Obec, 065 32 Kamienka, okres Stará Ľubovňa
tel.: 052/432 38 08, fax:052/428 44 81
email: obeckamienka@slnet.sk, internet: www.obeckamienka.sk

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamienke
zo dňa: 26. 09. 2018

č. uznes.: 5/2018

Obecné zastupiteľstvo v Kamienke na svojom dnešnom zasadnutí prijíma nasledovné
uznesenie:

A/ berie na vedomie:

1. Interpelácie poslancov
2. Žiadosť Márie Marťakovej, Kamienka 246, s tým, že sťažnosť bude postúpená komisii
pre riešenie sťažnosti
3. Žiadosť Anny Virovej, Litmanová 93 o zaslanie stanoviská k vytvoreniu cesty na jej
pozemku
4. Informáciu o OBÚ Spišská Nová Ves ohľadom zriadenia komisie pre vyhodnotenie
návrhov na prevod dobývacieho priestoru „Kamienka“ na inú organizáciu –žiadosť
o navrhnutie zástupcu za člena komisie
5. Informáciu o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku zariadenia pre seniorov –
zariadenie sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov
6. Informáciu o začatí konania o súhlase na oplotenie pozemkov v k.ú. Kamienka –
Vladimír Ochotnický, Mierová č. 1099/66, 064 01 Stará Ľubovňa

B/ schvaľuje:
1. Program obecného zastupiteľstva
2. Návrhovú komisiu, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Návrh Dodatku č. 1/2018 k VZN č. 3/2014, ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a rozpätie príspevku na čiastočnú
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úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri Základnej škole
s materskou školou, Kamienka 113 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamienka .
4. Návrh Dodatku č. 3/2018 k VZN č. 1/2015, o podmienkach pripojenie nehnuteľnosti
na verejnú kanalizáciu, odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a výške
stočného v katastrálnom území obce Kamienka
5. Podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na
podporu „WIFI pre TEBA“ (výzva č. OPII – 2018//7/1 – DOP)
6. Udelenie súhlasu s publikovaním historických faktov, údajov, obrazových záznamov
o obci Kamienka v publikácii k 50. výročiu znovu vytvorenia okresu Stará Ľubovňa –
„Stará Ľubovňa – Región mnohých kultúr na rozhraní Spiša a Šariša“. Obecné
zastupiteľstvo súhlasí so zverejnením a použitím údajov dotýkajúcich sa obce
Kamienka.
7. Úpravu rozpočtu obce podľa predloženého Rozpočtového opatrenia 4 /2018 zo dňa
26.09.2018
8. Návrh rekonštrukcie miestnej komunikácie od rodinného domu súp. č. 569 kú.
Kamienka po kapličku
9. Rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Kamienka (výkaz výmere, dotácia z Min.
financií SR)
10. Predlženie doby nájomných zmlúv v bytovke súp. č. 239 kú. Kamienka na základe
podaných žiadosti na ďalšie 3 roky
11. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov ZO JDS Kamienka na rok 2019 v sume
500,00 € s poukázaním na OZ „Kameň“, na č. ú. SK29 0900 0000 0005 3113 2002
12. Žiadosť Jaroslava Haščáka, Kamienka 325, odpredaj pozemkov novovytvorených
parciel č. KNC 2/5 – zastávaná plocha o výmere 23 m ² a KNC 2/6 – zastávaná plocha
o výmere 90 m² v k. ú. Kamienka žiadateľovi Jaroslavovi Haščákovi, bytom Kamienka
č. 325 odčlenených na základe GP Jána Arendáča – Geodezia A-D, č. plánu 20/2018
zo dňa 9.2.2018 od parcely č. KNE 13568/1, ktorá je vlastníctve obce, za kúpnu cenu
1,33 €/m² a to predajom podľa ust. § 9a, ods. 8, písmeno b, zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v platnom znení – vzhľadom k tomu, že novovytvorené parcely č. KNC
2/5 a KNC 2/6 sú zastávané stavbou súpisné číslo 124 – objekt NS, ktorá je vo
vlastníctve žiadateľa (nadobúdateľa).
OZ zároveň vyhlasuje, vyššie uvedené uznesenie je v súlade s ust. § 9a zákona
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č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. OZ zároveň odporúča podpísať
starostovi Ing. Jurajovi Jedinákovi Kúpno predajnú zmluvu s kupujúcim.
Poplatok súvisiaci s prevodom hradí kupujúci.
13. Nákup osobného motorového vozidla zn. PEUGEOT max. do výšky 15 000 eur
14. Žiadosť Anny Matoľákovej, Kamienka 192 o vydanie potvrdenia obce Kamienka
o tom, že obec nemá žiadne vedomosti o vlastníkoch zapísaných v kú. Kamienka na
LV 2859 pod B 1 Košč Štefan, pod B 2 Koščová Štefánia rod. Kurcinová

C/ neschvaľuje:
1. žiadosť Ing Juraja Mačíka, Cintorínska 11, 058 01 Poprad o nápravu chybného zápisu
vlastníctva pozemku z dôvodu, že nedoložil relevantný doklad o vlastníctve
k uvedenému pozemku KNE parcely 402 a KNE parcely 403/1
2. žiadosť Ing. Róberta Zahorjana o odkúpenie pozemku KNE parcely 3154, pretože
žiadosť nie je v súlade s GP č. 13/2017
3. žiadosť Jána Hangurbadža, Kamienka 566 o odkúpenie pozemku z dôvodu zlého
zakreslenia GP a nesúvislej hranice so susednými pozemkami.

D/ ruší:
uznesenie č. 7/2017 zo dňa 30.11.2017 v časti B/ schvaľuje: v bode 14, odpredaj
pozemku v k. ú. Kamienka žiadateľovi Jaroslavovi Haščákovi, bytom Kamienka č.325 a to
novovytvorenej parcely č. KNC 2/4- zastavaná plocha o výmere 113 m², odčlenenej na
základe GP Jána Arendáča – Geodézia A-D, č. plánu 70/2014 zo dňa 4.7.2014 od parcely
č. KNE 13568/1, ktorá je vo vlastníctve obce , za kúpnu cenu 1,33 €/m² a to priamym
predajom podľa ust. § 9a, ods. 8, písmeno b, zákona č. 133/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení – vzhľadom k tomu, že novovytvorená parcela č. KNC 2/4 je zastávaná
stavbou , súpisné číslo 124 – objekt NS , ktorá je vo vlastníctve žiadateľa (nadobúdateľa).

V Kamienke, dňa 26. septembra 2018
Ing. Juraj Jedinák
starosta obce, podpísaný
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