
Z á p i s n i c a

zo zasadnutia OZ v obci Kamienka zo dňa 28.04.2006

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program :    1. Otvorenie
                2. Kontrola plnenia uznesení

3. Rôzne
               4. Návrh uznesení
               5. 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  Štefan Hojdana,  a pána Jana Židó.  

                      

K bodu č. 2 : Bola uskutočnená kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho
                      zasadnutia:                                                                                      

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 
činnost - bolo splnené

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

Uznesenie  č.4:  OZ  preberá  všetky  kompetenci  podstarostu  obce  a  nevolí 
podstarostu obce  - bolo splnené

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

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

    nebolo splnené, bude sa plniť .
Uznesenie  č.7: OZ  schválilo  erb  obce  podľa  návrhu  pána  PhD.  Konya  a 

doporučuje tento.Návrh erbu poslať na heraldickú komisiu MV 
SR-bolosplnené 

K bodu č. 3 : 
Na SAD Humenné,  bola  zaslaná  naša  žiadosť  o  zmenu  spojov,  ako aj  naše 
dotazy  k spojom  SAD,  ktoré  nám  navrhli  naši  občania.  Odpoveď  na  našu 
žiadosť  bola  záporná.  Starosta  obce  prečítal  list  zo  strany  SAD.  Obecné 
zastupiteľstvo navrhlo, aby sme skúsili oponovať na túto ich zápornú odpoveď a 
napísali  sme  na  Prešovský  samosprávny  kraj  s čím  starosta  obce  súhlasil. 
Starosta  obce  informoval  obecné  zastupiteľstvo  s kritickým  stavom  našej 
obyvateľky  pani  Liptákovej,  ktorej  vybavujeme  zaradenie  do  ZSS,  so 
spoluprácou jej syna. Veríme, že sa nám túto nemilú situáciu podarí vybaviť. Na 
podnet  ochranárov  prírody,  sme  oponovali  na  Vodárku   Kamienka,  aby  si 
prešetrili  stav  žumpy.  Z vodárenskej  spoločnosti  nám zatiaľ  nedošla  písomná 
odpoveď. Budeme žiadať písomnú odpoveď, s ktorou bude OZ na budúcom 
zasadnutí oboznámené. Taktiež navrhli, aby sme upozornili pána Lukáča – JRD 
Kamenica nad Cir., aby dal  vyčistiť dole pri hnojisku a tiež aby dal vyčistiť 
rigol  pri  JRD  Kamienka  ,  pretože  sú  tam  veľké  nánosy  a  vplyvom   toho, 
dochádza k vytekaniu vody po ceste. Vzhľadom k tomu, že sme písali už viacero 
žiadostí  a  projektov  o  finančné  prostriedky   z Európskej  únie,  ako  aj   z 
ministerstiev a nedošla nám ani odpoveď kladná ani záporná, rozhodli sme sa 
napísať  žiadosť  priamo predsedovi  vlády SR pánovi  Mikulášovi  Dzurindovi. 
Starosta  obce prečítal  znenie  tohto listu  OZ.  Tí  s takýmto postupom starostu 
obce súhlasili a podporili ho. 
Starosta obce informoval OZ o aktivačnej činností. Finančné prostriedky, ktoré 
dostávame pravidelne každý mesiac , čerpáme na nákup :
- /jednorázovo/ ochranných a osobných prostriedkov pre pracovníkov AČ   
 -  farba  na  náter  strechy,  plotu  okolo  obecného  úradu  a  škôlky,  zastávky, 
lavičiek v obci, rozhlasových stĺpov. Práce sa vykonávajú postupne. Vzhľadom 
k tomu,  že  máme  ešte  troch   záujemcov  o  aktivačnú  činnosť  ,  navrhli  sme 
ÚPSVaR ďalšiu zmluvu na 



týchto troch ľudí. Nastúpia dňa 4.5.2006 na 12 hodín týždenne. Na obecný úrad 
nám opäť napísala pani Antalová žiadosť o opatrovateľskú službu. Vzhľadom 
k tomu, že finančné prostriedky sú aj pre terajších opatrovníkov nepostačujúce 
OZ zamietlo žiadosť pani Antálovej. 
Starosta  predbežne  informoval  OZ  o  pripravovanom  zákone,  ktorý  ma  byť 
v platnosti  v budúcom  roku  .  Jedná  sa  o  pohrebiská,  kde  musí  byť  určený 
správca pohrebiská, ktorý  bude musieť absolvovať školenie a získať certifikát. 
Dňa 17. júna 2006  v čase od 7,00 hod. do 22.00 hod. budú voľby do Národnej 
rady SROV. Dňa 04.05.2006 bude prvé zasadnutie okrskovej volebnej komisie. 
Do  okrskovej  volebnej  komisie  boli  delegovaný  11  členovia.  Potrebné 
materiály  pri  voľbách  nám  už  boli  doručené.  Novinkou  pri  voľbách  bola 
možnosť voliť poštou, u nás nikto nepodal žiadosť k takejto voľbe.

K bodu č. 4 : 

Uznesenie  č.  1  :Obecné zastupiteľstvo schválilo,  aby sa  napísal  list  na  SAD 
VÚC

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

Uznesenie č. 3: OZ schválilo zamietnutie žiadosti o opatrovateľskú službu pani 
Antalovej

Uznesenie č. 4: OZ schválilo vypísať výberové konanie ohľadom ciest

Uznesenie č.5: OZ schválilo, aby sa upozornil pán Lukáč ohľadom vyčistenia 
rigolu a hnojiska

Za tieto uznesenia obecné zastupiteľstvo hlasovalo jednohlasne za.

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

Zapísala : Monika Petrová ……………………….
 
Overili    : Štefan  Hojdan  ………………………..

                 Ján Židov          ……………………….


