Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 11. 2 .2011

Program: viď príloha

K bodu l/
Starosta obce p. Igor Daško privítal prítomných poslancov obce na zasadnutí OZ.
K bodu 2/
Kontrolu plnenia uznesení bol poverený p. Štefan Štefanec, ktorý po prečítaní uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia skonštatoval, že uznesenia sú splnené.

K bodu 3/
Zapisovateľ: Štefan Štefanec
Overovatelia: Štefan Štefanec, Milan Kvasnica
Návrhová komisia: Jozef Veselý
K bodu 4/
Starosta obce informoval poslancov o možnosti zapojenia sa do výzvy Mikroregionu
Biele Karpaty – kompostéry. Každá domácnosť by obdržala 700 l nádobu na odpad –
separáciu . Spolufinancovanie obce je vo výške 5 % oprávnených výdavkov.

K bodu 5/
Starosta oboznámil poslancov , o podaní žiadosti – výzva č. 4 MAS Vršatec –
Rekonštrukcia ciest –Kameničany. Žiadosť bola odovzdaná na PPA a čaká sa na
schválenie.

K bodu 6/
Starosta informoval poslancov o novej zmluve s TEKOS Nová Dubnica. Zmluva je
vypracovaná na priemerný počet smetných nádob v obci – vyvážaných. Doterajšia
suma za vývoz DO činila 77,81 Eur – podľa novej zmluvy na počet popolníc je suma
Za jeden vývoz 83 Eur. Nakoľko sa v jeden deň vyváža odpad i z obce Borčice
I z obce Kameničany v jednom vozidle , fakturácia za uloženie odpadu bude v pomer
50:50 Kameničany – Borčice.
Poslanci s uzatvorením zmluvy na vývoz domového odpadu súhlasili i s fakturáciou
83 Eur za 1 vývoz z obce Kameničany.

K bodu 7/
Starosta obce informoval poslancov OZ o skončení pracovného pomeru v zmysle
Zákonníka práce § 67 , pracovníčky obecného úradu p. Ľ. Šelingovej
Zároveň informoval poslancov , že akceptuje žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
Ing. Gabriely Koníčkovej s nástupom od 1.3.2011 na uvoľnené pracovné miesto.

K bodu 8/
Poslance OZ p. Jozef Veselý informoval poslancov o príprave fašiangov v obci
Kameničany . Fašiangový sprievod obcou a zábava bude dňa 26.2.2011.

K bodu 9/
Starosta obce predložil poslancom na schválenie sumu , ktorou budú odmeňovaní
pracovníci prijatí na dohodu o vykonaní práce , na práce , ktoré budú potrebné
vykonať v obci Kameničany. Obecné zastupiteľstvo schválilo po diskusii sumu
3,50 Eur /hod /brutto , pre pracovníka , ktorý bude vykonávať činnosti na dohodu
o vykonaní práce – na základe potrieb obce a zváženia starostu obce.
Starosta inoformoval i o možnosti opätovného zamestnania p. Machu na základe
dohody v zmysle § 50 i zák 5/2004 prostredníctvom ÚPSVaR Trenčín.
Podklady pre dohodu s ÚPSVaR Trenčín sú kompletné.
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s prijatím do zamestnania na dobu určitú od 1.3.2011
do 30.11.2011 – p. Macho . Obec sa bude podieľať na spolufinancovaní nasledovne
10 % z celkovej ceny práce zamestnanca počas prvých troch mesiacov
20 % z celkovej ceny práce zamestnanca počas ďalších 3 mesiacov
30 % z celkovej ceny práce zam estnanca počas ostatných 3 mesiacov
a príspevok na stravovanie v zmysle zákona.

K bodu 10/
Starosta informoval poslancov o porade na Mikroregióne Biele Karpaty v Pruskom
Na uvedenom zasadnutí členovia odsúhlasili členský príspevok vo výške 1 cent na
občana.

K bodu 11/
Uznesenie č. 3/2011

Obecné zastupiteľstvo:
l. b e r i e n a v e d o m i e
a/ plnenie uznesení z predchádzajúceho OZ
b/ informáciu o príprave fašiangov v obci
c/ skončenie pracovného pomeru p. Šelingovej
d/ prijatie Ing. Koníčkovej do pracovného pomeru na dobu neurčitú
e/ prijatie p. Machu do pracovného pomeru na dobu určitú od 1.3.2011 – 30.11.2011

2/ s c h v a ľ u j e
a/ návrhovú komisiu, overovateľov a zapisovateľa
b/ zmluvu s TEKOS Nová Dubnica o vývoz komunálneho odpadu
c/ výšku odmeny na dohodu o vykonaní práce v sume 3,50 Eur /hodina/brutto
d/ dohodu s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín § 50 i
e/ úhradu členského príspevku v sume 1 cent na občana pre Mikroregión Biele Karpaty

Zapísal: Štefan Štefanec

……………………

Overovatelia:
Štefan Štefanec

……………………

Milan Kvasnica

…………………….

Igor Daško, starosta obce

……

