Z á p i s n i c a č. 11
zo zasadnutia OZ v obci Kamienka zo dňa 26.11.2007

Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
Otvorenie
Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ
Informácie o práci OcÚ a starostu obce
Príprava výstavy fotografii a programu na vianočné obdobie
Dodatok o vývoze TKO - Fúra, s.r.o.
Príprava návrhu VZN o miestnych daniach a miestnych poplatkoch
Pracovný poriadok
Príprava návrhu rozpočtu obce na rok 2008
Odmeny poslancom OZ
Rôzne ( pranie obrusov, zastávka pred Závackeho, projektová dokumentácia KD)
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 zapisovateľa určil : Moniku Semancovú
Za overovateľov zápisnice : Ľudmilu Blišákovú
Máriu Kocíkovú
Zloženie návrhovej komisie : Jozef Švik
Ing. Marián Hojdan
Starosta obce privítal na OZ p. Lukáča, riaditeľa Agroluk, s.r.o.. Pán Lukáč sa za pozvanie poďakoval a
v skratke informoval OZ o jeho činnosti, perspektíve a najbližších plánoch, ako aj o úspechoch firmy.
Starosta obce konštatoval, že doterajšia spolupráca s nimi bola veľmi dobrá a verí, že aj do budúcna
sa udrží tak dobra spolupráca.
K bodu č. 2
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
K bodu č. 3
Starosta obce informoval OZ
- starosta obce sa zúčastnil školení v Humennom ohľadom požiarnej ochrany
- stretnutie : - s manažérom firmy "Premier Consulting", ohľadom projektu na miestne komunikácie.
- s p. PO p. Katanová - dotazoval na prehliadky domov v obci ohľadom požiarnej ochrany
- s p. Ing. Bodnárom - poďakovanie za cestu a plánovanie spolupráce do budúcnosti
- s p. Ing. Murínom - dokončený projekt na kanalizácia
- uskutočnila sa "Verejná schôdza" a "Strieborný podvečer"

K bodu č. 4
Starosta obce v spolupráci a poslancami OZ a v spolupráci s organizáciami v obci organizuje výstavu
starých fotografií a dokumentov o obci. Táto akcia začne 15.12.2007 a bude trvať jeden týždeň na
obecnom úrade.
K bodu č. 5
Starosta obce informoval OZ o dodatku, ktorý je potrebné podpísať na ďalší rok s firmou "Fúra,
s.r.o.". Firma týmto dodatkom, vzhľadom na narastajúci trend stúpajúcich cien, musí zvýšiť ceny za
vývoz TKO. OZ schválilo podpísať tento dodatok.
K bodu č. 6
Starosta obce informoval OZ, že je potrebné zvážiť adekvátne zvýšenie poplatku za tuhý komunálny
odpad. OZ sa zhodli na zvýšení cien a to nasledovne:
TKO na jednu osobu zo 100,- na 130,Samostatne žijúci dôchodca zo 80,- na 100,K bodu č.7
Starosta obce prečítala návrh pracovného poriadku. Pracovný poriadok sa tvoril zo zákonníka práce.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasilo s navrhnutými pracovným poriadkom.
K bodu č. 8
Starosta obce požiadal finančnú komisiu, aby sa spolupodieľala na príprave návrhu do rozpočtu na rok
2008 a stanovili si termín, kedy sa stretnú a pripravia tento návrh.
K bodu č. 9
OZ sa zaoberalo odmenami pre OZ. OZ si schválilo odmenu. OZ ďalej schválilo odmenu starostovi
obce vo výške 13. platu.
K bodu č. 10
Starosta obce podal návrh OZ, že pri zapožičaní obrusov je treba zabezpečiť čistenie týchto obrusov.
Poslankyne OZ navrhli, aby sa p. Fecenkovej zaplatilo 8,- Sk za jeden obrus. OZ s takýmto návrhom
súhlasilo.
Starosta obce podal návrh na objednanie projektovej dokumentácie u p. Ing. Bučekovej.
Starosta obce vzhľadom na poslednú kontrolu z hygieny dal na schválenie OZ, zakúpenie chladničky s
mrazničkou do ŠJ pri MŠ Kamienka. Pre obec to bude aj vzhľadom k tomu, že teraz sú zapojené dve
chladničky ekonomickejšie.
Starosta obce informoval OZ o dodatku o aktivačnú činnosť. Podpísaním tohto dodatku bude aktivačná
činnosť predlžená o mesiac december. OZ súhlasilo s podpísaním tohto dodatku.
K bodu č. 11
A. b e r i e n a v e d o m i e
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrolu plnenia uznesení
Prácu OcÚ a starostu obce
Prípravu výstavy fotografii a programu na vianočné obdobie
Návrh VZN o miestnych daniach a miestnych poplatkoch
Prípravu návrhu rozpočtu obce na rok 2008
Popísanie dodatku k predlženiu aktivačnej činnosti

B. s ch v a ľ u j e
1.
2.
3.
4.
5.

Odmeny poslancom OZ
Pracovný poriadok
Za pranie obrusov p. Fecenkovej 8,-Sk za jeden obrus
Odmenu starostovi obce
Podpísanie dodatku k zmluve o vývoze TKO s Fúrou, s.r.o

C. u k l a d á
1. Pripraviť návrh realizácie dolnej zastávky.
T: do 31.12.2007 Z : starosta obce
2. Uzatvoriť dohodu o vykonaní prác na rozvoz obedov pre cudzích stravníkov
T: do 30.11.2007 Z : starosta obce
3. Zakúpiť chladničku s mrazničkou do kuchyne ŠJ pri MŠ Kamienka
T: do 31.12.2007 Z : starosta obce
T: do 30.11.2007 Z : starosta obce
Za tieto uznesenia obecné zastupiteľstvo hlasovalo :
Prítomní na OZ : 6 poslanci za 6 poslanci
K bodu č.12
Na záver sa prítomným členom OZ poďakoval za účasť starosta obce.
Zapísala : Monika Semancová ..........
Overili : Ľudmila Blišáková ..........
Mária Kocíková ...........

