
                                                      Z á p i s n i c a č. 3/2007

                                    zo zasadnutia OZ v obci Kamienka zo dňa 26.02.2007

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program : 1. Otvorenie
               2. Možnosti vzájomnej spolupráce s VLaM Kamenica nad Cir. a OÚ VO Valaškovce
               3. Kontrola plnenia uznesení
               4. Informácia o príprave knihy o obci Kamienka 
               5. Informácia o práci OcÚ a starostu obce
               6. Štatút obce
               7. Smernice inventarizácie majetku a záväzkov 
               8. Zásady hospodárenia s majetkom obce
               9. Schválenie pracovnej doby obecného úradu
             10. Rekonštrukcia rozhlasového vedenia 
             11. Knižnica obecného úradu
             12. Ustanovenie preventivára PO obce, 
             13. Vytvorenie kontrolnej skupiny na vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol
             14. List na OÚ VO Valaškovce
             15. Osvetlenie sochy J. Nepomuckého
             16. Vrecia na separovaný odpad
             17. Rôzne
             18. Správa zo zasadnutia komisie pre verejný poriadok, kultúru , šport a životné prostredie 
                 - p. Švik
             19. Návrh uznesenia
             20. 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 zapisovateľku určil pani Moniku Semancovú, za overovateľov zápisnice pani Ľudmilu Blišákovú a 
pani Máriu Kocíkovú. 

K bodu č. 2 

Starosta obce privítal hostí - pána Ing. Bodnára riaditeľa VLaM odštepný závod Kamenica nad Cir., 
pána Ing. Maguru prednostu OÚ VO Valaškovce a pána Ing. Raka, správcu správy Kamienka VLaM 
Kamenica nad Cir. Starosta obce dal slovo pánovi Ing. Bodnárovi. 
Pôsobíme na území vojenských lesov a nie sme majitelia, ale musíme robiť a hospodáriť tak, ako nám 
ukladá zákon. Zákon  jasne stanovuje, že vstup do VLaM je zakázaný. Verím, že i napriek tomu 
spolupráca medzi obcou Kamienka a VLaM Kamenica nad Cir. je možná. 
K takýmto faktom sa pridal, pán Ing. Rak a pán Ing. Magura. Pán Ing. Magura sa taktiež vyjadril 
akými zákonmi sa riadia. Sú to zákony o vojenskom obvode, zákon o lesoch a vnútrorezortnými 
nariadeniami. Ale ako človek verím, že budeme hľadať kompromisy a schodné cesty. 
Pán starosta požiadal pán Ing. Bodnára, ako riaditeľa VLaM Kamenica nad Cir. o finančný dar na knihu 
o obci . Pán Ing. Bodnár vzhľadom k tomu, že nemá kompetenciu rozhodovať sám o takejto 
záležitosti, požiadal starostu obce, aby napísal žiadosť na VLaM o finančný dar a on to prednesie na 
riaditeľskej rade, ktorá rozhodne o žiadosti. 
Starosta obce sa prítomným hosťom poďakoval za úcast a objasnenie zákazu vstupu do VLaM a VO 
Valaškovce. No i napriek tomu veríme, že sa nájde nejaký kompromis a naša spolupráca bude lepšia a 



lepšia.
K bodu č. 3

OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia. 

K bodu č. 4

Pán Ing. Andrej Škuba informoval  komisiu o príprave rokovania OZ, že kniha je pripravená  a treba 
zháňať finančné prostriedky na jej vytlačenie. Preto požiadal starostu obce, aby spoločne začali 
zháňať sponzorov. Starosta obce vytvoril samostatný podúčet v Dexii banke, kde sa budú tieto 
finančný dary vkladať.Prítomní s takýmto návrhom súhlasili. 

K bodu č. 5

- Starosta bol na školení starostov v Michalovciach a chystá sa na školenie o dani z nehnuteľnosti do 
Michaloviec. 
- Vykonal sa audit - boli zistené menšie nedostatky, ktoré sa do konca marca odstránia.
- Starosta obce bol za advokátkou ohľadom zmluvy s Oázou pokoja, ktorá sa bude riešiť na marcovom 
zastupiteľstve. 
- Starosta obce mal stretnutie so šéfredaktorom "Pod Vihorlatom" ohľadom článku o obci
- stretnutie s kontrolórom obce 
- stretnutie s geodetom ohľadom ciest

Starosta obce informoval o príprave MDŽ : 10.03.2007 o 17 hod. 
- ľudová hudba
- vystúpenie miestnych Rómov 
- vystúpenie  pána Ľuboša Fecenka s deťmi
- podávať sa bude čaj s rumom, napečú sa koláče, pre ženy sa kúpia kvety - karafiáty 

K bodu č. 6,7,8

Starosta obce prečítal návrh na : 

- štatút obce
- smernice inventarizácie majetku a záväzkov 
- zásady hospodárenia s majetkom obce
OZ s takýmito návrhmi súhlasili a jednohlasne boli za. 

K bodu č. 9

OZ schválilo návrh na pracovnú dobu OcÚ a to :
Pondelok  až piatok od 07.30 do 15.30n obedňajšia prestávka 12.00 do 12.30

K bodu č. 10 

Vzhľadom k tomu, že došlo k poruche rozhlasového vedenia, je nutné spraviť rekonštrukciu 
rozhlasového vedenia. OcÚ zasiela žiadosť na MF SR o dotáciu na havarijný stav rozhlasového 
vedenia. 

K bodu č.11



OZ súhlasilo, aby starosta obce uzavrel Dohodu o vykonaní prác na rok 2007 s pani Židovou, ktorá má 
na starosti knižnicu OcÚ.

K bodu č. 12

Obecný úrad má zabezpečiť preventivára PO. Doposiaľ bola pani Zdenka Katanová. OcÚ bol s jej 
prácou spokojný. OZ súhlasilo, aby preventivárka PO ostala pani Katanová

K bodu č. 13

Starosta obce informoval o potrebe vytvorenia kontrolnej skupiny na vykonanie preventívnych 
protipožiarnych kontrol domov v obci. Tento bod sa prekladá na nasledujúce OZ.

K bodu č. 14

OZ rozhodlo napísať list na OÚ VO Valaškovce a petíciu o vstupy do VLaM Kamenica nad Cir. Súčasne 
zaslať aj na ministerstvo SR.

K bodu č. 15

Starosta obce informoval ohľadom osvetlenia sochy - najlepšie by bolo ak by sa  previedol kábel od 
DS popod zem s pomocou aktivitou , skrinka na napojenie a zvláštny časovač. Starosta obce zabezpečí 
prerezanie cesty.
Pán Sus informoval OZ aj starostu obce, že stačí natiahnuť kábel a na skrinke , ktorá sa nachádza pri 
č. d. 139 sa dá nastaviť zvláštny časovač. Starosta obce dá preveriť tento návrh a ak sa to bude dať 
zrealizovať, tak to dá spraviť. 

K bodu č. 16

Starosta obce informoval prítomných , že treba zakúpiť vrecia na separovaný zber , s čím súhlasili a 
navrhli 500 vriec. 

K bodu č. 17

Starosta obce dal návrh na zakúpenie digitálneho fotoaparátu na obecný úrad. Vzhľadom k tomu , že 
sa konajú v rámci obci, MŠ, rôzne akcie, bolo by dobré mať fotografie, ktorými by sme spropagovali 
našu obec. OZ s takýmto návrhom súhlasilo. 

K bodu č. 18

Na záver pán Švik prečítal správu zo zasadnutia komisie pre verejný poriadok, kultúru, šport a životné 
prostredie. Komisia sa zaoberala problémami, v našej obci:

- Hamornický most - nelegálna skládka
- družstvo - nevyčistený šanec
- skládky ktoré vytvárajú občania - triedenie odpadu
- VVaK - dať do poriadku nimi uskutočnené prekopávky v obce 
- požiarna zbrojnica – koho  je pozemok na ktorom stojí ?
- Juraj Ľubiščák - pokosiť pozemok
- Povodie Bodrogu a Hornádu - prečistiť koryto a brehy
- Dom smútku - podmýva voda
- počas leta - upozorniť občanov , aby nerobili hate po obci ,ale jednu za dedinou
- VLaM Kamenica nad Cir. - zabezpečiť vstupy pre občanov Kamienky
- upozorniť na čističku odpadových vôd

- občania v aktivačních prácach - aby sa využili na čistenie priekop v obci



- Krčma - Jenčo - napojenie na kanalizáciu
- Urbárska-pasienková spoločnosť - studničky, cesta okolo lesa a prístrešok na náradie
- Pod Briskom - v dezolátnom stave 
- rekonštrukcia studní v obci
- stretnutie predsedov neziskových organizácií v obci 
- vyhlásiť v obci súťaž o najkrajšiu záhradku 
- vystavať informačné tabule
- poľovnícke združenie - nelegálne skládky, psy v revíre
- cesta - reklamácia
- Dom smútku - reklamácia

Týmito problémami sa bude OZ postupne zaoberať a hľadať riešenia na ich odstránenie. 

K bodu č. 19
Návrh uznesení na obecnom zastupiteľstvo:

A. b e r i e n a v e d o m i e 

1. OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení
2. OZ berie na vedomie informácie o príprave knihy o obci Kamienka 
3. OZ berie na vedomie prácu OcÚ a starostu obce
4. OZ berie Smernice inventarizácie majetku a záväzkov 

B .s ch v a ľ u j e 

1. OZ schvaľuje štatút obce
2. OZ schvaľuje zásady hospodárenia s majetkom obce
3. OZ schvaľuje stránkové dni a pracovnú dobu obecného úradu
4. OZ schvaľuje rekonštrukciu verejného rozhlasu 
5. OZ schvaľuje za preventivára požiarnej ochrany obce pani Zdenku Katanovú
6. OZ schvaľuje inventarizačnú komisiu v takomto zložení: Andrej Sus,Ján Kolesám,Ing. Marián 
Hojdan 

C. u k l a d á 

1. OcÚ objednať 500 vriec na separovanie odpadu
    T: do 15.03.2007 Z : starosta obce
2. OcÚ vypracovať žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MF SR na riešenie havarijné hej situácie 

    verejného rozhlasu. 
    T: do 15.03.2007 Z : starosta obce
3. OcÚ zrealizovať osvetlenie sochy J. Nepomuckého 
    T: do 30.04.2007 Z : starosta obce
4. OcÚ zrealizovať rekonštrukciu obecného rozhlasu 
    T: do 31.12.2007 Z : starosta obce
5. OcÚ zabezpečiť ponuky na vypracovanie geometrického plánu ciest. 
    T: do 31.03.2007 Z : starosta obce
6. OcÚ zakúpiť digitálny fotoaparát.
    T: do 10.03.2007 Z : starosta obce

K bodu č.5 : Na záver sa prítomným členom OZ poďakoval za účasť starosta obce. 

Zapísala : Monika Semancová ..........
Overili :    Ľudmila Blišáková ...........



               Mária Kocíková .......... 


