Zápisnica z 25. zasadnutia OZ Kazimír, konaného dňa 7.9.2017 v zasadacej miestnosti
Obecného úradu.
Prítomní: J. Toma, starosta obce
Poslanci: Bc. S. Balog
J.Beľuš
J. Takáč
J. Sekáč
V. Horňaková
Ing. M. Černej
Neprítomní: P. Chomišák

Ďalší prítomní:
Ing. I. Grimlingová, hlavný kontrolór obce
J. Sarvašová, referentka obecného úradu

Program:
•

Otvorenie

•

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

•

Kontrola uznesení

•

Rozbor hospodárenia za 1. polrok 2017

•

Rozpočtové opatrenia č.5, č6.

•

Realizácia stavebných prác v obci

•

Organizačné záležitosti

•

Diskusia

•

Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril Jozef Toma, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je šesť a OZ je uznášania schopné.
Ospravedlnení poslanci: P. Chomišák
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce navrhol za zapisovateľa pána J. Sekáča, za overovateľov zápisnice pána J. Takáča a pani
V. Horňákovú.

OZ obce Kazimír
schvaľuje
program rokovania.
Hlasovanie:
Za: všetci prítomní poslanci
Proti: 0
Zdržal sa: 0
3. Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení z 24. zasadnutia OZ predložil pán J.Sekáč.
Uznesenie č. 143/2017
OZ obce Kazimír
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení z 24. zasadnutia OZ.
4. Rozbor hospodárenia za 1. polrok 2017
Kontrolórka obce I. Grimlingová predniesla informáciu o rozbore hospodárenia obce za 1. polrok 2017.
Uznesenie č. 144/2017
OZ obce Kazimír
berie na vedomie
rozbor hospodárenia obce Kazimír za 1. polrok 2017.

5. Rozpočtové opatrenia .
Hlavná kontrolórka obce predniesla rozpočtové opatrenia č. 5/2017 a č. 6/2017 a odborné stanovisko
k predmetným opatreniam.
Uznesenie č. 145/2017
OZ obce Kazimír
schvaľuje
rozpočtové opatrenia č.5 /2017 a č.6/2017, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice.
Za: všetci prítomní poslanci

Proti: 0
Zdržal sa: 0

6. Realizácia stavebných prác v obci.
- starosta obce informoval OZ o doručení cenových ponúk od pána Kolesára a pána Vaľka na
rekonštrukciu a prekrytie obecných studní. Rekonštrukcia zahŕňa výstavbu betonového základového
múru a drevenej strechy, ktorá zemedzí voľnému prístupu do vnútorného priestoru studne. Cena
rekonštrukcie 3 obecných studní je stanovená na cca. 2300Eur.
Uznesenie č. 146/2017
OZ obce Kazimír
schvaľuje
vyčlenenie peňažných prostriedkov na rekonštrukciu obecných studní v celkovej výške 2300Eur .
Za: V. Horňáková, J. Beľuš, Bc. S. Balog, J. Takáč, J. Sekáč
Proti: 0
Zdržal sa: Ing. M. Černej
- starosta obce ďalej informoval o výstabe nového oplotenia v areály dvora materskej škôlky, ktorého
výstavba bola nutná z dôvodu bezpečnosti detí počas voľnočasových aktivít, keďže areál bol spojený
s obecným dvorom, kde je uložená pojazdná technika na údržbu obce (traktor, vlečka a iné)
- informoval o ukončení 1. etapy rekonštrukčných prác chodníkov v obci – ‘‘Etapa D‘‘.
- informoval o ponuke informačných brožúr ‘‘Sprievodca hradmi Zemplína‘‘ od občianského združenia
ONTIS . OZ sa dohodlo o zakúpení 20 kusov týchto brožúr za účelom propagácie obce pre miestnych
obyvateľov ako aj pre prípadných navštevníkov OÚ.

7. Organizačné záležitosti
- Starosta obce požiadal OZ o názor k rekonštrukcii stropu v budove kultúrneho domu v rámci
zetepľovacích prác a rekonštrukcii sociálnych zariadení v prízemnej časti budovy . OZ sa dohodlo na
obhliadke aktuálneho stavu stropu a zároveň požiadalo starostu obce o cenovú ponuku na predmetné
práce do budúceho zasadnutia OZ.

8. Diskusia
- žiadne podnety a návrhy

9. Záver
Starosta obce sa poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. Zasadnutie OZ bolo ukončené
o 18:00 hod.

Zapísal: J. Sekáč
Overovatelia: J. Takáč, V. Horňáková

Starosta obce

Uznesenia z 25. zasadnutia OZ, konaného dňa 7.9.2017

Uznesenie č. 143/2017
OZ obce Kazimír berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z 24. zasadnutia OZ.
Dátum: 7.9.2017

Starosta obce

Uznesenie č. 144/2017
OZ obce Kazimír berie na vedomie rozbor hospodárenia obce Kazimír za 1. polrok 2017.
Dátum: 7.9.2017

Starosta obce

Uznesenie č. 145/2017
OZ obce Kazimír schvaľuje rozpočtové opatrenia č.5 /2017 a č.6/2017, ktoré tvoria prílohu tejto
zápisnice
Dátum: 7.9.2017

Starosta obce

Uznesenie č. 146/2017
OZ obce Kazimír schvaľuje vyčlenenie peňažných prostriedkov z obecného rozpočtu na rekonštrukciu
obecných studní v celkovej výške 2300Eur
Dátum: 7.9.2017

Starosta obce

