
Zá p i s n i c a

zo zasadnutia OZ v obci Kamienka zo dňa 14.09.2006

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program :
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Začiatok školského roka v MŠ 2006/2007
4. Voľby do orgánov samosprávy obcí
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 apisovateľku určil Moniku 
Semancovú, za overovateľov zápisnice pána Andreja Škubu a pána Milana 
Milčíka.

K bodu č. 2:
Bola uskutočnená kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho 
zasadnutia:

Uznesenie č. 1:
Obecné zastupiteľstvo akceptovalo čerpanie rozpočtu a
súhlasilo s úpravou rozpočtu /bolo splnené/

Uznesenie č. 2: 
OZ na základe najvýhodnejšej cenovej ponuky schválilo pána Orendáča z 
Kamenice nad Cir., aby vykonal rekonštrukciu verejného osvetlenia /bolo 
splnené/

Uznesenie č. 3: 
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 
2006 kontrolóra obce /bolo splnené/

Uznesenie č. 4: 
OZ schválilo vypísať výberové konanie ohľadom ciest /bolo splnené 
(čiastočne)/



Uznesenie č.5: 
OZ schválilo, aby sa dali zrezať nepotrebné dreviny popri potoku a odpredali 
sa /nebolo splnené/

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 /bolo splnené/

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 zostrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu /bolo 
splnené/

K bodu č. 3 : 
Dňom 4.09.2006 sa nám začal v MŠ Kamienka nový školský rok 2006/2007. Je 
zapísaných 16 detí. Starosta informoval OZ, že MŠ je vybavená a personálne 
sa nemenila. V Školskej jedálni pri MŠ Kamienka sa i naďalej stravujú aj 
dôchodcovia obce Kamienka.

K bodu č. 4:
Starosta obce informoval OZ o blížiacich sa voľbách do samosprávy obci, ktoré 
sa budú konať dňa 02.12.2006. Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo , že do 
volieb do samosprávy obce sa budú voliť 7. členovia obecného zastupiteľstva 
na ďalšie funkčné obdobie.

K bodu č. 5:
Konalo sa stretnutie "Združenia Cirocha" v Modrej nad Cir., na ktorej sa 
zúčastnil aj riaditeľ VVaK, Košice pán Ing. Hreha, ktorý prisľúbil , že buď do 
konca roka , alebo v budúcom roku 2007 sa v našej obci dokonči kanalizácia,
vo vlastnej réžií VVaK.
Taktiež by sa malo zahrnúť do plánu VVaK dokončenie vodovodu na hornej 
uličke smerom k VLaM Kamenica nad Cir.

OZ sa zaoberalo problematikou miestnych ciest. Keďže obec nemá dostatok 
finančných prostriedkov na zrealizovanie všetkých ciest , rozhodlo sa robiť 
postupne úpravy. Starosta obce oboznámil OZ, že v budúcnosti by mali byť 
výzvy EÚ na úpravu ciest v obciach.

Starosta obce oboznámil OZ, že socha Jána Nepomúckeho ,bola dokončená a 
privezená do obce. Podstavec pod sochu bol spravený. Do podstavca bude 
osadená tabuľa s menami padlých občanov našej obce v 2. sv. vojne. 



Slávnostné odhalenie sochy sa bude konať na výročie oslobodenia obce.

V obci boli vymenené svetlá. Starosta informoval o krádeží starých svetiel, 
ktoré sa nachádzali pri obecnom úrade. Bola spísaná krádež políciou , avšak 
pátranie bolo neúspešné. Počet občanov pracujúcich v rámci  aktivačnej 
činnosti v našej obci sa znížil o 3 ľudí, ale i naďalej sa robia práce v rámci 
zmluvy s ÚPSVaR Humenné.

Starosta obce prečítal správu od kontrolóra obce. Poslanci OZ  akceptovali 
správu kontrolóra obce.

Pán Švik - poslanec OZ navrhol, aby sa orientačné tabule /podstavce/ pre 
turistov v obci spevnili. Starosta obce pomocou AČ dá tieto tabule spevniť.

Pán Kolesár - poslanec OZ navrhol, aby sa spodná zastávka SAD upratala v 
rámci AČ.

Na obecný úrad je potrebné zakúpiť nový počítač, pretože starý je technický 
zastaraný. OZ súhlasilo s kúpou nového PC na obecný úrad.

Uznesenie č. 1 : 
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo , že vo voľbách 02.12.2006 sa budú voliť 7. 
členovia obecného zastupiteľstva na ďalšie funkčné obdobie.
Uznesenie č. 2: 
OZ schválilo odhalenie sochy Jána Nepomúckeho na deň oslobodenia obce.
Uznesenie č. 3: 
Obecné zastupiteľstvo schválilo spraviť vlajky a erb obce.
Uznesenie č. 4: 
OZ schválilo študijné voľno v rámci zvýšenie kvalifikácie pracovníčke obecného 
úradu.
Uznesenie č.5: 
OZ schválilo zakúpiť počítača na obecný úrad.
Uznesenie č.5: 
OZ akceptovala správu kontrolóra obce.
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 (Petrová )

Overili : Ing. Andrej Škuba CSc.
                   Milan Milčík  


