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Z á p i s n i c a   č. 10 

 

               Zo zasadnutia OZ v Kamienke, ktoré sa konalo dňa 25.10.2010. 

 
Prítomní podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia OZ dňa 25.10.2010 

 
1. Otvorenie 

2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ 

3. Informácie o práci ObÚ a starostu obce  

4. Správa o výsledku finančnej kontroly obecného úradu vykonanej kontrolórom obce  

5. Opatrenie starostu obce na zabezpečenie inventarizácie majetku obce za rok 2010  

6. Programový rozpočet obce na rok 2010 

7. Príprava  návrhu rozpočtu obce na rok 2011 

8.Príprava návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a        

    drobné stavebné odpady 

9.Príprava vianočného programu 

10.Rôzne 

11.Návrh uznesenia 

12.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   : Ľudmila Blišáková  

                                             : Mária Kocíková 
                                               
Zloženie návrhovej komisie :  Ing. Marián Hojdan 

                                              :  Andrej Sus     

 

K bodu č. 2 

 

Starosta obce informoval o plnení uznesenia z posledného zasadnutia. 
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K bodu č. 3 

Starosta obce informoval o: stretnutí s ministrom obrany SR v Bratislave                                                                    

                                          : priebehu dňa samosprávy 

                                          : postupe prác na kostole     

                                          : zasielaní výziev občanom na zaplatenie miestnych daní  

                                           a poplatkov 

                                          :  ukončenej plynofikácie domu smútku 

                                          : úprave parkoviska na miestnom cintoríne 

K bodu č. 4 

Starosta obce prečítal správu výsledku finančnej kontroly obecného úradu vykonanej 

kontrolórom obce 

 

K bodu č. 5 

Starosta obce prečítal opatrenie starostu obce na zabezpečenie inventarizácie majetku obce za 

rok 2010 

K bodu č. 6 

Starosta obce informoval o programovom rozpočte obce na rok 2010 

 

K bodu č. 7 

Starosta obce informoval o  príprave  návrhu rozpočtu obce na rok 2011 

 

K bodu č. 8 

Starosta obce informoval o  príprave  návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

K bodu č.9 

OZ spolu so starostom obce sa zaoberalo prípravou vianočného programu ktorý určilo na 

04.12.2010. 

 

K bodu č.10 

OZ spolu so starostom obce sa zaoberalo prípravou na konsekráciu kostola dňa 20.11.2010 
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K bodu č.11 

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, ktoré bolo splnené 

2.Informácie o práci ObÚ a starostu obce  

3.Správu o výsledku finančnej kontroly obecného úradu vykonanej kontrolórom obce 

4.Opatrenie starostu obce na zabezpečenie inventarizácie majetku obce za rok 2010  

 
    

B.OZ  SCHVAĽUJE 
 
1.Programový rozpočet obce na rok 2010 

2.Vianočný program na 4.12.2010 so začiatkom o 17-tej hodine 

3.Odmenu starostovi za kvalitný výkon funkcie zrealizovaním projektov -,,Rekonštrukcia 

miestnych komunikácii“, a ,,Rekonštrukcia kostola“ vo výške mesačného platu 

 

 

C. OZ odporúča 
 

1. Prípravu návrhu rozpočtu obce na rok 2011 v spolupráci s finančnou komisiou 
 
 
Za tieto uznesenia prítomní poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali jednohlasne za. 
 

 

Starosta obce: 

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

Overovatelia 

......................................                                                Mária Kocíková                              

.....................................                                      Ľudmila Blišáková                           

 

 


