Z á p i s n i c a č. 2/2007
zo zasadnutia OZ v obci Kamienka zo dňa 29.01.2007

Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program : 1. Otvorenie
2. Informácia o práci OcÚ a starostu obce
3. Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra obce za rok 2006
4. Plán práce OZ na rok 2007
5. Rokovací poriadok OZ
6. Zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu
7. Priority dlhodobého rozvoja obce a cesta k trvalému rozvoju obce
8. Rozpočet obce na rok 2007
9. Rozpočet obce na roky 2008.2009
10. Informatizácia obecného úradu, MŠ, kancelárie starostu obce
11. Územný plán rozvoja obce
12. Návrh na zvýšenie limitu potravín pre ŠJ pri MŠ
13. Žiadosť o opatrovateľskú službu
14. Správca domu smútku.
15. Rôzne
16. Návrh uznesení
17. 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 zapisovateľku určil pani Moniku Semancovú, za overovateľov zápisnice pána Andreja Susa a pána
Milana Milčíka.

K bodu č. 2
Práca starostu obce:
- stretnutie s VLaM Kamenica nad Cir. a VO Valaškovce
Starosta obce informoval o zápise z toho to stretnutia. So strany VO Valaškovce pán Magura navrhol ,
aby ak má obec záujem podala žiadosť o odkúpenie nepotrebných nehnuteľnosti z VO Valaškovce.
Jedná sa o vozidlo V3S, kuchynku a stany za symbolickú 1 Sk za kus.
-

stretnutie
stretnutie
stretnutie
stretnutie
stretnutie

so starostom Modrej nad Cir. pánom Mikom
so starostom Kamenice nad Cir. pánom Budim
s konateľkami firmy "Oáza pokoja"
so združeniami , ktoré sú zriadené v obci
ZMOS a s generálnym riaditeľom VVaK

- starosta obce informoval o dezolátnom stave, v ktorom sa nachádza prietokový ohrievač na
obecnom úrade, ktorý je nutné vymeniť.
K bodu č. 3
Starosta obce prečítal správa o kontrolnej činnosti kontrolóra obce za rok 2006. Na obecnom úrade
neboli zistené žiadne nedostatky. OZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti.
K bodu č. 4
Starosta obce podal návrh , ktorý navrhli predsedovia komisií. Plán práce obecného zastupiteľstva :
uskutočňovať OZ každý mesiac a to 25 deň v mesiaci. Ak vyjde tento dátum na sobotu alebo nedeľu,
presúva sa na pondelok stále o 17.00 hod. S týmto návrhom obecné zastupiteľstvo súhlasilo.
K bodu č. 5
Starosta obce prečítal rokovací poriadok a oboznámil poslancov OZ s ním. Obecné zastupiteľstvo
súhlasilo s rokovacím poriadkom.
K bodu č. 6
Starosta obce odovzdáva : "Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov k 31. januáru 2007 za kalendárny rok 2006" komisii pre ochranu verejného záujmu.
Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo, že komisia bude tvorená zo všetkých poslancov obecného
zastupiteľstva a predsedom tejto komisie sa stane pán Ján Kolesár, ktorému starosta obce odovzdal
toto oznámenie.
K bodu č. 7
Starosta obce prečítal priority dlhodobého rozvoja obce a cesta k trvalému rozvoju obce.
K bodu č. 8
Ekonómka obecného úradu prečítala návrh rozpočtu na rok 2007. Vysvetlila jednotlivé položky.
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s rozpočtom na rok 2007.
K bodu č. 9
Ekonómka obecného úradu informovala o rozpočte na rok 2008, 2009. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo
s týmto rozpočtom.
K bodu č. 10
Starosta obce informoval o informačních technológiach Obecného úradu, MŠ, kancelárie starostu obce.
Je potrebné zakúpiť počítač do kancelárie starostu obce, výkonnejšiu tlačiareň a programové
vybavenie.

K bodu č. 11
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo, že vzhľadom k tomu, že obec bude robiť projekty na
fondy z EÚ , je potrebné vypracovať územný pán rozvoja obce. Starosta obce sa bude snažiť aby
finančné prostriedky na tento územný plán rozvoja obce sa získali žiadosťou o finančné prostriedky z
EÚ.
K bodu č. 12
Vedúca ŠJ Kamienka pani Jaroslava Hrubovčáková podala návrh na Obecné zastupiteľstvo Kamienka
na zvýšenia finančného limitu na nákup potravín o 2 Sk a to stiahnutím z vecnej réžie. Svoj návrh
odôvodňujem zvýšením cien mäsových a mliečnych výrobkov a zvýšením cien ostatných potravín.
K bodu č. 13
Obecný úrad Kamienka obdŕžal žiadosť o opatrovateľskú službu od pani Anny Švikovej. Obecné
zastupiteľstvo vzhľadom k tomu ,že je pol úväzku na túto službu voľného schválilo túto žiadosť.
K bodu č. 14
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo problémami, ktoré nastávajú pri pohreboch, ale tieto problémy a
návrhy riešenia týchto problémov presunuli na iné zastupiteľstvo. Správcom domu smútku ostáva pán
Lipták Michal. Vzhľadom k tomu ,že je tam dva až tri dni pri pohrebe starosta obce navrhol odmenu
500,- Sk / za pohreb. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasilo.
K bodu č. 15
Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo, že do konca februára sa spraví audit účtovnej
uzávierky za rok 2006.
Taktiež informoval o problémoch s teplou vodou v Dome smútku a navrhol, aby sa tam kúpil
prietokový ohrievač. Obecné zastupiteľstvo s takým to návrhom súhlasilo.
K bodu č. 16
1. OZ berie na vedomie prácu OcÚ a starostu obce
2. OZ bralo na vedomie správu o kontrolnej činnosti kontrolóra obce za rok 2006
3. OZ berie na vedomie rozpočet na rok 2008,2009
1. OZ schválilo rokovací poriadok
2. OZ schválilo rozpočet na rok 2007
3. OZ schválilo informatizáciu OcÚ, MŠ a kancelárie starostu obce
4. OZ schválilo kúpu prietokového ohrievača na obecný úrad a aj do DS
5. OZ schválilo plán práce OZ
6. OZ schválilo podanie žiadosti o kúpu dvoch vetriesok, stanu a pojazdnej kuchynke
a na VO Valaškovce.
7. OZ schválilo žiadosť o opatrovateľskú činnosť pani Švikovej, ktorú bude vykonávať pani Galicová.
8. OZ schválilo , aby správca DS bol pán Michal Lipták s odmenou 500,- Sk za pohreb.
9. OZ schválilo so začatím územného plánu rozvoja obce
10. OZ schválilo priority dlhodobého rozvoja obce a cesta k trvalému rozvoju obce
11. OZ schválilo zvýšenie limitu potravín pre ŠJ pri MŠ a to od 01.01.2007
12. OZ schválilo komisiu pre ochranu verejného záujmu.
Za tieto uznesenia obecné zastupiteľstvo hlasovalo jednohlasne za.
K bodu č.5 : Na záver sa prítomným členom OZ poďakoval za účasť starosta obce.
Zapísala : Monika Semancová ..........
Overili : Andrej Sus ...........
Milan Milčík ..........
Výpis uznesenia z Obecného zastupiteľstva Kamienkazo zasadnutia konaného dňa 29.01.2007
..........

Ing. Benjamín Blaha starosta obce

