Zápisnica č.4
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke
uskutočneného dňa 29.06.2012 na obecnom úrade Kamienka
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia OZ dňa 29.6.2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ
Informácie o práci ObÚ a starostu obce
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012 kontrolóra obce
Programový rozpočet obce Kamienka na roky 2012-2014
Návrh záverečného účtu obce Kamienka za rok 2011
Stanovisko kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Kamienka za rok 2011
Odpredaj parciel 859/5 o výmere 48 m2 a 459/6 o výmere 63 m2 ako prípad hodný osobitného
zreteľa.
9. Rôzne
10. Návrh uznesenia
11. Záver

K bodu č. 1
Otvorenie OZ uskutočnil starosta obce p. Ing. Benjamín Blaha , ktorý prítomných na
zasadnutí privítal a oboznámil ich s programom zasadnutia.
Za zapisovateľku určil
:
Moniku Hojdanovú
Za overovateľov zápisnice

:
Andrej Sus
: Ing. Marián Hojdan

Zloženie návrhovej komisie :
:
OZ hlasovalo: Za : 6

Ján Kolesár
Vladimír Buček

Zdržal sa : 0 Proti: 0

Neprítomný : 1

K bodu č. 2
Starosta obce informoval o plnení uznesenia z posledného zasadnutia ,ktoré bolo
splnené.
K bodu č. 3
Starosta obce privítal predsedu spoločnosti Agroluk s.r.o. Kamenica nad /Cirochou
pána Ladislava Lukáča , ktorý požiadal Obecné Zastupiteľstvo o možnosť informovať
o zámeroch spoločnosti a o nových nájomných zmluvách s vlastníkmi. Ubezpečil ich , že aj
naďalej plánuje hospodáriť na prenajatých pozemkov v katastri obce a nájomné hradiť
vlastníkom len za užívané plochy .Za ostatné plochy zaplatí obci daň z nehnuteľnosti.
Svoju prácu chce zefektívňovať za pomoci novo zakúpených poľnohospodárskych strojov.

Následne pokračoval starosta obce informáciami o kladení vencov dňa 09.05.2012 pri
príležitosti 67.výročia ukončenia 2.sv vojny ,o stretnutí so správcom VLM Kamenica
nad/Cirochou, so zástupcami VVS a.s.-zmluva o správe časti kanalizácie , s pánom Chomom
ohľadom vyasfaltovania uličky, zakúpení stanu v hodnote 340 eur ,školení o činnosti
zriaďovateľa MŠ ,pracovnom stretnutí MAS pod Vihorlatom ,so zástupcami pána Molnára
ohľadom prvovýroby, zapožičaní veľkej rotačnej kosačky pre obec od spoločnosti Agroluk ,
s.r.o., stretnutí s notárkou Forinovou ohľadom omylom zapísaných podielov z UPS, stretnutí
so zástupcami VUC ohľadom výzvy cezhraničnej spolupráce s Poľskom,schválení 250eur
z VUC na historické fotografie, stretnutí s prokurátorom p. Kostrejom kvôli kontrole výrubu
drevín, vysviacke a primičnej omše Slavomíra Engeľa, ukončení absolventskej praxe Zuzany
Škubovej a, novej žiadosti o prax od septembra pre účtovníctvo ,športovom dni 2012 ,
príprave sv. omše na Cyrila Metoda ,stretnutí s riaditeľom katasrálneho úradu v Humennom,
ukončení školského roku v MŠ a stretnutí s novým futbalovým výborom v obci.
K bodu č. 4
Starosta obce informoval poslancov o pláne kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2.
polrok 2012

K bodu č. 5
Starosta obce informoval poslancov o Programovom rozpočte obce Kamienka na roky
2012-2014

OZ hlasovalo: Za : 6

Zdržal sa : 0 Proti: 0

Neprítomný : 1

K bodu č. 6
Starosta obce predniesol Návrh záverečného účtu obce Kamienka za rok 2011

OZ hlasovalo: Za : 6

Zdržal sa : 0 Proti: 0

Neprítomný : 1

K bodu č. 7
Starosta obce prečítal Stanovisko kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Kamienka za rok
2011

OZ hlasovalo: Za : 0

Zdržal sa : 0 Proti: 6

Neprítomný : 1

K bodu č. 8
Starosta obce predložil poslancom znalecký posudok na odpredaj parciel 859/5 o výmere 48 m2
a 859/6 o výmere 63 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa, terajšiemu nájomcovi Jánovi Kocikovi ,
rodený Kocik , narodený 01.01.1967 , r.č. 6701016174 , trvale bytom Kamienka 182 .
.

OZ hlasovalo: Za : 0

Zdržal sa : 0 Proti: 6

Neprítomný : 1

K bodu č. 9
Poslanci sa zaoberali využitím budovy Základnej školy

K bodu č. 10
Návrh uznesenie č. 4
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke
uskutočneného dňa 29.06.2012na Obecnom úrade v Kamienke
Obecné zastupiteľstvo v Kamienke :
A. b e r i e n a v e d o m i e:
1. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ
2. Informácie o práci OcÚ a starostu obce
3. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012 kontrolóra obce
4. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Kamienka za rok 2011
B. sch v a ľ u j e:
1. Programový rozpočet obce Kamienka na roky 2012-2014
2. Záverečný účet obce Kamienka za rok 2011 bez výhrad
3. Prevod z dôvodu osobitného zreteľa vlastníctvo parcely CKN 859/5 zastavanej plochy a nádvoria
o výmere 48 m2a parcele CKN 859/6 zastavanej plochy a nádvoria o výmere 63 m2 vytvorených
geometrickým plánom vyhotoviteľa Ján Mažerik ,Geodetické práce ,Mierová 80,06601 Humenné
IČO: 30628032 , DIČ:1031318860 , číslo geometrického plánu 30628032-13/2012 , overeného
podG1-126/12 dňa 23.05.2012 , z parcely CKN 859/1 zapísanej na LVč.600 KU Kamienka v prospech
Ján Kocik , rodený Kocik , narodený 01.01.1967 , r.č. 6701016174 , trvale bytom Kamienka 182
za cenu podľa sudnoznaleckého posudku č.4/2012,v zmysle ustanovenia §9 ods.8 písmeno e , zákona
č.138/1991 Z.z. O majetku obci v znení neskorších predpisov. Dôvod osobitného zreteľa spočíva
v skutočnosti, že parcela CKN 859/5je zastavaná stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a parcela
č.CKN859/6 je priľahlou parcelou a svojim umiestnením tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

Za toto uznesenie OZ hlasovalo: Za : 6

Zdržal sa : 0 Proti: 0

Neprítomný : 1

Zapisovateľka

Monika Hojdanová

Overovatelia

Andrej Sus

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

Ing. Marián Hojdan

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

V Kamienke dňa 29.06.2012



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

Ing. Benjamín Blaha –starosta obce

