
                                          Zápisnica
zo zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 25.03.2010

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.Organizovanie AČ v obci od 01.04.2010
5. Správa o spracovaní a aktualizácii dokumentácie obce na zabezpečenie 
plnenia úloh v období krízovej situácie
6.Jarné upratovanie
7.Rôzne
8.Návrh uznesenia
9.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 poslancov:  Jozefa Švika a Milana Milčíka

Za členov návrhovej komisie určil  poslancov : Andreja Susa a jána Kolesára

K Bodu č.2

Starosta obce informoval o plnení uznesenia  z posledného zasadnutia OZ

K Bodu č. 3

Starosta obce informoval o :
  : porade starostov  obcí a vedenia UPSVaR za prítomnosti pani Mgr. Vaľovej
  : stretnutí  s arch.v Kamenici nad /Cir ohľadom územného plánu
  : hľadaní partnera  na družbu s Poľskom
  : vypracovaní projektu plynofikácie DS  pani Rabajdovou
  : jednaní ohľadom plynovej prípojky na SPP
  : rekonštrukcii miestnych komunikácii -preverovanie hodnotenia- 
dohodnocovanie  projektov 
  : kontrole zo sociálnej poisťovne -kontrolované obdobie 2007-2010
  : príprava podkladov pre zápis do kroniky s A. Škubom



  : stretnutí s p. Forintovou -notárkou ,ohľadom zápisu do katastra 
a o možnostiach vymáhania mladého lesíka pre UPS za použitia dostupných 
materiálov
Ďalej starosta obce informoval o:  stretnutí  s p.Novákom zo št. lesoch 
ohľadom ich stanoviska k prípadnému osvedčeniu a prevodu lesíka
                                                            :stretnutí s architektom Sitarčikom 
a dekanom farnosti v kostole
                                                           : ceste do Prešova na krajský pamiatkový 
úrad
                                                           :rokovaní ohľadom arch. výskumu pri 
kostole  s Vihorlatským múzeom ako oprávnenou právnickou osobou. 
Dohodnutá cena za výskum je 405 Eur
                                                           :podaní projektu na aktivačné práce pre 6 
ľudí+ obecné služby
                                                            :školení  na zabezpečenie volieb do 
Národnej rady SR
        : príprave dvoch žiadostí o dotáciu na 
ministerstva financií a ministerstvo pôdohospodárstva

K Bodu č.4 
Na zasadnutí boli prítomní aj účastníci na AČ, ktorých pán poslanec Jozef Švik 
informoval o pravidlách ich činnosti.

K Bodu č.5 
Starosta obce prečítal správu o spracovaní a aktualizácii dokumentácie 
obce na zabezpečenie plnenia úloh v období krízovej situácie

 K Bodu č.6
Dohodla  sa jarná brigáda na 24.04.2010

K Bodu č.7 
informoval o postupe pri rekonštrukcii kostola

K Bodu č.8 

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. Správu o spracovaní a aktualizácii dokumentácie obce na zabezpečenie 
plnenia úloh v období krízovej situácie
 

B. OZ  s ch v a ľ u j e   



1.Úhradu architektonického výskumu  kostola sv. Jána Nepomuckého v obci 
vo výške 405 Eur

2.Prefinancovanie oplotenia ihriska do výšky 330 Eur 

3.Sponzorský dar p. Szabovi na výstavu zvierat v Kamenici nad/Cir 08.05.2010 
v sume 35 eur.

4. brigádu na 24.04.2010

Za  tieto  uznesenia  prítomní  poslanci  obecného  zastupiteľstva  hlasovali 
jednohlasne za.

 Starosta obce:

                        Ing. Benjamín Blaha       ……………………………

Overovatelia

Jozef Švik                                         .....…………………….......

Milan Milčík                             ...……………………………
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