
Z á p i s n i c a

zo zasadnutia OZ v obci Kamienka zo dňa 16.11.2006

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program :   1. Otvorenie
                2. Kontrola plnenia uznesení

3. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatkov za komunálne   
                        odpady a drobné stavebné odpady na území  obce Kamienka
 4. Rôzne
               5. Návrh uznesení
               6. Záver 

 
K bodu č. 1 :Otvorenie OZ uskutočnil  starosta obce p. Sus, ktorý prítomných na 

zasadnutí  privítal  a  oboznámil  ich  s  programom zasadnutia.  Za 
zapisovateľku  určil  Moniku  Semancovú,  za  overovateľov 
zápisnice pána Andreja Škubu  a pána Jána Židova.  

                      
   K bodu č. 2 : Bola uskutočnená kontrola plnenia uznesení  z predchádzajúceho 

zasadnutia:                                                                                      

Uznesenie č. 1 : Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo , že vo voľbách 02.12.2006 
 sa   budú  voliť  7.  členovia  obecného  zastupiteľstva  na 

ďalšie  funkčné obdobie - /bolo splnené/ 
Uznesenie č. 2:  OZ schválilo odhalenie sochy Jána Nepomúckeho na deň 
                                oslobodenia obce  /bolo splnené/ 

Uznesenie č. 3: Obecné zastupiteľstvo schválilo spraviť vlajky a erb obce.
            /bolo splnené/ 

Uznesenie č. 4: OZ schválilo študijné voľno v rámci zvýšenie kvalifikácie  
     pracovníčke obecného úradu     /bolo splnené/ 

Uznesenie č.5: OZ schválilo zakúpiť počítača na obecný úrad /bolo splnené/ 

Uznesenie č.5: OZ akceptovala správu kontrolóra obce  /bolo splnené/ 

K bodu č. 3 : 



Starosta  obce  predložil  OZ  Kamienka  návrh  VZN  o  miestnych 
daniach a miestnom poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
na území  obce Kamienka na  rok 2007.
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s takýmto návrhom a   nemalo žiadne námietky 
k VZN.

K bodu č. 4:
Starosta obce informoval OZ o ukončení s výstavbou podstavca   pod sochu  a 
úpravou okolia  pri  soche.  Taktiež  informoval  o  osadení  kríža  pred  obecným 
úradom, ktorý dal spraviť a postaviť  Ing. Ján Kormucík. 
Voľby do orgánov samosprávy obce sú pripravené a zatiaľ bez  
akýchkoľvek  problémov. Starosta obce požiadal OZ o preplatenie dovolenky za 
rok  2005.     OZ  bez  námietok  súhlasilo   a  taktiež  súhlasili  s  vyplatením 
odmeny.  
Poslanec OZ pán Jozef Švik požiadal o navýšenie výdavkov na TJ z dôvodu 
prevýšenia výdavkov, pretože veľa zápasov sa odohrávalo mimo obce. Tento 
návrh bol schválený.   
 Starosta obce predložil žiadosť o stravovanie pani Agáty Guzejovej v ŠJ pri MŠ 
Kamienka. OZ žiadosť schválili.

K bodu č. 5 : 
                                                         
Uznesenie č. 1 : OZ schválilo VZN o miestnych  daniach a miestnom poplatkov 

za komunálne  odpady a drobné stavebné odpady na území 
obce Kamienka na rok 2007

Uznesenie  č.  2:  OZ schválilo odmenu a  preplatenie dovolenky za rok 2005 
Andrejovi Susovi -starostovi obce 

Uznesenie č. 3: Obecné zastupiteľstvo schválilo navýšenie rozpočtu TJ.

Uznesenie č. 4: OZ súhlasilo so stravovaním sa Agáty Guzejovej v ŠJ pri MŠ 
Kamienka                              

Za tieto uznesenia obecné zastupiteľstvo hlasovalo jednohlasne za.

K bodu č.6 : Na záver sa prítomným členom OZ   poďakoval za                          
                     účasť starosta obce.  

Zapísala : Monika Petrová ……………………….
Overili    : Andrej Škuba    ………………………..
                  Ján Židov          ……………………….


