Zápisnica č.1
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kamienke
konaného dňa 08.02.2011.na Obecnom úrade v Kamienke
Prítomní podľa prezenčnej listiny
Úvod
Starosta obce privítal na 1. zasadnutí pánov poslancov ,
pani Ing. arch. Hopanovú , pani Ing. arch. Boškovú . Pani Ing. architektka Hopanová
informovala o postupe a etapách Územného plánu, o etape v ktorej sa práve nachádza naša
obec, a to je Zadanie pre vypracovanie dokumentácie Územného plánu obce Kamienka
vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený aj na internetovej stránke obce.
Pani Ing. arch. Bošková zrekapitulovala návrhy podané v prvej etape- návrhovej a
tým informovala o koncepte Územného plánu obce .
Návrh Uznesenia č.1/1
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka,
konaného dňa 08.02.2011.na Obecnom úrade v Kamienke
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní programu

B .schvaľuje
1.podľa § 20 ods. 7 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vo väzbe na zákon SNR č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zadanie pre vypracovanie dokumentácie Územného plánu obce (ÚPN-O) Kamienka,
ktoré bolo prerokované v zmysle § 20 ods. 2 stavebného zákona a posúdené Krajským
stavebným úradom v Prešove podľa §20 ods.6 stavebného zákona, stanoviskom
č.2011-29/252-2. zo dňa 24.01.2011
C.súhlasí
s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci verejného prerokovania Zadania
vypracovanie dokumentácie Územného plánu obce (ÚPN-O) Kamienka,

pre

D.žiada
starostu obce
zabezpečiť, prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstaranie Územného plánu
obce, obstaranie ďalších etáp Územného plánu obce (ÚPN-O) Kamienka ako súčasť
procesu obstarania spoločného Územného plánu obci
Kamenica nad Cirochou
a Kamienka, pričom v zmysle prijatého postupu vyplývajúceho z ustanovení stavebného
zákona nasledujúcou etapou je spracovanie Konceptu spoločného Územného plánu obcí .
OZ hlasovalo: Za : 7 zdržal sa : 0 Proti: 0

Po schválení Uznesenia č.1 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka,
konaného dňa 08.02.2011.na Obecnom úrade v Kamienke , sa starosta obce obom dámam
poďakoval za účasť a podrobné vyjadrenie k Územnému plánu obce.
Ďalej zasadnutie pokračovalo podľa programu.
Program zasadnutia OZ dňa 08.02.2011
1.Otvorenie zasadnutia
2.Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ
3.Informácia o práci Obú a starostu obce
4.Zadanie pre vypracovanie dokumentácie Územného plánu obce Kamienka
5.Poverenie poslanca určeného zastupovaním podľa § 12z.ž.369/1990
6.Zastupovanie starostu
7.Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra obce za rok 2010
8.Rokovací poriadok
9.Štatút obce
10.Služobné cesty a služobný mobil
11.Plán akcii na rok 2011
12.Návrh uznesenia
13.Záver
K bodu č. 1
Za zapisovateľku starosta určil Moniku Hojdanovú , za overovateľov zápisnice pána
Vladimíra Bučeka a pána Jána Kolesára.
K bodu č. 2
Uznesenia č.13. z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva boli splnené
Pracovné komisie pri OZ :

1. finančná komisia :

Vladimír Buček - predseda
Andrej Sus
- člen
Marián Hojdan - člen
2. komisia pre kultúru a šport :
Marek Fecenko
- predseda
Ján Kolesár
- člen
Oľga Mastiľáková - člen
Peter Sus
- člen
Ján Kerekanič
- člen
3.komisia pre ochranu životného prostredia :
Jozef Švik- predseda
Marián Hojdan- člen
Slavomír Kocík - člen
Milan Milčík - člen
členovia komisie pre ochranu verejného záujmu sú všetci poslanci OZ

K bodu č. 3
Starosta obce informoval:
- čerpanie dovolenky v počte 3 dni
- silvestrovské stretnutie s občanmi
- zhotovení a zakúpení novej snehovej radlice do majetku obce
- postupné vyplácanie projektov PPA
- 180 hod. prác Rastislava Janovčíka pre obec
- orezávanie líp pri cintoríne
- podanie žiadosti na dotáciu pre rekonštrukciu kostola
- podanie žiadosti na dotáciu na výmenu okien na budovy obecného úradu
- stretnutiach ohľadom krížovej cesty s členkami ruženca ,drevorezbárom pánom
Malíkom a architektom pánom Ing.Sitarčíkom ,
- ples 2011 ,ktorý organizovala Únia žien spolu s obcou
- prejednávanie protipovodňových opatrení s pánom Ing. Vaľom
- stretnutie s poslancom NR SR za SDKÚ pánom Ing. Matejom a prednostom
obvodného úradu v Humennom pánom Ing. Babjakom
- majstrovstvá v stolnom tenise v Belej nad/Cir , kde naši mladí stolnotenisový hráči
dosiahli vynikajúce výsledky
- zasadnutie výboru UPS a valnom zhromaždení UPS dňa 04.03.2011
- stretnutie na katastrálnom úrade v Humennom
- školenie v Michalovciach

K bodu č. 5
Povereným poslancom, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia v prípadoch
podľa §12ods.2, ods.3, ods. 5 a ods.6 tretia veta zákona SNRč. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov sa stal pán poslanec Andrej Sus.
OZ hlasovalo: Za : 7 zdržal sa : 0 Proti: 0
K bodu č. 6
Za svojho zástupcu starosta obce poveril v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov pána poslanca Jána Kolesára
K bodu č. 7
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a následných aktualizácií
starosta obce prečítal správu o kontrolnej činnosti kontrolóra obce za rok 2010 , ktorú
predložil kontrolór obce Jozef Harvan dňa 19.01.2011.
Rok 2010 bol náročný a špecifický z dôvodu obmedzených zdrojov príjmov, najmä zo
zdrojov od štátu v podobe podielových daní , ako procesu prebiehajúcej hospodárskej
a finančnej krízy . Tieto okolnosti boli dôvodom na zvýšenie zodpovednosti v oblasti

efektívnosti a hospodárnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami vyčlenených
v rozpočte obce. Tiež to kládlo dôraz i na časté zásahy do rozpočtu obce v rámci
rozpočtových opatrení predovšetkým z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov .
I napriek tomu v uplynulom roku obec dokázala v rámci projektových programov z fondu
EÚ a z prostriedkov štátu rozvíjať a zveľaďovať majetok obce .
Uvedené znaky boli motivujúce i pre činnosť kontrolóra obce a teda smerovanie kontroly
bolo do základných oblastí života obce, do oblasti tvorby a čerpania obecného rozpočtu
a dodržiavania rozpočtových pravidiel v danej oblasti ,dodržiavania zákonnosti , účinnosti
a hospodárnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkovými právami obce,
dodržiavanie vybavovania základných zákonných povinností obce pri spravovaní obecného
majetku a vo vzťahu k občanom a k štátu.
Výsledky kontroly za rok 2010obsiahnuté v tabuľke boli bez zistených nedostatkov .
K bodu č. 8
Starosta obce poukázal hlavne na zmeny v novom rokovacom poriadku, ktorý obdŕžal
každý poslanec OZ k prípadným návrhom a zmenám z ich strany, ktorý bude zverejnený na
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke.
K bodu č. 9
Starosta obce poukázal na zmeny aj v Štatúte obce , ktorý bude zverejnený na úradnej
tabuli obce a na internetovej stránke.
K bodu č. 10
Starosta obce informoval o zmenách v cestovných náhradách služobných ciest.
Od roku 2011 sa budú vypisovať na služobné cesty starosta obce cestovné príkazy
Starosta obce poukázal na potrebu služobného mobilného telefónu pri jednaniach mimo
obce- pri komunikácií s úradom

K bodu č. 11
Plán akcií na rok 2011: 05.03 -zabíjačka , máj –deň matiek , jún športový deň , júl5.7.cyrila-Metoda- výstup do Klina spojený so svätou omšou , september- podvihorlatská
16- tka , október- strieborný podvečer ,december – Mikuláš.

K bodu č. 12
Návrh Uznesenia č.1/2
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kamienka,
konaného dňa 08.02.2011.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
2.Informácia o práci Obú a starostu obce
3. Zastupovanie starostu pánom poslancom Jánom Kolesárom
4.Správa o kontrolnej činnosti kontrolóra obce za rok 2010
5.Návrh rokovacieho poriadku
6.Návrh štatútu obce
B. s ch v a ľ u j e
1.Členov komisií.
2.Poverenie poslanca pána Andreja Susa , ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia v prípadoch podľa §12ods.2 prvá veta, ods.3 tretia veta , ods. 5 tretia veta a ods.6
tretia veta zákona SNRč. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3.Evidenciu služobných ciest starostu obce a následnú úhradu cestovných príkazov.
4. zakúpenie služobného mobilného telefónu starostovi obce a obecnému úradu
5..Plán akcii na rok 2011

Za toto uznesenie hlasovali všetci poslanci: pán Vladimír Buček , pán Ján Kolesár ,
pán Marián Hojdan , pán Andrej Sus , pán Slavomír Kocik , pán Marek Fecenko ,
pán Jozef Švik jednohlasne Za.

Zapisovateľka

Monika Hojdanová

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

Overovatelia

Vladimír Buček

.....………………..…….......

Ján Kolesár

...………………….……..……

Kamienke dňa 08.02.2011



Ing. Benjamín Blaha
starosta obce

