Zápisnica č.5
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke
uskutočneného dňa 07.10.2013 na obecnom úrade Kamienka
___________________________________________________________________________
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia OZ dňa 07.10.2013
1. Otvorenie zasadnutia
2. Územný plán obce
3. Nájomné byty v obci
4. Rôzne
5. Návrh uznesenia
6. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Ing. Benjamín Blaha, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci: Marek Fecenko
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je dostatočný a OZ je uznášania
schopné.
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice:
Ján Kolesár, Vladimír Buček
Návrhová komisia:
Ing. Marián Hojdan, Slavomír Kocik
Zapisovateľ:
Ing. Matúš Karas
Hlasovanie: prítomní: 6

za: 6

proti : 0

zdržal sa: 0

K bodu 2. Územný plán obce
Vzhľadom k tomu, že obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 4/2/2013 zo dňa
27.09.2013 návrh VZN č. 2/2013 o záväznej časti spoločného UPN obcí Kamenica nad
Cirochou a Kamienka v rozsahu riešenia na k.ú. obce Kamienka s pripomienkou, ktorú
nemožno zapracovať do predmetného návrhu, boli poslanci nútení zrušiť toto uznesenie
a požiadať o zapracovanie pripomienky.
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Uznesenie č. 5/1/2013
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 07.10.2013
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
ruší v plnom rozsahu
Uznesenie č. 4/2/2013 zo dňa 27.09.2013

Hlasovanie: prítomní: 6

za: 6

proti : 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 5/2/2013
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 07.10.2013
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.

neschvaľuje
Návrh VZN č. 2/2013 o záväznej časti spoločného Územného plánu obcí Kamenica nad Cirochou
a Kamienka v rozsahu riešenia na k.ú. obce Kamienka.

Hlasovanie: prítomní: 6

za: 6

proti : 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 5/3/2013
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 07.10.2013
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
žiada
zapracovať do návrhu VZN č.2/2013 o záväznej časti spoločného Územného plánu obcí Kamenica
nad Cirochou a Kamienka v rozsahu riešenia na k.ú. obce Kamienka v Článoku 1 bod 2.3 Funkčné

územie občianskej vybavenosti (ÚOV) v časti prípustné sú: „nájomné bývanie“.
Hlasovanie: prítomní: 6

za: 6

proti : 0

zdržal sa: 0
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K bodu 3. Nájomné byty v obci
Starosta informoval poslancov ponuke investora vybudovať v obci bytový dom v lokalite
bývalej základnej školy. Financovanie projektu bude z dotácie na obstaranie nájomných bytov
a dotácie na obstaranie technickej vybavenosti Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR a podpory zo ŠFRB.

Uznesenie č. 5/3/2013
zo zasadania Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka zo dňa 07.10.2013
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo obce v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
schvaľuje

zámer vybudovať v obci v roku 2014 bytový dom s8 (6) b.j. s celkovou výmerou ....... m2 na
parcele č. (na parcelách č. CKN 47/2 , CKN 46 a CKN 47/1 k.ú. Kamienka) LV 386, ktorá je
majetkom obce
Hlasovanie: prítomní: 6

za: 6

proti : 0

zdržal sa: 0

K bodu 4. Rôzne
K bodu 5. Návrh uznesenia
Zapisovateľ prečítal schválené uznesenia
K bodu 6. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zapísal: Ing. Matúš Karas
....................................................
starosta obce
Overovatelia:
Ján Kolesár

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

Vladimír Buček

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