
Z á p i s n i c a

zo zasadnutia OZ v     obci Kamienka zo dňa 19.08.2005  

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 

                      Andreja Škubu a pána Jozefa Švika.  

K bodu č. 2 : Bola uskutočnená kontrola plnenia uznesení.
                     OZ berie na vedomie

                 Po prvé :                  
                 OZ berie na vedomie nesplnené uznesenia.

 
 Po druhé :

                     OZ berie na vedomie správu kontrolóra obce

OZ schválilo uznesenia
Uznesenie č. 1

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

Uznesenie č.2
OZ schválilo kúpiť kosačku na obecný úrad 
z finančných prostriedkov na aktivačnú činnosť.



Uznesenie nesplnené

Uznesenie č.3
OZ schválilo dať spraviť projektovú dokumentáciu na 
Chodníky rekonštrukciu ciest. 
Uznesenie sa plní postupne

Uznesenie č.4
OZ schválilo čerpanie a úpravu rozpočtu na druhý štvrť 
rok  2005. 
Uznesenie splnené 

Uznesenie č. 5
OZ schválilo zreštaurovať sochu Panný Márie v kostole. 
Uznesenie sa plní. 

Uznesenie č.6
OZ súhlasí, aby sme prijali do pracovného pomeru na
polovičný úväzok opatrovateľku  na opatrovateľskú službu. 
Uznesenie splnené

Uznesenie č.7 
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 splnené 

                Uznesenie č.8
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.  
Uznesenie splnené 

Uznasenie č. 9
OZ schválilo registratúrny plán a priadok - archív

                Uznesenie splnené  



K bodu č.3:  Starosta    oboznámil  o   prácach   na    ihrisku.    Kvôli
   nepriaznivému počasiu sa stihlo na ihrisko, len rozviesť 
   hlina, ostatné práce sa odložili na neskôr.

Starosta obce predniesol  návrh  VZN  o   podpore  
všeobecne  prospešných služieb a verejnoprospešných účelov.

   podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
  znení neskorších predpisov a v súlade s § 7 zákona č. 
  583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
  samosprávy .
  Obecné zastupiteľstvo bolo jednohlasne za.

Starosta obce informoval o kontrole kontrolórom obce. 
   Kontrola  prebehla  bez  žiadnych nedostatkov. 

  Starosta   obce   informoval   o   prijatí  do pracovného 
  pomeru pracovníčku na opatrovateľskú službu.

Problém  s   pozemkom  na hornom konci obce č.p. 190/1,
ktorý patrí Ľubiščákovi starosta obce navrhol zameniť s 

                    pozemkom na stráni, ktorý  vlastní obec. Poslanci   
obecného zastupiteľstva súhlasia  s takýmto návrhom. 

Predbežne sa poslanci   zaoberali   VZN    na rok 2005 o 
miestnych daniach a o miestnom poplatku a za komunálne 
odpady   a   drobné   stavebné   odpady.   Zhodli   sa   na 
nezvyšovaní miestných daní a poplatkov.  

                    Starosta obce  informoval     zastupiteľstvo o tematickom 
                    zájazde  pre   starostov   obcí, ktorý    organizuje  ZMOS. 
                    Obecné zastupiteľstvo schválilo takýto zájazd  starostovi 
                    obce.

                    Starosta   obce   prejednal na   zastupiteľstve žiadosť rod. 
                    Petrových, ktorí   žiadajú   odkúpenie pozemku pri dome.

CKN 841/155 druh pozemku  TTP 145 m2   1/1   2 875,-
CKN 841/156 druh pozemku  TTP 129 m2   1/1   2 557,-
CKN 841/157 druh pozemku  TTP 255 m2   1/1   5 055,-

                    Poslanci   obecného   zastupiteľstva   súhlasili   s    týmto 
                    Odpredajom. Taktiež    žiadajú   o  odkúpenie  pozemku
                    rod. Kuncových a to časť parcely 190/3.  



K bodu č. 5: OZ berie na vedomie
1                 Po prvé

 OZ berie na vedomie nesplnené uznesenia.

Po druhé
OZ berie na vedomie správu kontrolóra obce

OZ schválilo uznesenia
Uznesenie č. 1

Obecné  zastupiteľstvo  schválilo  VZN  o  podpore  všeobecne 
prospešných služieb a verejnoprospešných účelov

Uznesenie č.2
OZ schválilo tematický zájazd pre starostu obce.

Uznesenie č.3
OZ schválilo odpredaj pozemku pre Petrových a to :
CKN 841/155 druh pozemku  TTP 145 m2   1/1   2 875,- Sk
CKN 841/156 druh pozemku  TTP 129 m2   1/1   2 557,- Sk
CKN 841/157 druh pozemku  TTP 255 m2   1/1   5 055,- Sk 

Uznesenie č. 4
OZ schválilo odpredaj pozemku pre Kuncových časť parcely 190/3.

Uznesenie č.5
OZ schválilo aby sa nezvyšovali dane na budúci rok. 

Uznesenie č. 6
Oz súhlasí, aby starosta obce jednal o zámenu pozemkov 

                     s Ľubiščákom 
 

Za tieto uznesenia obecné zastupiteľstvo hlasovalo 
jednohlasne za. 

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

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

                 Andrej Škuba           ……………………….
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