Z á p i s n i c a č. 7
zo zasadnutia OZ v obci Kamienka zo dňa 25.06.2007

Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1. Otvorenie
2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ
3. Správa o výsledku kontroly kontrolórom obce za 1 rok 2007
4. Informácia o príprave knihy o obci
5. Informácie o práci ObÚ a starostu obce
6. Informácia o plnení daňových povinnosti daňovými subjektmi
7. Aktuálny stav projektu rekonštrukcie miestnych komunikácii
8. Príprava akcie na 5.7.2007
9. Návrh novej nájomnej zmluvy so subjektom OÁZA, nez. org.
10. Rôzne (nelegálna skládka, krst knihy, stravovanie starostu a prac. ObÚ)
11. Návrh uznesenia
12. 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 pána
Moniku Semancovú, za overovateľov zápisnice pána Ing. Mariana Hojdana a pána Jozefa Švika.
K bodu č. 2
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia.
K bodu č. 3
Starosta obce informoval OZ o kontrole, ktorú vykonal za prvý pol rok kontrolór obce. Pri tejto
kontrole neboli zistené žiadne nedostatky. Kontrolór obce vykonal inventarizáciu pokladne. Pri
inventarizácii neboli zistene žiadane nedostatky.
K bodu č. 4
Starosta obce informoval OZ o finančných daroch od ďalších sponzorov. Zmluva o zhotovenie knihy
bola podpísaná a zároveň bola odoslaná záloha na knihu. Predbežné ukončenie spracovania knihy a
prvý výtlačok by mal byť do konca augusta.
K bodu č. 5
Starosta obce informoval OZ o pracovných stretnutiach na ktorých sa zúčastnil. Stretnutie starostov
obcí s VÚC Prešov na ktorom sa prejednával územný plán VÚC.
Stretnutie starostov Cirošského regiónu, na ktorom sa zúčastnil aj zástupca firmy Fúra, s.r.o. , ktorá
nám vyváža TKO a separovaný odpad. Starostovia obcí sa dotazovali na sťažnosti občanov obcí, o
nespokojnosti s vývozom. Zástupca firmy Fúra, s.r.o. prisľúbil lepšiu spoluprácu.
Starosta obce informoval OZ , že bol vypracovaní polohopis a výškopis obce.
Starosta obce ďalej informoval, že z nášho rozpočtu uvoľnil finančné prostriedky miestnemu
poľovníckemu združeniu na zakúpenie unimobunky, ktorá bude umiestnená pod "Briskom" a bude
slúžiť všetkým občanom obce.
Obecný úrad zaslal žiadosť na kataster o oprave chyby v katastri ohľadom ciest.

K bodu č. 6
Starosta obce informoval OZ o plnení daňových povinnosti daňovými subjektmi. Obecný úrad plní
rozpočet na 68%. Daňovým subjektom, ktorí si túto povinnosť ešte nesplnili obec zaslala upozornenia.

K bodu č. 7
Miestne komunikácie sú v štádiu riešenia.
K bodu č. 8
OZ sa zaoberalo akciou 5.7.2007. Odchod autobusu bude ráno 8.30 pred obchodom Jednota. Vstupy
sú zabezpečené, autobus je objednaný. Lístky si občania budú môcť zakúpiť na obecnom úrade. Cenu
OZ stanovilo 50,- pre dospelých a 30,- deti. Poslanci OZ pripravia guľáš na túto akciu, ktorý sa bude
podávať na chate v Kline. Taktiež sa bude podávať občerstvenie.
K bodu č. 9
Starosta obce zaslal OZ návrh nájomnej zmluvy s "Oázou pokoja". OZ nemalo žiadne výhrady voči
uzatvoreniu tejto zmluvy.
K bodu č. 10
Starosta obce informoval o liste, ktorý sme obdŕžali zo životného prostredia ohľadom nelegálnej
skládky pri moste. Túto skládku odstránime do 30.6.2007 za pomoci družstva.
OZ sa zaoberalo krstom knihy, kde stanovili približný termín krstu v septembri. Bližšie sa budú týmto
krstom zaoberať na budúcom zastupiteľstve.
Firma Fúra, s.r.o. nám zaslala ponuku na vypracovanie odpadového hospodárstva. OZ sa aj týmto
budú zaoberať na inom zastupiteľstve.
Starosta obce informoval OZ, že VVaK, Humenné dokončenie kanalizácie v obci začne, ale z
nedostatku finančných prostriedkov VVaK, sa spraví iba polovica plánovanej investície.
Pán Jozef Švik informoval starostu obce a OZ o plánovanej akcii na 22.6.2007 - futbalový turnaj
pristaši proti domorodcom. OZ a taktiež starosta obce túto akciu podporujú.
K bodu č. 11
A. OZ b e r i e n a v e d o m i e
1. Kontrolu plnenia uznesení.
2. Informácie o finančných daroch na knihu o obci Kamienka.
3. Prácu OcÚ a starostu obce.
4. Plnenie daňových povinnosti daňovými subjektmi.
5. Aktuálny stav projektu rekonštrukcie miestnych komunikácii.
6. Prípravu akcie na 05.07.2007
7. Správu kontrolóra obce o kontrolnej činnosti.

C. OZ u k l a d á
1. Odstrániť nelegálnu skládku pri hnojisku.
T: do 30.06.2007 Z : starosta obce
Za tieto uznesenia obecné zastupiteľstvo hlasovalo jednohlasne za.
K bodu č.12
Na záver sa prítomným členom OZ poďakoval za účasť starosta obce.
Zapísala : Monika Semancová ..........

Overili : Ing. Marián Hojdan ...........
Jozef Švik ..........

