Zápisnica č.5
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke
uskutočneného dňa15.08.2012 na obecnom úrade Kamienka
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia OZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ
Žiadosť pána Igora Pechu na kúpu parciel č. 841/165,841/169,841/172
Prerokovanie pripomienok
Rôzne
Návrh uznesenia
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

:
:

Ján Kolesár
Vladimír Buček

Zloženie návrhovej komisie

:
:

Jozef Švik
Marek Fecenko

Nakoľko na zasadnutí boli prítomní aj p. Ing. Arch. Marianna Bošková a p. Ján Kerekanič,
starosta obce navrhol navzájom vymeniť body 3 a 4.
Program zasadnutia OZ
1. Otvorenie zasadnutia
2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ
3. Prerokovanie pripomienok a Súborného stanoviska
4. Žiadosť pána Igora Pechu na kúpu parciel č. 841/165,841/169,841/172
5. Rôzne
6. Návrh uznesenia
7. Záver
OZ hlasovalo: Za : 6

Zdržal sa : 0 Proti: 0

Neprítomný : 1

K bodu č. 2
Starosta obce informoval o plnení uznesenia z posledného zasadnutia.

K bodu č. 3
Starosta obce oboznámil poslancov so Súborným stanoviskom pre vypracovanie Návrhu
spoločného Územného plánu obcí Kamenicanad/Cirochou a Kamienka- riešenie na k.ú.
Kamienka a vyhodnotením pripomienok uvedených v Záverečnom stanovisku z posúdenia
strategického dokumentu„Územný plán obcí Kamenica n/C a Kamienka“ na životné
prostredie,v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
v znení neskorších predpisov , ktoré vydal OÚŽP v Humennom dňa 21.06.2012. a
pripomienky pána Kerekaniča, kde nesúhlasí a má vážne výhrady s časťou Konceptu
Územného plánu obce Kamienka , ktorá počíta s vybudovaním cesty s vyústením medzi
domami s orientačnými číslami 12 a 13, ktorá by obsluhovala novú zónu určenú na bývanie.
Výhrady:
1. Cesta by nedodržovala normami predpísané vzdialenostné a šírkové parametre. Stavby
domov s orientačnými číslami 12 a 13 by boli vážne ohrozené otrasmi z prechodov
vozidiel. Pod významnou časťou takejto cesty idúcou paralelne s hranicou nášho
pozemku vedie v súčasnosti vodovodné potrubie zásobujúce okolité rodinné domy.
2. Skutkový stav uloženia vodovodného potrubia zásobujúceho mesto Humenné pitnou
vodou nezodpovedá nákresu z Konceptu. Vodovodné potrubie v skutočnosti prechádza
novonavrhovanou zónou určenou na bývanie. Vyhodnotenie pripomienky zostáva bez
zmeny - riešenie je zdokumentované podľa podkladov VVS .
3. Za parcelami domov s orientačnými číslami 11-22 je tak mokré podložie, že sa ťažko
nájde niekto ochotný investovať do výstavby rodinného domu na takomto pozemku.
Závery z prerokovania pripomienok pána Jána Kerekaniča :
Pripomienka č.1 sa akceptuje v tom zmysle, že sa vypustí navrhovaná prístupová
komunikácia pre lokalitu Záhumienky a ponechá sa iba peší chodník. Pre dopravné
sprístupnenie lokality Záhumienky sa navrhne nové riešenie prístupovej komunikácie.
Pripomienka č.2 zostáva bez zmeny- riešenie je zdokumentované podľa podkladov VVS .
Pripomienka č.3 zostáva bez zmeny.
OZ hlasovalo: Za : 6

Zdržal sa : 0 Proti: 0

Neprítomný : 1

K bodu č. 4
Starosta obce prečítal žiadosť pána Igora Pechu na kúpu parciel č. 841/165,841/169,841/172
OZ po oboznámení sa s geometrickým plánom navrhlo kontaktovať žiadateľa a riešiť aj
parcelu KN č. 841/164, ktorá je susednou parcelou.

K bodu č. 6

Návrh uznesenia č. 5
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke
uskutočneného dňa 15.08.2012 na 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
B. a k c e p t u j e
Pripomienku pána Kerekaniča Jána č.1. v tom zmysle, že sa vypustí navrhovaná prístupová
komunikácia pre lokalitu Záhumienky a ponechá sa iba peší chodník. Pre dopravné
sprístupnenie lokality Záhumienky sa navrhne nové riešenie prístupovej komunikácie

C. N a v r h u j e
V bode č.4 Žiadosť pána Igora Pechu na kúpu parciel č. 841/165,841/169,841/172 ,
kontaktovať žiadateľa a riešiť aj parcelu KN č. 841/164
D. Schvaľuje
Súborné stanovisko pre vypracovanie Návrhu spoločného Územného plánu obcí Kamenica
nad/Cirochou a Kamienka- riešenie na k.ú. Kamienka
Za toto uznesenie OZ hlasovalo: Za : 6

Zdržal sa : 0 Proti: 0

Zapisovateľka :

:

Overovatelia

:

Ján Kolesár

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

:

Vladimír Buček

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

:

Monika Hojdanová

Neprítomný : 1

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

