
Z     á p i s     n i c a  

zo zasadnutia OZ v     obci Kamienka zo dňa 22.04.2005  

Program : 1. Otvorenie
                            2. Kontrola plnenia uznesení

3. Čerpanie rozpočtu za prvý štvrťrok  2005
4. Rôzne

               5. Diskusia                
               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 Andreja Škubu a pána Jána 
Kormucíka.  

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

boli uznesenia  splnené.

K bodu č.3 :  Starosta sa ospravedlnil OZ, že nemohol z technických príčin  pripraviť materiál 
k čerpaniu rozpočtu pre OZ, ale informoval OZ, že čerpanie rozpočtu je zhruba 
30%. Taktiež informoval OZ o zostatkoch na účtoch ako aj v pokladni. Poslanci 
sa zaujímali o príjmoch do obce z vyberaní miestnych daní a poplatkov, ktoré 
vyplývajú  zo  VZN  1/2005.  Starosta  ich  oboznámil,  že  poplatky  sa  na  80% 
vyzbierali.  
Mali sme kontrolu od kontrolóra obce. Pri tejto kontrole, neboli zistené žiadne 
nedostatky.

    K bodu č.4 :Starosta obce informoval  OZ, že sa zúčastnil jednania ohľadom posunu hraníc 
vojenského  obvodu.  Ukázal  OZ  mapy   spolu  s označením  hraníc  zo  strany 
VLaM a s označením, ktoré navrhuje starosta obce. OZ sa jednohlasne priklonilo 
k návrhu  so  strany starostu.  Žiadosť  s takýmto  návrhom,  sme  už  v minulosti 
zasielali na Ministerstvo obrany SR 
Starosta sa zúčastnil  dňa 22.02.2005  na jednaní v Modrej  nad Cir.  ohľadom 
jednania  o  kanalizáciu.  Východoslovenská  vodárenská  spoločnosť,  a.s. 
vypracovala  projekt na dokončenie kanalizácie  a rozšírenie  ČOV v Kamenica 
nad Cir. 

Starosta informoval OZ o žiadosti,  ktorú sme zaslali  na elektrárne.  Žiadali 
sme o výmeru elektrických stĺpov a o celkovú výmenu elektrického vedenia. 
Našu žiadosť prijali  a zaradili  nás do rekonštrukcii na roku 2006-2007. Po 
tejto rekonštrukcii, by bolo dobre spraviť rekonštrukciu verejného osvetlenia. 



Bola odpredaná vetrieska do šrotu, za ktorú sme dostali 11 925,- Sk 

Starosta  informoval  OZ  o  prepustení  pani  Čertaľasovej  z MŠ  a  znížení 
úväzku pani Fecenkovej. Priemerná dochádzka detí  do MŠ za posledné tri 
mesiace je 7 detí. Z vyhliadkou do  budúcnosti  sa bude riešiť dovoz stravy z 
„Oázy pokoja“, ktorá sa má postaviť zo ZŠ Kamienka. 

Na Obecný úrad Kamienka sa došla  sťažovať pani  Szucsová na Krčmu u 
Staška.  Sťažovala  sa  na  porušovania  zatváracích  hodín  a  rušenie  nočného 
kľudu. Starosta požiadal o spoluprácu políciu, aby námatkovo skontrolovali 
zatváracie hodiny u pána Milana Jenča -   Krčma u Staška.  

Starosta obce informoval OZ o doplnku k zmluve so S3 o vývoze 
nebezpečného odpadu. 

K bodu č. 5 : OZ sa zaujímalo, že či aj Obecný úrad Kamienka robí projekty z Euro fondov. 
Starosta ich informoval o všetkých doterajších projektov. 

                       Zaslali sme projekt na obnovenie dediny a to zhotovenie čakárni na autobus. 
Financovanie z tohoto projektu je zhruba 95% z Euro fondov a 5% obec. 
Taktiež  bol zaslaný projekt  v minulosti  na futbalové  ihrisko,  avšak z tohoto 
projektu nemá doteraz žiadnu odpoveď. Ďalší  projekt  bol  zaslaný  na 
Orange  konto.  Žiadali  sme  zhruba  sumu 100 000,-  Sk  na  úpravu detského 
ihriska. Malo by byť vystavané z dreva. 
Na  Ministerstvo  financií   SR   bola  zaslaná  žiadosť  na  rekonštrukciu 
rozhlasovej ústredne. 

 Na Obecný úrad Kamienka došla žiadosť z obce Staškovce, kde starosta žiadal 
o  finančnú  pomoc  obecné  úrady.  Finančnú  pomoc  potrebuje  na  dostavbu 
obecného úradu. OZ túto žiadosť zamietlo.

Starosta obce informoval o prácach na  ihrisku.  Ihrisko je zhruba vyrovnané. 
Čakáme na grejder a môže sa začať s navážaním hliny, ktorú nám už zabezpečilo 
družstvo  Agroluk,  z Hažína  nad  Cir..  Taktiež  Agroluk  nám  dodá  trávu  na 
ihrisko. 

Opäť na základe spolupráce s ÚPSVaR Humenné máme možnosť vziať ľudí na 
aktivačnú činnosť. Starosta obce už podal žiadosť na 6 ľudí. 

OZ sa zaujímalo o veci zo ZŠ Kamienka, ktoré musel obecný úrad presťahovať 
zo ZŠ. OZ navrhlo spraviť  verejnú dražbu, predať veci  obyvateľom a potom 
zostaviť vyraďovaciu komisiu a vyradiť zničené veci.

Poslankyňa  OZ  Milčíková  navrhla  kúpiť  do  sály  obecného  úradu   nové 
záclony, pretože tie čo sú tam teraz sú zničené a zle reprezentujú našu obec, 
keďže v sále obecného úradu sa konajú rôzne spoločenské akcie. 



                    
1 Uznesenie č.31  

OZ schválilo návrh starostu obce o zmenu hraníc vojenského obvodu.

     Uznesenie č. 32
OZ schválilo výmenu závesov v sále obecného úradu.

Uznesenie č.33
                         OZ schválilo po prejednaní s políciou dať spomaľovací retarder na zákrutu na 

križovatke a opraviť cestu na križovatke. 

Uznesenie č.34
OZ súhlasí so žiadosťou, ktorú podal starosta obce  na ÚPSVaR Humenné na 
aktivačnú činnosť

Uznesenie č.35
OZ schválilo verejnú dražbu majetku zo ZŠ Kamienka a následovné vyradenie 
majetku.

Za tieto uznesenia obecné zastupiteľstvo hlasovalo jednohlasne za. 
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