Z á p i s n i c a č. 5
zo zasadnutia OZ v obci Kamienka zo dňa 04.05.2007

Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program :
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Informácie o práci Obecného úradu a starostu obce.
4. Informácia o príprave knihy o obci
5. VZN obce o prevádzkovaní pohrebiska a domu smútku
6. Dohoda o spolupráci pri prevádzkovaní pahrebiska
7. Dohoda o poskytovaní odbornej spôsobilosti
8. Organizačný poriadok Obecného úradu
9. Zásady hospodárenia s majetkom obce doplnok č. 2
10. Čerpanie rozpočtu obce po prvom kvartáli
11. Rôzne
12. Návrh uznesenia.
13. 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 pána
Ing. Mariana Hojdana, za overovateľov zápisnice pani Máriu Kocíkovú a pána Milana Milčíka
K bodu č. 2
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia.
K bodu č. 3
Starosta obce informoval OZ o práci OcÚ a starostu obce. Bola uskutočnená oprava stropu na Dome
smútku. Starosta obce uskutočnil pracovné stretnutia, okrem iných aj stretnutie starostov "Cirošského
regiónu" , na ktorom sa dohodli na spoločných akciách, vydanie propagačných materiálov - brožúr.
V obci sa uskutočnila jarná brigáda, na ktorej sa zúčastnili občania obce.
K bodu č. 4
Starosta obci informoval OZ o finančných daroch od sponzorov. Taktiež informoval, že všetci sponzori
sú uverejnení na internetovej stránke a taktiež budú uvedení v knihe.

K bodu č. 5
Starosta obce pred obecným zastupiteľstvom dal preštudovať poslancom OZ VZN obce o
prevádzkovaní pohrebiska a domu smútku. OZ nemalo žiadne výhrady a jednohlasne schválilo VZN
obce o prevádzkovaní pohrebiska a domu smútku.
K bodom č. 6 a 7
Starosta obce prečítal návrh - Dohodu o spolupráci pri prevádzkovaní pahrebiska a Dohodu o
poskytovaní odbornej spôsobilosti. OZ jednohlasne súhlasilo s dohodami.
K bodu č. 8
Starosta obce pred obecným zastupiteľstvom dal preštudovať poslancom OZ "Organizačný poriadok
Obecného úradu" . OZ nemalo žiadne výhrady a jednohlasne schválilo Organizačný poriadok
Obecného úradu.
K bodu č. 9
Starosta obce pred obecným zastupiteľstvom dal preštudovať poslancom OZ "Zásady hospodárenia s
majetkom obce doplnok č. 2." OZ súhlasilo s prijatím " Zásady hospodárenia s majetkom obce doplnok
č. 2" a jednohlasne schválilo.
K bodu č. 10
Starosta obce oboznámil OZ s čerpaním rozpočtu obce po prvom kvartáli. Čerpanie rozpočtu bolo cca
25% . OZ nemalo výhrady k čerpaniu rozpočtu obce po prvom kvartáli.
K bodu č. 11
Starosta obce informoval OZ, že rekonštrukcie elektrického vedenie sa v tomto roku nebude robiť až v
roku 2008.
Komisie pre ochranu verejného poriadku, kultúry, športu a ochrany prírody a krajiny chce vyhlásiť
súťaž v obci o najkrajšiu predzáhradku, záhradku a balkón. Pravidlami súťaže vypracuje uvedená
komisia.
K bodu č. 12
A. b e r i e n a v e d o m i e
1.
2.
3.
4.

OZ
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berie
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berie
berie

na
na
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kontrolu plnenia uznesení.
informácie o finančných daroch na knihu o obci Kamienka
prácu OcÚ a starostu obce.
čerpanie a stav rozpočtu obce po prvom kvartáli.

B. s ch v a ľ u j e
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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VZN obce o prevádzkovaní pohrebiska a Domu smútku.
uzavretie Dohody o spolupráci pri prevádzkovaní pahrebiska.
uzavretie Dohody o poskytovaní odbornej spôsobilosti.
organizačný poriadok obecného úradu.
zásady hospodárenia s majetkom obce doplnok č. 2.
"Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku"

C. u k l a d á
1. OcÚ ukladá napísať reklamáciu na cesty.
T: do 31.05.2007 Z : starosta obce
2. OcÚ ukladá zakúpiť obrusy na stoly do sály Obecného úradu.
T: do 31.05.2007 Z : starosta obce
3. OcÚ ukladá zakúpiť propagačný materiál o obci - brožúrku. (250 výtlačkov / 7150,-Sk)
T: do 15.07.2007 Z : starosta obce
Za tieto uznesenia hlasovalo OZ jednohlasne za.
K bodu č.13
Na záver sa prítomným členom OZ poďakoval za účasť starosta obce.

Zapísala : Ing. Marián Hojdan ..........
Overili : Mária Kocíková ...........
Milan Milčík ..........

