
Z á p i s n i c a   č.4

zo zasadnutia OZ v obci Kamienka zo dňa 25.03.2008

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
   
 Program:  
Program zasadnutia OZ dňa 25.03.2008
1. Otvorenie
2. Informácia o plnení uznesenia z posledného zasadnutia OZ
3. Informácie o práci ObÚ a starostu obce
4. Informácia o práci kontrolóra obce 
5. Rozdelenie komisie pre kultúru, šport, verejný poriadok a životné prostredie
6. Majetkové priznanie starostu obce
7. Žiadosť o odkúpenie pozemku – geometrický plán
8. Rôzne 
9. Návrh uznesenia 
10. 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 : Andrej Sus

        : Ing. Marian Hojdan       
Zloženie návrhovej komisie  : Milan Milčík
                            : Jozef Švik    

K bodu č. 2
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. 

K bodu č.3
Práca starostu obce o obecného úradu: 
- projekt rekonštrukcie miestnych komunikácii: prebieha st. konanie
- projekt rekonštr. KD: prebieha techn. časť, na 95% hotový
-     požiar rodinného domu – Ľ Maľar 
                                                     - splnomocnenec pre rom. problematiku Anna Botošová 
                                                            - podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič
                                                             - Transpetrol, VSE, US STEEL       
- zaslaná žiadosť o drevo pre zastávku do Pliešovec
- zaslaná opakovaná žiadosť o darovanie prebytočného materiálu na MO SR
- VLaM poskytli kamennú drť na vysypanie chodníkov k lávkam
- VLaM poskytli pojazdnú dielňu na opravu lávky pri kostole
- 29.2. bola realizovaná výmena bočných dverí v KD 61275,-Sk (61327,-Sk ponuka)
- p.Zeľová začala stavebné povolenie
- stretnutie s p. Ocilkom – pravdepodobné výzvy koncom mája
- stretnutie s p. Čižmárom SAD
- šachový turnaj 3.3. cez 20 účastníkov
   

 

- NEFO do 30.4.2008
- Články v časopise Vojenské LESY



- AČ nástup 17.3 do 31.5.
- Stretnutie starostov Cir. regiónu
    

K bodu č. 4 
Starosta obce privítal na OZ kontrolóra obce a požiadal ho o podanie informácií
o jeho práci obecnému zastupiteľstvu. Kontrolór obce poďakoval za slovo. V úvode
sa predstavil a prešiel na informácie o jeho práci a jeho postavení, ako kontrolóra obce 
voči obecnému úradu, starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu. Informoval OZ, že 
jeho úlohou je len upozorniť a odporúčať pokiaľ dôjde pri kontrole ku chybám, avšak 
v našej obci podotkol, že sa mu dobre s nami spolupracuje a neboli zatiaľ nájdené 
chyby. Starosta obce poďakoval za informácie kontrolórovi obce. 

K bodu č. 5 
Na minulom OZ bol návrh na rozdelenie komisie pre kultúru, šport, verejný poriadok a životné prostredie. Táto komisia 
sa rozdelila  na  dve komisie a predsedami sa stali:

KOMISIE : 1. Verejný poriadok a životné prostredie: predseda : Jozef Švik
         členovia :  Zsido  Ján

 Salamon Miloš
 Milčík Milan

 Potaš Martin
2. Pre kultúru, šport: predseda Andrej Sus

K bodu č. 6
Starosta obce podal OZ – prevzal za OZ zástupca starostu obce J. Kolesárovi majetkové priznanie, ktoré zo zákona 
musí podať do 31.03.2008 za rok 2007.

K bodu č. 7
Starosta obce oboznámil OZ so žiadosťou p. Pechu odkúpenie časti pozemku p. č. 841/27. OZ súhlasilo na odpredaji 
tohto pozemku, keďže p. Pecha  tento pozemok dlhodobo užíva a stará sa  oň.  Starosta obce ďalej informoval, že je 
potrebné aby sa dal vyhotoviť nový geometrický plán na rozdelenie tejto parcely podľa súčasného užívacieho stavu p. 
Pechu a p. Bužovej, ktorej žiadosťou o odkúpenie sa OZ zaoberalo na predchádzajúcom OZ. OZ súhlasilo, aby sa dať 
spraviť geometrický plán- rozdelenie pozemku p.č. 841/27. Cena tohto geometrického plánu bude zahrnutá v kúpno-
predajnej zmluvy Pechovým a Bužovým. 

K bodu č. 8
Ján Kolesár zástupca starostu obce vzhľadom k tomu, že odchádza na dlhšiu dobu do zahraničia, tak dal na zváženie 
OZ, či budú akceptovať jeho neprítomnosť na OZ a príjmu jeho ospravedlnenie. Poslanci OZ prijali  jeho 
ospravedlnenie a súhlasili, aby
i naďalej bol zástupcom starostu. Počas jeho neprítomnosti, ak by bol potrebný zástupca starostu obce, ktorýkoľvek z 
poslancov ho môže zastúpiť. 

OZ sa zaoberali problémom - vypaľovaním trávy v týchto mesiacoch. Je potrebné vyhlásiť reláciu o zákaze 
vypaľovania a upozorniť občanov na riziká súvisiace s vypaľovaním trávy, ako aj pokuty, ktoré hrozia pri vypaľovaní.  

Starosta obce oboznámil OZ, že sála obecného úradu sa vymaľovala za pomoci AČ a taktiež sa spravil poriadok okolo 
kontajnerov, na verejných priestranstvách a na cintoríne. 

K bodu č. 9
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
3. Informácia o práci kontrolóra obce 
4. Majetkové priznanie starostu obce



5. Ospravedlnenie zástupcu starostu obce J. Kolesára, že na najbližších troch  
  zastupiteľstvách sa nezúčastni jednania OZ. 

B. OZ  s ch v a ľ u j e   
1. Rozdelenie komisie pre kultúru, šport, verejný poriadok a životné prostredie na  
   KOMISIE :  1.Pre kultúru, šport : predseda: Andrej Sus

 2.Verejný poriadok a životné prostredie: predseda Jozef Švik

C. OZ  u k l a d á OcÚ
1. Dať spraviť geometrický plán- rozdelenie pozemku p.č. 841/27
   T: do 30.06.2008 Z : starosta obce

Za tieto uznesenia prítomní poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali jednohlasne za.

K bodu č.10: Na záver sa prítomným členom OZ poďakoval za účasť starosta obce.  


