
                                                     Z á p i s n i c a č. 4

                             zo zasadnutia OZ v obci Kamienka zo dňa 26.03.2007

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program :

- Otvorenie
- Zámena pozemkov - J.Ľubiščák s obcou.
- Projekt Domov dôchodcov a sociálnych služieb Kamienka "OAZA POKOJA"
- Kontrola plnenia uznesení.
- Informácia o príprave knihy o obci.
- Informácie o práci OcÚ a starostu obce.
- Návrh správy o záverečnom účte.
- Nariadenie o podpore všeobecne prospešných služieb a účelov.
- Smernica o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely.
- Interná smernica o účtovníctve.
- Výberové konanie na geometrický plán miestnych komunikácii.
- Vytvorenie kontrolnej skupiny na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol
- List na OÚ Valaškovce a Ministerstvo obrany SR
- Sadzobník poplatkov - doplnok k zásadám hospodárenia.
- Návrh uznesenia. 
- 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 zapisovateľku určil pani Moniku Semancovú, za overovateľov zápisnice pána Jána Kolesára a pána 
Jozefa Švika. 

K bodu č. 2

Starosta obce na zasadnutí OZ privítal pána Juraja Ľubiščáka. Vzhľadom k tomu, že pán Juraj 
Ľubiščáka je vlastníkom pozemku , ktorý sa nachádza pri ceste pozdĺž hornej uličky , obec si vyžiadala 
stanovisko a návrh pána Ľubiščáka, ako by tento pozemok chcel riešiť. Pán Ľubiščák navrhol OZ , aby 
sa tento jeho pozemok zamenil s pozemkom , ktorý vlastní obec. Obecné zastupiteľstvo návrh p. 
Ľubiščáka berie na vedomie. 

K bodu č. 3

Starosta obce na zasadnutí OZ privítal pani Luptákovú , jednu zo spoločníčok neziskovej organizácie 
"OÁZA POKOJA"a požiadal ju , aby oboznámila OZ s projektom výstavby "OÁZY POKOJA". Pani 
Luptáková dala k nahliadnutie OZ svoj projekt na výstavbu danej stavby. OZ sa zámer páčil, ale 
oponovali, že v vzhľadom k tomu, že zmluva bola uzatvorená pred 2 rokmi a nič sa na tejto budove 
nespravilo, chcú vedieť vyhliadky zo strany pani Liptákovej . Pani Luptákova oponovala, že aj keď 
projekt majú na veľmi vysokej úrovni,  nebol podporený, namajú finančné prostriedky na realizáciu 
tohto zámeru. Avšak do budúcna opäť podali projekt na VÚC , ministerstvá, a čakajú na výzvy z 
európskych fondov, tak požiadala o trpezlivosť OZ. OZ požiadalo vzhľadom k tomu, že je nájomná 
zmluva je pre obec nevýhodná , aby sa prerobila. Pani Luptáková s takýmto návrhom súhlasila. 
Starosta obce sa poďakoval pani Luptákovej za krátku prezentáciu. 



K bodu č. 4

OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia. 

K bodu č. 5

OZ informoval starosta obce o finančných darcov na monografiu o histórii obce. Obecný úrad požiadal 
listom VLaM, VÚC, VO Valaškovce, Agroluk Kamenica nad Cir. a iné FO a PO. Doposiaľ prispeli 
sponzori vo výške 46 000,- . Darcovia sú uverejnení na našej webovej tránke www.kamienka.sk .OZ 
navrhlo,aby vzhľadom k tomu, že kniha bola dopísaná v roku 2006 a nie je tam uvedené nové 
zastupiteľstvo spolu s novým starostom obce, aby bola doplnená o tieto informácie. Starosta obce s 
takýmto návrhom súhlasil.

K bodu č. 6

Starosta obce pracuje v spolupráci s pánom Ing. Andrejom Škubom na projekte "Orange " - prestavba 
Klubu mladých na Klub neziskových organizácií. 

Obecný úrad v spolupráci s miestnými organizáciami zorganizova MDŽ na obecnom úrade. 

Starosta obce mal stretnutie s Ing. Drozdom - generálny riaditeľ, ktorý mu prisľúbil drevo na 
amfiteáter. S projektom na amfiteátr starosta obce požiada pani Ing. Bučekovú.

Starosta obce informoval o najbližšej akcii na obecnom úrade - "Turnaj o pohár starostu obce " , ktorá 
bude dňa 31.03.2007 o 15.00 hod.

Starosta obce oboznámil OZ s problémami verejných skládok. OZ dalo návrh, aby starosta obce 
vyhlásil prostredníctvom rozhlasu o zákaze tvorbe nelegálnych skládok . Taktiež došiel list na OcÚ , 
aby obec vyhlásila, aby sa ľudia napojili na kanalizáciu a taktiež vybudovali vodovodné šachty a dali si 
vodomery. Starosta súhlasil s návrhom a v priebehu najbližších dní vyhlási relácie. Starosta obce spolu 
s OZ navrhli uskutočniť jarné upratovanie v obci. Toto upratovanie by sa malo zorganizovať po Veľkej 
noci. Poslanec OZ pán Jozef Švik podotkol ,že treba opraviť orientačné tabule obce 
K bodu č. 7

Starosta obce prečítal OZ návrh správy o záverečnom účte obce. OZ s návrhom jednohlasne súhlasilo.

K bodu č. 8 

Starosta obce prečítal nariadenie o podpore všeobecne prospešných služieb a úcelov. OZ s takýmto 
návrhom jednohlasne súhlasilo.

K bodu č. 9

Starosta obce prečítal smernicu o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a 
propagačné účely. OZ s takýmto návrhom jednohlasne súhlasilo.

K bodu č. 10

Starosta obce prečítal internú smernica o účtovníctve.OZ s takýmto návrhom jednohlasne súhlasilo.

K bodu č. 11

Starosta obce spolu s OZ vyhodnotili výberové konanie na geometrický plán miestnych komunikácií. 
Prioritou bola nízka cena. Na obecný úrad boli zaslané 3 ponuky. Zástupca starostu obce tieto ponuky 
otvoril a spolu so zastupiteľstvom rozhodli, že výberové konanie vyhral pán Ján Mažerik z Kamenice 



nad Cir.

K bodu č. 12

Starosta obce informoval o potrebe vytvorenia kontrolnej skupiny na vykonanie preventívnych 
protipožiarnych kontrol domov v obci. Pán Milan Milčík poslanec OZ dal zoznam ľudí, ktorí budú v 
skupine na vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol domov v obci.

K bodu č. 13

Starosta obce informoval OZ o žiadosti o vstup do lesa na podnet občanov obce na Ministerstvo 
obrany SR. K tejto žiadosti sa priloží petícia občanov obce. OZ so žiadosťou súhlasilo.

K bodu č. 14

Starosta obce podal návrh na sadzobník poplatkov, ktorý doplní Zásady hospodárenia. OZ s takýmto 
sadzobníkom poplatkov jednohlasne súhlasilo.

K bodu č. 15

A. b e r i e n a v e d o m i e 

1. OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
2. OZ berie na vedomie informácie o finančných daroch na knihu o obci Kamienk 
3. OZ berie na vedomie prácu OcÚ a starostu obce
4. OZ berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti kontrolóra obce
5.  OZ berie na vedomie správu o stave projektu - Domov dôchodcov a sociálnych služieb v Kamienke 
- "OÁZA POKOJA"

B .s ch v a ľ u j e 

1. OZ schvaľuje správu o záverečnom účte obce bez výhrad a tvorbu rezervného fondu vo výške 10% 
z prebytku z roku 2006
2. OZ schvaľuje nariadenie o podpore všeobecne prospešných služieb a účelov.
3. OZ schvaľuje smernicu o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné 
účely.
4. OZ schvaľuje sadzobník poplatkov - doplnok k zásadám hospodárenia.
5. OZ schvaľuje internú smernicu o účtovníctve.

C. u k l a d á 

1. OcÚ vypracovať projekt na Orange- klub mladých. 
    T: do 04.04.2007 Z : starosta obce
2. OcÚ vypracovať projekt na knihu a športové podujatie na VÚC. 
   T: do 30.04.2007 Z : starosta obce
3. OcÚ ukladá napísať a poslať list spolu s petíciu na Ministerstvo obrany ohľadom 
   vstupu do lesa. 
   T: do 30.04.2007 Z : starosta obce
4. OcÚ ukladá prepracovať nájomnú zmluvu s neziskovou organizáciou "Oáza pokoja".
   T: do 30.05.2007 Z : starosta obce
5. OcÚ ukladá uzatvoriť zmluvu o dielo /geometrický plán miestnych komunikácií/ s pánom Mažerikom 

  T: do Z : starosta obce

K bodu č.16 
Na záver sa prítomným členom OZ poďakoval za účasť starosta obce. 



Zapísala : Monika Semancová ..........
Overili :   Ján Kolesár ...........
              Jozef Švik ..........


