Zápisnica
zo zasadnutia OZ v obci Kamienka zo dňa 14.12.2005

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program : 1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Všeobecné záväzné nariadenie 1/2006
4. Rozpočet na rok 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
Židova a pani Milčíková.

K bodu č. 2: OZ schválilo uznesenia
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo schválilo prejednať úver s bankou a zistiť
cenové ponuky na výstavbu ciest.
Uznesenie bolo splnené . Starosta obce dal OZ k nahliadnutiu
ponuky od bánk. Ponuky na úver sú podobné a v každej banke je
podmienkou k schváleniu úveru mať účet na podielové dane.Úroky
sú v daných bankách rovnaké. OZ tento úver bude riešiť v budúcom
roku .
Uznesenie č.2
Prejednať so Slovenským pôdným fondom odkúpenie
cez reštituenta.
Uznesenie sa plní.

pozemku

Uznesenie č.3
OZ schválilo voľbu zástupcu starostu obce na budúce OZ.
Uznesenie sa plní.
Uznesenie č. 4
OZ schválilo odmenu starostovi obce a poslancovm OZ
Uznesenie splnené
Uznesenie č.5
OZ schválilo, aby sa v ŠJ pri MŠ Kamienka
stravovali dôchodcovia obce Kamienka, ktorí budú mať záujem. Strava
by sa dával do obedárov. Výška stravného by bola
35,- Sk/ za jeden obed. Réžijné náklady bude hradiť obec
z vlastných finančných prostriedkov.
Uznesenie splnené. Zatiaľ je prihlásených 9 dôchodcov .

K bodu č. 3: OZ sa už na predchádzajúcom zasadnutí zhodlo, aby sa VZN
1/2006 o miestných daniach a miestnom poplatok za komunálne
odpady a drobné stavené odpady na území obce Kamienka
nemenilo. OZ sa zaoberalo žiadosťami z tohto roka, v ktorých
miestní občania – dôchodcovia žiadali zľavu pre ZŤP. OZ sa
jednohlasne zhodlo, že z dôvodu , že sa žiadne poplatky nemenia,
nieje potrebné uvažovať nad zľavami pre občanov ZŤP.

K bodu č. 4: Starosta obce predložil OZ predbežný rozpočet na rok 2006.
V príjmovej časti by mali naše finančné prostriedky predstavovať
celkové príjmy v sume 2 984 700 tvoria ju hlavne príjmy :
- výnosy dane z príjmov poukázané územnej samospráve
- miestne dane a poplatky
- rôzne poplatky
- úroky z vkladov
- prevod zostatkov na účtoch z minulých rokov
Vo výdavkovej časti by mali naše finančné prostriedky predstavovať
celkové výdavky v sume 2 984 700,- tvoria ju hlavne výdavky :
- výdavky na obecný úrad a chod obce
- výdavky vyčlenené na oslavy obce - výročie

- výdavky na materskú školu
- výdavky na školskú jedáleň
- výdavky na opatrovateľskú službu
S týmto rozpočtom OZ súhlasilo a schválilo predbežne takýto
rozpočet a taktiež aj potrebné úpravy v rozpočte v roku 2006 podľa
potrieb.

K bodu č. 4: OZ sa zaoberalo problémom, ktorý vznikol z dôvodu nedbanlivosti
občanov, ktorí púšťajú psov a tie sa voľne potulujú po obci a
ohrozujú miestnych občanov ako aj nemiestnych občanov. Tento
problém navrhli poslanci riešiť takým spôsobom, aby sa zakúpili
štítky, ktoré budú označovať psov a tak budeme vedieť presne o
akého psa ide a upozornili tak majiteľ takého psa. Tieto štítky si
bude musieť zakúpiť na obecnom úrade každý obyvateľ, ktorý
bude vlastniť psa.
Starosta obce informoval OZ, že firma s ktorou máme
podpísanú zmluvu o vývoze TKO sa od nového roka zlučuje
s novou firmou. Do konca roka sa tak nebude zbierať TKO ako ani
separovaný odpad.
Starosta obce informoval OZ, že mám k dispozícií geometrické
plány k pozemkom , ktoré chceme odpredať žiadateľom – miestnym
občanom. Zo starej parcely č. 68/1 sa vytvorili nové parcelné čísla
68/1,68/4,68/9,68/10,68/11,68/12,68/13,68/14,68/15, 68/16,
68/17, 68/18,68/19,68/20,68/21,68/22, v celkovej výmere 5 806 m2.
OZ sa zhodlo na odpredaji pozemku za cenu 10 Sk/m2 + vedľajšie
nevyhnutné výdavky (poplatok za geometrický plán).
Starosta obce dal OZ na schválenie príspevky pre zamestnancov na
doplnkové dôchodkové poistenie. Starosta obce ako zamestnávateľ
by prispieval 100,- Sk za jedného zamestnanca mesačne. OZ
s takýmto návrhom jednohlasne súhlasilo.
Starosta obce informoval OZ o žiadosti pán Švika o odkúpenie
pozemku za krčmou. Pozemok však nepatrí obci, ale je vo
vlastníctve Povodie Bodrogu a Hornádu.

Vzhľadom ku krízovému stavu v ktorom sa nachádza miestny
rozhlas starosta obce navrhol OZ, aby sme zakúpili novú
rozhlasovú ústredňu. OZ jednohlasne súhlasilo s takýmto návrhom
starostu obce.
K bodu č. 5:OZ schválilo uznesenia
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN 1/2006 o miestných daniach a
miestnom poplatok za komunálne odpady a drobné stavené odpady
na území obce Kamienk
Uznesenie č.2
OZ schválilo rozpočet na rok 2006 a potrebné úpravy v rozpočte
v roku 2006 podľa potrieb.
Uznesenie č.3
OZ schválilo kúpiť štítky na označenie psov, ktoré sa budú
predávať majiteľom psov obce Kamienka.
Uznesenie č. 4
OZ shválilo odpredaj pozemkov, podľa geometrického plánu č.
397/05 z p.č. 68/1 novo vytvorené parcelné čísla
68/1,68/4,68/9,68/10,68/11,68/12,68/13,68/14,68/15, 68/16,
68/17, 68/18,68/19,68/20,68/21,68/22, v celkovej výmere 5 806 m2
za 10,-SK/m2.
Uznesenie č.5
OZ schválilo aby sa prispievalo sumov 100,- Sk mesačne na
jedného zamestnanca obecného úradu na DDP.
Uznesenie č.6
OZ schválilo zakúpenie rozhlasovej ústredne na obecný úrad.
Za tieto uznesenia obecné zastupiteľstvo hlasovalo
jednohlasne za.
K bodu č.6 : Na záver sa prítomným členom OZ poďakoval
za účasť starosta obce a poprial všetkým veľa zdravia v novom
roku.
Zapísala : Monika Petrová
……………………….
Overili
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Mária Milčíková
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