
Z á p i s n i c a

zo zasadnutia OZ v obci Kamienka zo dňa 10.02.2006

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program :    1. Otvorenie
                2. Kontrola plnenia uznesení

3. Plnenie rozpočtu za rok 2005
4. Prejednanie zmluvy o výkone správy majetku obce (kanalizácie)
5. Rôzne

               6. Návrh uznesení
               7. Záver 

K bodu č. 1 :Otvorenie OZ uskutočnil  starosta obce p. Sus, ktorý prítomných na 
zasadnutí  privítal  a  oboznámil  ich  s  programom  zasadnutia.  Za 
zapisovateľku určil Moniku  Petrovú, za overovateľov zápisnice pána 

                  Jozefa Švika a pána Andreja Škubu  
                      
K bodu č.2 : Bola uskutočnená kontrola plnenia uznesení. Z predchádzajúceho 

zasadnutia OZ boli uznesenia splnené. 
                       

K bodu č.3 :  Starosta obce informoval OZ o čerpaní rozpočtu za rok 2005.
  Pri uskutočnení finančnej kontroly pánom Harvanom – 

                      kontrolórom obce o čerpaní rozpočtu za rok 2005 neboli zistené 
                       žiadne nedostatky. OZ bol predložený zápis o tejto kontrole od 
                       pána Harvana. Taktiež boi predložený výkaz o plnení rozpočtu, 

ktorý  bol  odovzdaný  na  Daňový  úrad  v  Humennom. 
OZ nemalo žiadne námietky ohľadom plnenia rozpočtu.

K bodu č.4 : OZ dostalo k nahliadnutiu návrh zmluvy o výkone správy  majetku 
                   obce /verejnej  kanalizácie/  zo strany Východoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti, a.s.V zmluve sú uvedené body, ktoré si 
OZ podrobne preštudovalo s pánom  starostom :

• predmet zmluvy  
• práva a povinnosti prevádzkovateľa
• práva a povinnosti vlastníka majetku 
• cena a platobné podmienky 
• čas plnenie, zodpovednosť 
• záverečné ustanovenie 



K návrhu tejto zmluvy OZ nemalo žiadne námietky a jednohlasne 
súhlasilo s uzatvorením zmluvy s VVS,a.s..

K bodu č.5 : Starosta obce oboznámil OZ o jednaní ohľadom zrušenia pamiatky 
„Sutina“. Zúčastnil  sa jednania v Humennom. Z tohoto jednania 
dal k nahliadnutiu  zápisnicu  OZ. 
Starosta  obce  zabezpečil  prívoz  škvary  na  ihrisko  na  základe 
súhlasu životného prostredia. 
Opäť sa uzatvorila zmluva s ÚPSVaR v Humennom na aktivačnú 
činnosť.  Prijali  sa  sedmy  ľudia  na pracovný čas  6  hod.  denne 
dvakrát  do  týždňa.   Finančné  prostriedky  na  túto  činnosť  sa 
zúčtujú   každý  miesiac.  OZ    schválilo  zmluvu  uzatvorenú 
s ÚPSVaR v Humennom.
Starosta obce informoval OZ, že sme ako každý rok podali žiadosť 
na  rekonštrukciu  verejného  osvetlenia  a  verejného  rozhlasu  na 
Ministerstvo financií SR .
Starosta  obce  informoval  o  probléme  so  sochou  Jána 
Nepomúckeho,  ktorú  nemôžeme  zakúpiť,  z dôvodu,  že  takéto 
sochy  sa  nevyrábajú.  A  preto  poprosil  OZ,  aby  sa  pokúsili  o 
informácie, kde by sa dala takáto socha zakúpiť. 
Poslanec  pán  Jozef  Švik  navrhol  starostovi  obce,  aby  v rámci 
aktivačnej činnosti upravili cestu od JRD, pretože po ceste voda 
nanáša pôdu. Starosta obce súhlasil s takýmto návrhom. 
Vzhľadom  k tomu,  že  autobusová  búdka  na  križovatke  bola 
zničená o čom je spísaný protokol o PZ Humenné , starosta obce 
navrhol  opraviť ju a to navŕtať plechy . V ZŠ sa nachádzajú staré 
elektrické  pece,  starosta  navrhol,  aby  sa  tieto  pece  vyradili 
z inventarizácie  školy  a  plechy  z týchto  pecí  sa  použijú  na 
autobusovú zastávku. OZ s takýmto  riešením súhlasilo.
OZ  sa  zaoberalo  voľbou  podstarostu  obce.  Jednohlasne  sa 
dohodli , že podstarosta obce sa voliť nebude. OZ preberá všetky 
kompetencie podstarostu obce. 
OZ prejednalo záznam z  inventarizácie k 31.12.2005 s účtovným 
a fyzickým stavom. Medzi účtovným a fyzický stavom rozdiel 0,-.

OZ  navrhlo,  aby  sa  napísala  žiadosť  na  Povodie  Bodrogu  a 
Hornádu, aby zabezpečili úpravu potoka a spravili výseky po 

                      brehoch potoka.

K bodu č. 6 : 



Uznesenie  č.  1:  Obecné  zastupiteľstvo  predložený  návrh  zmluvy  o  výkone 
správy  majetku  obce  s Východoslovenskou  vodárenskou 
spoločnoťou , a.s. :

                               a) prorokovalo bez pripomienok
                               b) schvaľuje

1.  zverenie  majetku  Obce  Kamienka   /kanalizáciu/  do 
správy pre VVS,a.s. v účtovnej  hodnote  9 062 000,- Sk

                            2. podstatné náležitosti zmluvy o zverení majetku obce do 
správy VVS, a.s.Definovaný zverený majetok – obecná 
kanalizácia  .  Účel  majetku  –  správa  kanalizácie.  Čas 
výkonu  správy  –  doba  neurčitá  /podľa  zmluvy/. 
Najdôležitejšie  práva   a  povinnosti  zmluvných  strán 
uvedené v zmluve.

 Z celkového  počtu  poslancov  7  bolo  prítomných  5  a  hlasovania  sa 
zúčastnili 5 poslanci.

 - za schválnie návrhu zmluvy hlasovali 5 poslanci.
 - proti schváleniu návrhu zmluvy hlasovali 0 poslancov.

Uznesenie č.  2:  OZ schvalilo zmluvu s ÚPSVaR v Humennom na aktivačnú 
činnosť.

Uznesenie č. 3: OZ akceptovalo správu o kontrole od pána Harvana – kontrolora 
obce

Uznesenie č. 4: OZ schvalilo : OZ preberá všetky kompetenci podstarostu obce a 
nevolí  podstarostu obce . 

Uznesenie č. 5: OZ schvalilo inventarizáciu majetku obce k 31.12.2005.

Uznesenie č.6: OZ schvaľuje zaslať žiadosť „Povodie Bodrogu a Hornádu“, aby 
                       zabezpečili úpravu potoka a spravili výseky po brehoch potoka

Uznesenie č.7: OZ schválilo erb obce podľa návrhu pána PhD. Konya a 
doporučuje tento. Návrh erbu poslať na heraldickú komisiu 
Ministerstva vnútra SR. 

Za tieto uznesenia obecné zastupiteľstvo hlasovalo jednohlasne za.

Zapísala : Monika Petrová ……………………….
Overili    : Jozef      Švik      ………………………..
                 Andrej Škuba     ……………………….


