Z á p i s n i c a č.4
zo zasadnutia OZ v obci Kamienka zo dňa 26.04.2010.
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia OZ dňa 26.04.2010
1.Otvorenie
2.Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ
3.Informácie o práci ObÚ a starostu obce
4.Pomoc obce a postupy prác pri obnove kostola
5.Nakladanie s darovaným majetkom PV 3S
6.Cezhraničná spolupráca
7.Projekt rekonštrukcie miestnych komunikácii a samotná realizácia projektu
8.Príprava akcie na 8. mája a 5.júna
9.Rôzne
10.Návrh uznesenia
11.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 navrhol poslancov: Jozefa Švika a Milana Milčíka
Za členov návrhovej komisie navrhol poslancov : Andreja Susa a Jána Kolesára
Za zapisovateľku určil p. Bc. Moniku Semancovú
K Bodu č.2
Starosta obce informoval o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ
K Bodu č. 3
Starosta obce informoval o :
- podaní majetkového priznania dňa 29.03.2010
- nástupe AČ a obecných službách
- podaných projektoch: výmeny okien v KD-MP SR 24 500 eur
vykurovania DS-MF SR 2800 eur
revitalizácie verejnej zelene a lavičiek-Orange konto
- žiadosti na VLaM o drevo na krov prístavby
- ceste do Banskej Bystrice ohľadom projektu miestnych komunikácii -08.04.2010
- memoriály F Galicu v dňoch 08.04.2010 a 09. 04.2010
- stretnutí s riaditeľom Eurovie v Michalovciach
- príprave VVS na projektovej dokumentácie pre vodovod na uličke
- schválenom projekte rekonštrukcie miestnych komunikácii 174 547 eur bez DPH
- obecnej brigáde 24.04.2010 s účasťou 35 ľudí

- poučení a zložení sľubu členov okrskovej volebnej komisie
- stave spotreby plynu
K Bodu č. 4
Starosta obce informoval o pomoci obce pri oprave kostola:
demolačné prácach na kostole
dovoz kameňa
projekt elektriny
odvodnenie
K Bodu č. 5
Starosta obce informoval o dovezení darovaného majetku PV 3S a poľnej kuchyne.
OZ sa dohodlo ,že darovaný majetok sa môže používať na výcvik CO alebo ak je to možné
tak predať.
Zodpovední poslanci pri jeho užívaní budú p. Milčík a p. Kolesár
K Bodu č. 6
Starosta obce informoval o možnostiach Cezhraničnej spolupráce o ktorú sa pokúsi aj naša
obec.
K Bodu č. 7
Starosta obce informoval o schválenom Projekte rekonštrukcie miestnych komunikácii vo
výške174 547 eur, a samotnej realizácii projektu
K Bodu č. 8
Príprava akcie na 8. mája :
Kladenie vencov k pamätníku
Večer deň matiek so začiatkom o 18.00 hod: Vystúpenie naších detí z MŠ, a vystúpenie deti
našej obce navštevujúce Súkromnú základnú umeleckú školu MÚZA v Humennom
Občerstvenie pripravia členky Únie žien
5.júna: Športový deň na ihrisku .Občerstvenie pripravia členky Únie žien
K Bodu č. 9
Poslanci navrhli informovať občanov o realizácii rekonštrukcie miestnych komunikácii, aby
tí, ktorí potrebujú napojenia na siete riešiť prekopávkou komunikácie. mohli tak učiniť do
realizácie projektu.

K Bodu č. 10
A. OZ b e r i e n a v e d o m i e
1.Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ
3.Informácie o práci ObÚ a starostu obce
4.Pomoc obce a postupy prác pri obnove kostola
5.Informácia o schválení Projektu rekonštrukcie miestnych komunikácii a samotnej realizácii
6.Príprava akcie na 8. mája a 5.júna
B. OZ s ch v a ľ u j e
Odkúpenie 5-tich pivných súprav od p. Blišákovej. Jedna súprava( stôl+ 2 lavice) v cene
35eur.
C. OZ ukladá Ocú
1.Informovať občanov o realizácii rekonštrukcie miestnych komunikácii možnostiach
prekopávky ciest do realizácie projektu.
2. Preveriť možnosť predaja PV3S.

Za tieto uznesenia prítomní poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali jednohlasne za.

Starosta obce:
Ing. Benjamín Blaha

……………………………

Overovatelia
Ján Kolesár

.....…………………….......

Andrej Sus

...……………………………

