Z á p i s n i c a č.10
zo zasadnutia OZ v obci Kamienka zo dňa 25.09.2008
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ
3. Informácie o práci ObÚ a starostu obce
4. Doplnok č. 3 k zásadám hospodárenia s majetkom obce
5. Rozvoz obedov pre dôchodcov v ŠJ
6. Rôzne
7. Návrh uznesenia
8. Záver

K bodu č. 1
Otvorenie OZ uskutočnil starosta obce p. Ing. Benjamín Blaha, ktorý
zasadnutí privítal a oboznámil ich s programom zasadnutia.
Za zapisovateľa určil

: Ing. Marián Hojdan

Za overovateľov zápisnice

: Ľudmila Blišáková
: Mária Kocíková

prítomných na

Zloženie návrhovej komisie : Jozef Švik
: Milan Milčík
K bodu č. 2
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
K bodu č.3
Starosta obce informoval OZ o práci starostu obce a obecného úradu:
pracovné stretnutie s Ing. Zubkom – projektantom a Ing. Chomom a Ing. Štafurom
z Gepstavu, ohľadom možnosti dokončenia kanalizácie (ulička a LS Kamienka)
boli uskutočnené 2 kolaudácie stavieb RD
bola napísaná výzva na orezanie stromov pre Povodie Bodrogu a následné stretnutie
s Ing. Motyčkom
2.9. otvorenie šk.r. v MŠ – sponzorské príspevky od VLaM, Únia žien, Zvät telesne
postihnutých
bola uskutočnená kontrola z Regionálneho úradu pre verejné zdravotníctvo
s pozitívnym výsledkom
VSE – prebieha stavebné konanie a pripravuje sa rekonštrukcia vedenia a trafostanice
uskutočnili sa práce orezávania stromov v obce VSE
bola oprava schodiska pri KD

-

-

-

začali sa práce pri výstavbe podstavca pod delo
začali sme súbežne s kosbou cintorína
uskutočnilo sa mulčovanie okolo cesty do Kamenice
16.9. stretnutie starostov Cirošského regiónu
z našej iniciatívy bola predložená v parlamente novela zákona o lesoch – návrh
neprešiel, tejto problematike sa budeme venovať naďalej

K bodu č. 4
OZ sa zaoberalo doplnkom č. 3 k zásadám hospodárenia obce. Doplnok č.3 obsahuje:
- prenájom elektrocentrály občanom obce poplatok: 30,-Sk/hod. 1€ /hod. pri náhrade
elektrickej energie na stavebné práce.
- prenájom elektrocentrály občanom obce poplatok: 100,-Sk/ na deň 3,32€ /na deň pri náhrade
elektrickej energie na osvetlenie.
K bodu č. 5
Starosta obce navrhol zabezpečiť pracovnú silu, na dohodu o vykonaní prác, (1 000,Sk/mesačne 33,19 € ) na rozvoz obedov pre dôchodcov v ŠJ. OZ s takýmto návrhom
súhlasilo.
K bodu č. 6
Pani Popvičová požiadala poslancov o náhradu škody oplotenia pozemku, ktorá vznikla
ulomením konára gaštana, ktorý stojí na obecnom pozemku. OZ navrhlo nasledovnú náhradu
škody: poškodené pletivo nahradiť novým pletivom.
Poslanci OZ navrhli vykonať výspravku výtlkov na miestných komunikáciach v sume do
50 000,- Sk, € 1659,7 do konca roka.
Poslanci OZ navrhli uskutočniť verejné zhromaždenie občanov obce dňa 25.10.2008
o 17.00hod.
K bodu č. 7

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. Prehlásenie zástupcu starostu obce J. Kolesára, že sa vzdáva všetkých
nárokovateľných odmien.
4. Ospravedlnenie zástupcu starostu obce J. Kolesára z neúčasti na najbližších
zasadnutiach OZ z pracovných dôvodov.
B. OZ s ch v a ľ u j e
1. Doplnok č. 3 k zásadám hospodárenia s majetkom obce
2. Na rozvoz obedov pre dôchodcov prijať pracovnú silu na dohodu o vykonaní práce (1 000,Sk/mesačne 33,19 € )
3. Náhradu škody vzniknutej pani Popovičovej vo forme výmeny poškodeného pletiva
4. Výspravku výtlkov na miestnych komunikáciách

C. OZ u k l a d á OcÚ
1. Pozvať zástupkyne „Oázy pokoja“, n.o. na najbližšie zastupiteľstvo.
T: do 24.10.2008
Z : Monika Semancová
Za tieto uznesenia prítomní poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali jednohlasne za.

K bodu č.8
Na záver sa prítomným členom OZ poďakoval za účasť starosta obce.

