
Z á p i s n i c a  č. 2

z mimoriadneho zasadnutia OZ v obci Kamienka 
zo dňa 05.02.2008

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
   
 Program:  

1. Otvorenie
2. Žiadosť o jednorazovú finančnú pomoc v dôsledku požiaru rodinného domu 
    Ľubomír Maľár
3. Žiadosť o jednorazovú finančnú pomoc v dôsledku požiaru rodinného domu 

Ján Maľár 
4. Návrh uznesenia 
5. Záver

K bodu č. 1 
Otvorenie OZ uskutočnil  starosta obce p. Ing. Benjamín Blaha , ktorý  prítomných na 
zasadnutí privítal, prihovoril sa krátkym príhovorom  a oboznámil ich s programom 
zasadnutia. 

Za zapisovateľa určil  : Moniku Semancova
Za overovateľov zápisnice  : Ján Kolesár 

        : Ing. Marián Hojdan 
Zloženie návrhovej komisie  : Ľudmila Blišáková
                            : Mária Kocíková       

K bodu č. 2
Starosta obce oboznámil OZ so žiadosť o jednorazovú finančnú pomoc v dôsledku 
požiaru rodinného domu Ľubomíra Maľára. Vzhľadom na to, že pán Ľubomír Maľár 
prišiel o všetok svoj majetok OZ súhlasilo s jednorazovou finančnou pomocou 
20 000,-Sk  

K bodu č. 3
Starosta  obce  oboznámil  OZ  žiadosť  o  jednorazovú finančnú  pomoc  v dôsledku 
požiaru rodinného domu Jánovi Maľárovi.  Pán Ján Maľár prišiel o väčšiu časť svojho 
majetku. OZ súhlasilo s jednorazovou finančnou pomocou 10 000,-Sk  

Starosta obce poskytol pomoc pomocnými prácami pracovníkmi, ktorí pracujú na 
aktivačných prácach.

Zástupca starostu obce p. Ján Kolesár, navrhol odpustenie  rodinám Maľárovím č.d. 
40. miestne dane a miestny poplatok za komunálny odpad a drobný  stavebný odpad 
na rok 2008. OZ súhlasilo.

Starosta obce s OZ navrhli spraviť verejnú dobrovoľnú zbierku v obci pre požiarom 



postihnuté  rodiny.  Starosta  obce  poveril  poslancov  OZ:  Ľudmilu  Blišákovú ,  Ing. 
Mariána Hojdana,  Jána Kolesára,  Andreja Susa,  Jozefa Švika, Mariu Kocíkovú, 
Milana Milčíka,   aby vykonali  v dňoch  6.2.2008,  7.2.2008,  8.2.2008   dobrovoľnú 
zbierku v obci,  na pomoc rodinám Maľárovím  na č.d. 40, postihnutých požiarom.
  
K bodu č. 4
B. OZ  s ch v a ľ u j e   
1. Žiadosť o jednorazovú finančnú pomoc v dôsledku požiaru rodinného domu 
  Ľubomírovi Maľárovi vo výške 20 000,-Sk.

2. Žiadosť o jednorazovú finančnú pomoc v dôsledku požiaru rodinného domu 
  Jánovi Maľárovi vo výške 10 000,-Sk.
 
3. Odpustenie miestnych daní a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
   stavebné odpady na rok 2008 rodinám Maľárovím č.d. 40.

4. Vyhlásenie zbierky v obci na pomoc rodinám Maľárovím na č.d. 40, postihnutých 
   požiarom

C. OZ  u k l a d á OcÚ
1. Poslancom OZ zrealizovať dobrovoľnú zbierku na pomoc postihnutým rodinám
   T: do 08.02.2008 Z : starosta obce

K bodu č.13: Na záver sa prítomným členom OZ poďakoval za účasť starosta obce.  

Zapísala : Monika Semancová ……………………….
 

Overovatelia :

Ján  Kolesár ……………………………
Ing. Marián Hojdan ……………………………


