Zápisnica
zo zasadnutia OZ v obci Kamienka zo dňa 14.07.2006
Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program : 1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2006
4. Prejednanie plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2006
5. Rôzne
6. Návrh uznesení
7. Záver

K bodu č. 1 :Otvorenie OZ uskutočnil starosta obce p. Sus, ktorý prítomných na
zasadnutí privítal a oboznámil ich s programom zasadnutia. Za
zapisovateľku určil Moniku Petrovú, za overovateľov zápisnice
pána Jozefa Švika a pána Mariana Kolesára.
K bodu č. 2 : Bola uskutočnená kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho
zasadnutia:
Uznesenie č. 1: Obecné zastupiteľstvo schválilo, aby sa napísal list na SAD
VÚC /splnené/
Uznesenie č.2: OZ schvalilo zmluvu s ÚPSVaR v Humennom na aktivačnú
činnost /splnené/
Uznesenie č. 3: OZ schválilo zamietnutie žiadosti o opatrovateľskú službu pani
Antalovej /splnené/
Uznesenie č. 4: OZ schválilo vypísať výberové konanie ohľadom ciest
/splnené/
Uznesenie č.5: OZ schválilo, aby sa upozornil pán Lukáč ohľadom vyčistenia
rigolu a hnojiska /splnené/
K bodu č. 3 : Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s plnením rozpočtu za
prvý polrok 2006. Akceptovalo čerpanie rozpočtu a súhlasilo
s úpravou rozpočtu.

K bodu č. 4 :Starosta obce prejednal návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok
2006 kontrolóra obce a súhlasil s takýmto plánom. Taktiež boli
oboznámený so zápisom z poslednej kontroly, ktorú vykonal
kontorolór obce.
K bodu č. 5 : Obecné zastupiteľstvo spolu so starostom obce zorganizovali dňa
5.júla výstup na Vihorlat, spojený so svätou omšou a posedenie pri
chate pre občanov obce, kde sa podávalo občerstvenie.
Ministerstvo financií schválilo Obecnému úradu Kamienka
200 000,-Sk na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Starosta obce
dal vypracovať niekoľko cenových ponúk, ktoré predložil na OZ a
najvýhodnejšia cenová ponuka prišla zo strany pána Orendáča z
Kamenice nad Cir., ktorú schválilo OZ.
Na základe nášho listu pre Povodie Bodrogu a Hornádu sa
uskutočnilo jednanie. Povodie Bodrogu a Hornádu nám navrhlo
riešienie našej situáciu s vyčistením potoka a odstránením
niektorých drevín. Vzhľadom k tomu, že nevlastnia techniku, ktorá
by bola potrebná na výrub niektorých naších drevín pri potoku,
nám navrhli, aby sme si zabezpečili firmu, ktorá by nám tieto
dreviny zrezala a zároveň odkúpila .OZ s takýmto postupom
súhlasilo a navrhlo dať vypracovať ponuky od potencionálnych
firiem, ktoré sa takouto činnosťou zaoberajú.
Starosta obce oboznámil OZ, že rekonštrukcia elektrického vedenia
v obci je naplánovaná v budúcom roku.
Starosta obce ďalej informova ohľadom sochy Jána Nepomúckeho,
na ktorej sa pracujem a do konca augusta bude dokončená. Socha
bude z umelého kameňa s výškou 2 m, vo farebnom prevedení.
OZ sa zaoberalo riešením novej cesty v obci. Navrhlo, aby starosta
obce oslovil VLaM Kamenica nad Cir., aby taktiež prispeli k oprave
cesti , ktorú využívajú v obci. Starosta obce oslovil VLaM
Kamenica nad Cir., avšak vzhľadom k personálnym zmenám sa
riaditeľ VLaM nemohol vyjadriť k našej požiadavke. Starosta obce
na podnet OZ spraví výberové konanie na cestu.
Starosta obce prejednal s OZ návrh erbu a to v tejto podobe :
v modrom štíte nad streborným mierne zvlneným brvnom strieborná
položená ryba v zlatej zbroji. Ďalej bol prejednaný návrh vlajky
obce, ktorá pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách
modrej, bielej, žltej, modrej a bielej. Vlajka má pomer 2:3 a
ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi , siahajúcimi do
tretiny jej listu.

Uznesenie č. 1 :Obecné zastupiteľstvo akceptovalo čerpanie rozpočtu a
súhlasilo s úpravou rozpočtu.
Uznesenie č. 2: OZ na základe najvýhodnejšej cenovej ponuky schválilo pána
Orendáča z Kamenice nad Cir., aby vykonal rekonštrukciu
verejného osvetlenia
Uznesenie č. 3: Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti
na 2. polrok 2006 kontrolóra obce
Uznesenie č. 4: OZ schválilo vypísať výberové konanie ohľadom ciest.
Uznesenie č.5: OZ schválilo, aby sa dali zrezať nepotrebné dreviny popri potoku
a odpredali sa
Uznesenie č.6: OZ chválilo erbu a to v tejto podobe : v modrom štíte nad
strieborným mierne zvlneným brvnom strieborná položená ryba
v zlatej zbroji
Uznesenie č.7: OZ schválilo vlajku obce, ktorá pozostáva z piatich pozdĺžnych
pruhov vo farbách modrej, bielej, žltej, modrej a bielej. Vlajka
má pomer 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi ,
siahajúcimi do tretiny jej listu
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 Petrová ……………………….
Overili

: Marian Kolesár ………………………..
Jozef Švik

……………………….

