Z á p i s n i c a č.3
zo zasadnutia OZ v obci Kamienka zo dňa 25.02.2008

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.Otvorenie
2. Žiadosť p. Ľubiščáka o výmenu pozemkov
3.Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ
4.Informácie o práci ObÚ a starostu obce
5.VZN o psoch
6.VZN o dodržiavaní verejného poriadku
7.Žiados o odkúpenie pozemku
8.Plán kultúrnych a športových podujatí v roku 2008
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, prihovoril sa
krátkym príhovorom a oboznámil ich s programom zasadnutia.
Za zapisovateľa určil
: Moniku Semancova
Za overovateľov zápisnice : Ľudmila Blišáková
: Mária Kocíková
Zloženie návrhovej komisie
: Milan Milčík
: Jozef Švik
K bodu č.2
P. Ľubiščák požiadal OZ a starostu obce o prejednanie výmeny pozemkov. Od rodinného domu č. 166 po uličke
smerom na horný koniec, je pred rodinnými domami po cestu pozemok p. Ľubiščáka. Požiadal o výmenu svojho
pozemku, ktorý slúži občanom za obecný pozemok, ktorý má vo vlastníctve obec. OZ jednohlasne zamietlo túto žiadosť
a to z dôvodu, že pozemok p. Ľubiščáka p.č. 190/1 vo výmere 2097 m2 charakter pozemku TTP je menší, ako
obecný pozemok p.č. 66 vo výmere 771 m2 charakter pozemku záhrada a p.č. 68/5 vo výmere 2128 m2 charakter
pozemku TTP.
K bodu č. 3
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
K bodu č. 4
Práca starostu obce o obecného úradu:
-

projekt rekonštrukcie miestnych komunikácii:
prebieha st. konanie a realizovaný prenájom so Slovenským pozemkovým
fondom v Humennom.
projekt rekonštr. KD: prebieha technická časť
do MŠ sme dostali sponzorský televízor
starosta obce sa zúčastnil na školení - MPSVaR – osobitný príjemca DHN, opatrovateľská služba
starosta obce sa zúčastnil na školení v Michalovciach – z. 215/2007 , ktorý dopĺňa z. 511/1992 – procesný
zákon k dani z nehnuteľnosti
16.02.2008 sa uskutočnilo na obecnom úrade - Valné zhromaždenie UPS
starosta obce oslovil p. Ing. Sucharovú, aby viedla kroniku obce. P.Ing.Súchárová súhlasila s vedením kroniky.
spustila sa do prevádzky digitalizácia - pohrebiska – cintorín na stránke www.pohrebiska.sk
starosta obce mal pracovné stretnutie s riad.VLaM Kamenica n/Cir. na ktorom prejednávali – pomoc VLaM
na realizáciu zastávky, na ktoré nám prisľúbili drevo a kameň, a taktiež nám prisľúbili štrk ku chodníkom cez lávky
- starosta obce mal stretnutie s štatut. OÁZA- p. Grecová a p. Ľuptáková
K bodu č. 5

Starosta obce prečítal VZN o psoch OZ s ch v a ľ u j e VZN o psoch bez pripomienok.
K bodu č. 6
Starosta obce prečítal VZN o dodržiavaní verejného poriadku s ch v a ľ u j e VZN o dodržiavaní verejného poriadku
bez pripomienok.
K bodu č. 7
Starosta obce oboznámil OZ so žiadosťou p. Bužovej o odkúpenie pozemku p. č. 841/27. OZ čiastočne súhlasilo na
odpredaji tohto pozemku, keďže p. Bužová tento pozemok dlhodobo užíva a stará sa oň, ale časť pozemku je na strane
Pechových a tak OZ rozhodlo, že sa ponúkne na odkúpenie časť pozemku na strane Pechových p. Pechový a na
budúcom OZ sa budú poslanci zaoberať touto žiadosťou.
K bodu č. 8
Starosta obce predložil návrh kultúrnych a športových podujatí na rok 2008, ktorý bude zverejnený na našej
internetovej stránke. OZ s takýmto návrhom súhlasilo.
K bodu č. 9
Starosta obce informoval, že aktivačné práce na obci budú pokračovať v marci do 31.05.2008. Uzatvorí sa nová
zmluva na AČ s ÚPSVaR.
P. Blišáková - poslankyňa OZ oboznámila starostu obce ako aj poslancov OZ, že v Humennom sa bude konať
zasadnutie vlády.
P. Švik - poslanec OZ navrhol rozdeliť komisiu pre verejný poriadok, kultúru , šport a životné prostredie na dve a to :
1. Komisia pre kultúru a šport
2. Komisia pre verejný poriadok a životné prostredie
Návrh na členov ako aj predsedov jednotlivých komisii predloží p. Švik na najbližšom obecnom zasadnutí.

K bodu č. 10
A. OZ b e r i e n a v e d o m i e
1. Kontrolu plnenia uznesení
2. Prácu OcÚ a starostu obce
B. OZ s ch v a ľ u j e
1. VZN o psoch
2. VZN o dodržiavaní verejného poriadku
3. Plán kultúrnych a športových podujatí na rok 2008
C. OZ u k l a d á OcÚ
1. Uzatvoriť zmluvu s ÚPSVaR na aktivačné práce.
T: do 17.03.2008
Z : starosta obce
2. Ponúknuť p. Pechovi odkúpenie časti pozemku.
T: do 25.03.2008
Z : starosta obce
3. Pripraviť návrh na rozdelenie komisii verejný poriadok, kultúru , šport a životné
prostredie.
T: do 25.03.2008
Z: Jozef Švik
D. Z a m i e t a
4.Žiadosť p. Ľubiščáka o výmenu pozemkov.
Za tieto uznesenia prítomní poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali jednohlasne za.
K bodu č.11: Na záver sa prítomným členom OZ poďakoval za účasť starosta obce.

