príspevok.
Poslanec Milčik vo svojom príspevku navrhol, vzhľadom k tomu, že obec hľadá
kronikára a chce zatraktívniť obecnú knižnicu poskytovaním širších služieb, na tento post
Milčikovú Katarínu. Poslanci súhlasili s takýmto riešením.
Poslanec Sus navrhol starostovi obce odmenu vo výške 10% zo súčtu platov za rok
2008 za prípravu projektovej dokumentácie a prípravu drobných projektov pre obec. Piati
poslanci boli za, dvaja sa hlasovania zdržali.
Poslanci sa ešte zaoberali prípravou Silvestra a súhlasili stým, aby sala KD bola
poskytnutá na silvestrovskú diskotéku bezplatne s tým, že sa nebude vyberať vstupné.
ad 10. Návrh uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 16.12.2008
Obecné zastupiteľstvo obce Kamienka:
A. berie na vedomie:
a. informáciu o plnení uznesenia z posledného zasadnutia
b. informáciu o práci ObÚ a starostu obce
c. aktuálny stav pripravovaných projektov

d. stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2009
B. schvaľuje:
a. rozpočtové opatrenie č.3/2008 (hlasovanie: za: 7)
b. programový rozpočet na rok 2009, 2010 a 2011 (za: 7)
c. vnútroorganizačnú smernicu pre výkon finančnej kontroly (za: 7)
d. starostovi obce odmenu vo výške 10% zo súčtu platov za rok 2008 (za: 5,
zdržali sa: 2)
e. zmenu termínu na 31.01.2009 v uznesení zo dňa 25.11.2008, odstavec C
bod 1. (za: 7)
C. navrhuje:
a. starostovi obce prekonzultovať s Katarínou Milčikovou podmienky
ohľadom vedenia obecnej kroniky a miestnej knižnice

ad 11. Starosta obce všetkým prítomným poďakoval za účasť a zablahoželal im
šťastné a príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších.
Zapísala: Monika Semancová

.................................

Overovatelia: Ing. Marián Hojdan .................................
Andrej Sus

.................................

