Z á p i s n i c a č.9
Zo zasadnutia OZ v Kamienke, ktoré sa konalo dňa 24.09.2010.
Prítomní podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia OZ dňa 24.09.2010
1. Otvorenie
2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ
3. Informácie o práci ObÚ a starostu obce
4.Návrh na voľbu kontrolóra obce
5.Ponuka na odber zemného plynu za nižšiu cenu od RWE Gas Slovensko
6.Rozpočtové opatrenie č.1
7.Október mesiac úcty k starším- prijatie jubilantov
8.Rôzne
9.Návrh uznesenia
10.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 zapisovateľa určil

: Moniku Hojdanovú

Za overovateľov zápisnice : Jozef Švik
: Milana Milčíka
Zloženie návrhovej komisie : Ľudmila Blišáková
: Mária Kocíková

K bodu č. 2
Starosta obce informoval o plnení uznesenia z posledného zasadnutia

K bodu č. 3
Starosta obce informoval o:
: stretnutí protifašistických bojovníkov pri kladení vencov 31.08.2010
: podvihorlatská 16-tka 01.09.2010
: stretnutí s riaditeľom Eurovia
: stretnutí starostov Cirošského regiónu
:seminári v Stakčíne ohľadom využitia pralesov na rozvoj cestovného ruchu

K bodu č. 4
OZ schválilo komisiu pre voľbu kontrolóra obce zostavenú z členov: Ing. Marián Hojdan,
Ján Kolesár, a Jozef Švik. a určil deň konania volieb na 25.10.2010.

K bodu č. 5
Starosta obce prečítal ponuku na odber zemného plynu za nižšiu cenu od RWE Gas
Slovensko, ktorú zastupiteľstvo schválilo

K bodu č. 6
Vzhľadom na nižšie príjmy obce a potreba financovania projektu rekonštrukcie miestnych
komunikácii je potrebné prijať úpravy v rozpočte rozpočtovým opatrením č.1.

K bodu č. 7
Starosta obce oboznámil prítomných s menným zoznamom jubilantov v rámci prípravy
strieborného podvečera spojeného s výstavou Únie žien pod názvom ,,JESEŇ“

K bodu č. 8
Starosta obce oboznámil prítomných o výške nezaplatených daní a poplatkov obci občanmi.
Dohodlo sa na zasielaní výzvy občanom , ktorí možno len pozabudli na svoju daňovú
povinnosť.
Pán poslanec Milan Milčík informoval o možnom postupe vyasfaltovania prístupových
vchodov nahláseným občanom

K bodu č. 9

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
2.Informácie o práci ObÚ a starostu obce
3.Ponuku firmy RWE GAS Slovensko na zmenu odberu zemného plynu
B.OZ SCHVAĽUJE
1.Voľby kontrolóra obce na deň 25.10.2010
2.Rozpočtové opatrenie č.1
3.Prípravu strieborného podvečera

Za tieto uznesenia prítomní poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali jednohlasne za.

Starosta obce:
Ing. Benjamín Blaha

………………………..……

Jozef Švik

.....…………………..….......

Milan Milčík

...…………………………...…

Overovatelia

Zapisovateľka : Monika Hojdanová

......................................

