
Z á p i s n i c a

zo zasadnutia OZ v obci Kamienka zo dňa 10.06.2005

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program : 1. Otvorenie
                2. Kontrola plnenia uznesení

3. Čerpanie rozpočtu za prvý štvrťrok  2005
4. Rôzne

               5. Návrh uznesení
               6. 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 

                      Štefana Hojdana a pána Jozefa Švika.  

K bodu č. 2 : Bola uskutočnená kontrola plnenia uznesení.
  Uznesenie č.1 
OZ schválilo návrh starostu obce o zmenu hraníc vojenského 
obvodu. 
Toto uznesenie bolo z časti splnené avšak, zo strany 
VL a M Kamenica nad Cir. naša žiadosť o posun hraníc nie je 
možná. Preto sa na nás opäť obrátili a požiadali o kladné stanovisko 
obce k ich žiadosťi a navrhli nám, aby sme  našu žiadosť  posunuli 
ďalej a napísali na Ministerstvo obrany SR, pretože len oni sú 
kompetentní riešiť našu žiadosť. 



Uznesenie č. 2
OZ schválilo výmenu závesov v sále obecného úradu. 
Uznesenie splnené. 

Uznesenie č.3
  OZ schválilo po prejednaní s políciou dať spomaľovací retarder 

na zákrutu na križovatke a opraviť cestu na križovatke. 
Uznesenie bolo  splnené.  

Uznesenie č.4
OZ súhlasí  so žiadosťou, ktorú podal starosta obce  na ÚPSVaR 
Humenné na aktivačnú činnosť 
Uznesenie splnené 

Uznesenie č.5
OZ schválilo verejnú dražbu majetku zo ZŠ Kamienka a následovné 
vyradenie majetku. 
Uznesenie  nesplnené,  ale  v priebehu  nasledujúcich  mesiacoch  sa 
bude plniť. 

K bodu č.3 : Starosta  oboznámil  OZ, na základe pripravených 
materiálov čerpanie rozpočtu. Čerpanie  je zhruba na 30%. Taktiež 
informoval OZ o zostatkoch na účtoch ako aj v pokladni.  Navrhol 
opravu rozpočtu, ku ktorej OZ nemalo námietky.    

K bodu č.4 :Starosta obce informoval o kontrole od kontrolóra obce. 
Pri tejto kontrole, neboli zistené žiadne nedostatky.

Starosta obce informoval o rôznych prácach, ktoré sa uskutočnili 
na ihrisku – grejder vyrovnávanie plochy, prehĺbenie šancov, 

Aktivačná činnosť  v našej obci pokračuje. Dostávame 
finančné prostriedky z ÚPSVaR Humenné  na chod tejto činnosti,  
rozhodli sme sa  zakúpiť na túto činnosť kosačku.

Poslanec OZ Ing. Ján Kormucík navrhol dať zreštaurovať sochu 
Panny Márie v kostole.

Poslanci sa zaujímali, ako tohoto roku bude s akciou na Sv Cyrila a 
Metoda . Starosta vybavil chatu a poprosil o spoluprácu  poslancov.



Poslanci schválili  na túto akciu 4 000,- Občania si za dopravu  
zaplatia 20,- priamo v autobuse, ktorý sa objedná. Za guľáš a 
občerstvenie  50,- 

Starosta informoval o prácach na cestách, ktoré sa plátajú. 
V Kamenici nad Cir. budú robiť rekonštrukciu ciest a tak poslanci 
navrhli, aby starosta prejednal, koľko by stála rekonštrukcia cesty 
po hlavnej uličke od  č.d. 142 po most. Projekt
na rekonštrukciu ciest je zdĺhavý. Zatiaľ sa cesty prepisujú
v katastri  do listu vlastníctva, ako cesty. Potom sa môže začať
robiť projekt na cesty, ktorý stojí okolo 15 000,-, ktorý poslanci 
schválili.

Starosta obce oboznámil OZ o registratúrnom poriadku a pláne – 
archív

Z dôvodu úmrtia opatrovanej sa ukončil pracovný pomer 
opatrovateľa a je potrebné zamestnať nového opatrovateľa. Keďže 
máme finančné prostriedky vyčlenené na túto činnosť a taktiež aj 
žiadateľov na opatrovateľskú službu, starosta navrhol zamestnať zo 
žiadateľov . OZ súhlasilo s týmto návrhom.  

VLaM Kamenica nad Cir. nás požiadali, aby sme opäť zvážili ich 
žiadosť - návrh na zmenu hraníc. Obecné zastupiteľstvo súhlasilo 
s ich  návrhom zmenou  hraníc  medzi  K.Ú.  Valaškovce   stred  a 
K.Ú.  Kamienka  ,  tak  ako  bola  navrhovaná  VLaM  SR  š.p.o.z. 
Kamenica  nad  Cir.,  ale  žiadali,  aby  sa  VLaM  SR  š.p.o.z. 
Kamenica  nad  Cir.  zaviazal,  že  počas  doby  existencie  podniku 
budú  zo  svojho  vodného  zdroja  zásobovať  pitnou  vodou 
domácnosti,  ktoré  prejdú   do  KÚ  Kamienka.  V prípade 
havarijného stavu sa  bude finančne podieľať na novom prívode 
vody.  Domácu  čističku  odpadu  bude  prevádzkovať  na  vlastné 
náklady.  

K bodu č. 5: OZ berie na vedomie
1                 Uznesenie č.1

 OZ berie na vedomie nesplnené uznesenia.

Uznesenie č.2



OZ berie na vedomie správu kontrolóra obce

OZ schválilo uznesenia
Uznesenie č. 3

OZ schválilo  akciu na Sv. Cyrila a Metóda  a 4 000,-  na náklady 
súvisiace s touto akciou.

Uznesenie č.4
OZ  schválilo  kúpiť  kosačku  na  obecný  úrad  z finančných 
prostriedkov na aktivačnú činnosť.

Uznesenie č.5
OZ schválilo dať spraviť projektovú dokumentáciu na chodníky
rekonštrukciu ciest. 

Uznesenie č.6
OZ schválilo čerpanie a úpravu rozpočtu na druhý štvrť rok  2005. 

Uznesenie č. 7
OZ schválilo zreštaurovať sochu Panný Márie v kostole. 

Uznesenie č.8
OZ súhlasí, aby sme prijali do pracovného pomeru na polovičný 
úväzok opatrovateľku  na opatrovateľskú službu. 

Uznesenie č.9 
OZ súhlasí s  návrhom zmeny hraníc medzi K.Ú. Valaškovce  stred 
a  K.Ú.  Kamienka  ,  tak  ako  bola  navrhovaná  VLaM SR š.p.o.z. 
Kamenica nad Cir.. 

                Uznesenie č.10
OZ schválilo požiadať, aby sa VLaM SR š.p.o.z. Kamenica nad Cir. 
zaviazali,  že  počas  doby  existencie  podniku  budú  zo  svojho 
vodného zdroja zásobovať pitnou vodou domácnosti, ktoré prejdú 
do K.Ú. Kamienka. V prípade havarijného stavu sa budú finančne 
podieľať na novom prívode vody. Domácu čističku odpadu bude 
prevádzkovať na vlastné  náklady.  

Uznasenie č. 11
OZ schválilo registratúrny plán a priadok - archív

 
Za tieto uznesenia obecné zastupiteľstvo hlasovalo jednohlasne za. 



K bodu č.6 : Na záver sa prítomným členom OZ   poďakoval za                          
                      účasť starosta obce.  

Zapísala : Monika Petrová 
 
Overili    : Jozef Švik   

                 Štefan Hojdan            
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