Zápisnica č. 2
Zo zasadnutia, ktoré sa konalo 25.02.2010
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1.Otvorenie
2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ
3. Informácia o práci OcÚ a starostu obce
4.Príprava a spracovanie územného plánu obce
5.Majetkovo právne vysporiadanie pozemkov
6.Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu obce
7.Koncepcia vedenia kroniky obce
8.Organizovanie AČ v obi od polovici marca
9.Stav projektu rekonštrukcie miestnych komunikácií a ďalší postup obce
10.Zameranie činnosti pre obec na plnenie úloh CO v roku 2010
11. Rôzne
12.Návrh uznesenia
13.Záver
K Bodu č.1
Otvorenie OZ uskutočnil starosta obce p. Ing. Benjamín Blaha , ktorý
prítomných na zasadnutí privítal a oboznámil ich s programom zasadnutia .
Za členov overovacej komisie určil poslankyne : Ľudmilu Blišákovú a Máriu
Kocíkovú
Za členov návrhovej komisie určil poslancov : Milana Milčíka a Jozefa Švíka

K Bodu č.2

Starosta obce informoval o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ

K Bodu č. 3
Starosta obce informoval o: - ukončení účtovného roku, prípravy na audit,
príprave záverečného účtu obce
-

-

-

-

-

-

vyberaní miestnych daní a poplatkov
kontrole kontrolórom obce
stretnutí s p. Behunom z VVS, a.s.- napojení MŠ a DS na
kanalizáciu a štatistické údaje
snehovej kalamite -31.01.2010-čistení komunikácií,
zablokovaní cesty pri COOP Jednote nezodpovedným
vodičom
rozšírení komunikácií za pomoci traktora VLM
01.02.2010
čistení chodníkov –AČ
posypaní ciest Správou ciest -02.02.2010
objednávke zimnej údržby cesty po ktorej chodí
autobus u správy ciest
Fašiangovej zabíjačke –06.02.2010 a výdavkoch s ňou
spojených
Stretnutí s G. Boškom zástupcom agentúry z Čadce
Valnom zhromaždení UPS 12.02.2010
šachovom turnaji za pomoci Mgr. Dudáša-15.02.2010
karnevale v MŠ 16.02.2010
stretnutí s riaditeľom katastra Ing. Vasilenkom, ohľadom
prevodu podielov z obce na UPS-17.02.2010
stretnutí s riaditeľom pozemkového fondu Ing
Múdrym,,ohľadom majetkovo-právneho vysporiadania
pozemkov
stretnutí s A. Škubom, ohľadom ďalšej spolupráce
stretnutí s p. Milčíkovou, ohľadom kroniky a výkazu pre
knižnice
stretnutí s p. Vatahom ,ohľadom CO
o telefonickom rozhovore s p. Ľuptákovou ohľadom
budovy ZŠ

K Bodu č. 4
Starosta obce informoval o ďalšom postupe prípravy a spracovaní
územného plánu obce
K Bodu č.5

Starosta obce informoval stretnutí s riaditeľom pozemkového fondu Ing
Múdrym, ohľadom majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov
a vlastníctve ciest.
K Bodu č.6
Starosta obce informoval o Stanovisku kontrolóra k záverečnému účtu obce
a pripravovanom audite.
K Bodu č.7
Starosta obce prečítal Koncepcia vedenia kroniky obce pri ktorej budú
asistovať aj pán Andrej Škuba a pán poslanec Andrej Sus , ako dlhoročný
starosta obce.
K Bodu č.8
Starosta obce informoval o možnosti Organizovania AČ v obci od polovici
marca
K Bodu č.9
Starosta obce oboznámil prítomných o stave projektu rekonštrukcie
miestnych komunikácií a ďalšom postupe obce
K Bodu č.10
Starosta obce upozornil na Zameranie činnosti pre obec a na plnenie úloh
CO v roku 2010
K Bodu č.11
Na návrh poslanca- zástupcu starostu obce, p. Jána Kolesára OZ rozhodlo o
vypracovaní dokumentácie na vykurovanie Domu smútku.
Poslankyňa Ľudmila Blišáková navrhla, aby hrať v Dome smútku po ukončení
modlitieb hrala tichá smútočná hudba.
K Bodu č.12
A. OZ b e r i e n a v e d o m i e
1. Kontrolu plnenia uznesení
2. Prácu OcÚ a starostu obce
3. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu obce
4. Majetkovo právne vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve štátu
5. Stav projektu rekonštrukcie miestnych komunikácii a ďalší postup obce

6. Zameranie činnosti pre obec na plnenie úloh CO v roku 2010

B. OZ s ch v a ľ u j e
1.Prípravu a spracovanie územného plánu obce
2.Koncepciu vedenia kroniky obce
3.Organizovanie AČ v obci od polovice marca
C. OZ odporúča starostovi obce
Stretnúť sa s riaditeľom Katastra Humenné o vysporiadanie pozemkov UPS
D. OZ ukladá Ocú
Nechať vypracovať projektovú dokumentáciu vykurovania Domu smútku.
Za tieto uznesenia prítomní poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali
jednohlasne za.

Starosta obce:
Ing. Benjamín Blaha

……………………………

Ľudmila Blišáková

.....……………………......

Mária Kocíková

...…………………………

Overovatelia

