Zápisnica
z 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Kazimír konaného dňa 16.7.2015
o 16:00 hod.
Prítomní:
Starosta obce: Jozef Toma
Poslanci: Jozef Takáč
Jozef Beľuš
Jaroslav Sekáč
Ing. Michal Černej

Neprítomní : Peter Chomišák
Viera Horňáková
Stanislav Balogh
Zástupca stavebného úradu: Jaroslav Hrinda
Projektant: Juraj Bačo
Ostatní prítomní: Andrej Jurko

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Prejednanie výstavby ČOV v obci
4. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Jozef Toma, starosta obce. Privítal všetkých prítomných. Starosta
konštatoval, že počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Jozef Beľuš, Jozef Takáč
Zapisovateľ: J.Sarvašová
Hlasovanie: Za: Jaroslav Sekáč
Jozef Takáč
Jozef Beľuš
Ing. Michal Černej
Proti: 0

Zdržal sa: 0
Schválený program rokovania:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Prejednanie výstavby ČOV v obci
5. Záver

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo 7. zasadnutia OZ
Predložil pán Jaroslav Sekáč, konštatoval, že prijaté uznesenia sa plnia priebežne. Ďalej
konštatoval, že je potrebné zrušiť uznesenie č. 45/2015 zo dňa 2.7.2015, nakoľko sa nebude
realizovať výstavba ČOV v katastri Malý Kazimír.
Uznesenie č. 47/2015
OZ obce Kazimír v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení zo 7. zasadnutia OZ.
Hlasovanie: Za: Jaroslav Sekáč
Jozef Takáč
Jozef Beľuš
Ing. Michal Černej
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 48/2015
OZ obce Kazimír v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
ruší
uznesenie č. 45/2015 zo dňa 2.7.2015
Hlasovanie: Za: Jaroslav Sekáč
Jozef Takáč
Jozef Beľuš
Ing. Michal Černej

Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu 4: Prejednanie výstavby ČOV v obci
Starosta obce otvoril rokovanie ohľadom projektu kanalizácie obce a poprosil zúčastnených o
vyjadrenie k projektu.
Pán projektant sa vyjadril, že nie je vhodné miesto pre ČOV na pozemku za hospodárskym dvorom AT
Zemplín, dôvodom sú vysoké náklady na prečerpanie odpadovej vody a prevádzku dvoch čerpadiel.
Najvhodnejším riešením podľa pána Hrindu je napojenie odpadovej vody do ČOV Michaľany a
následne dohodnúť zmluvné podmienky s ČOV ohľadom ceny za m3 znečistenej vody. Náklady na
výstavbu potrubia do ČOV Michaľany sú porovnateľné s nákladmi na vybudovanie vlastnej ČOV
s cestou a príslušnými IS.
Podľa vyjadrenie zástupcu stavebného úradu a projektanta OZ odsúhlasilo výstavbu kanalizácie podľa
pôvodného projektu z roku 2001. Náklady na obnovu projektu sú minimálne, nakoľko sa stavba už
začala a nie je potrebné nové stavebné povolenie.
OZ navrhlo stretnutie s agentúrou ohľadom vyjasnenia financovanie projektu a názvu diela a
následne urobiť s agentúrov zmluvu o budúcej zmluve.

Uznesenie č. 49/2015
OZ obce Kazimír v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
výstavbu kanalizácie podľa pôvodného projektu z roku 2001.

Hlasovanie: Za: Jaroslav Sekáč
Jozef Takáč
Jozef Beľuš
Ing. Michal Černej
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta obce sa všetkým poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

Zapísal: Jaroslav Sekáč

..................................

Overovatelia zápisnice:

....................................
....................................
................................
Starosta obce

Uznesenia z 8.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kazimíri zo dňa
16.7.2015
Uznesenie č. 47/2015
OZ obce Kazimír v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení zo 7. zasadnutia OZ.

Kazimír, 16.7.2015
Jozef Toma, podpis starostu

Uznesenie č. 48/2015
OZ obce Kazimír v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
ruší
uznesenie č. 45/2015 zo dňa 2.7.2015
Kazimír, 16.7.2015
Jozef Toma, podpis starostu

Uznesenie č. 49/2015
OZ obce Kazimír v súlade s § 11 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje
výstavbu kanalizácie podľa pôvodného projektu z roku 2001.

Kazimír, 16.7.2015
Jozef Toma, podpis starostu

