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: 19. 10. 2018

č. uznes.: 6/2018

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

A/ berie na vedomie:

1. Interpelácie poslancov
2. Správu HK obce Kamienka o kontrole plnenia príjmov, výdavkov a finančných operácií
finančného rozpočtu obce Kamienka k 30.6.2018

B/ schvaľuje:
1. Program obecného zastupiteľstva
2. Návrhovú komisiu, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správy o činnosti komisií zriadených pri OcÚ Kamienka za rok 2018
4. Vyplatenie odmien poslancom OZ za aktívnu činnosť pri organizovaní kultúrnospoločenských podujatí za celé volebné obdobie
5. Na návrh predsedu DR TISINA, s.r.o. Kamienka schvaľuje odmenu pre členov DR za
roky 2014-2018 vo výške 150 €
6. Predložený návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu obce v súvislosti
s ukončením funkčného obdobia 2015-2018, v zmysle § 2, ods. 2 zákona č. 253/1994
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primárov miest
7. Odmenu pre HK obce Kamienka za rok 2018 vo výške 150 €
8. Odpredaj pozemkov, diel „18“ o výmere 21 m², diel „17“ o výmere 15 m² a diel „19“ o
výmere 133 m2, odčlenených na základe GP č. 13/2017 zo dňa 8.2.2017
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vyhotoveného Ing. Oľgou Mlynarčíkovou – Geodézia OM. Od pozemku parc. č. KN-E
3154 o výmere 212 m² vedeného na LV č.1516, k.ú. Kamienka, ktorého vlastníkom je
obec Kamienka, tvoriacich priľahlé plochy, ktoré svojim umiestnením a využitím tvoria
neoddeliteľný celok so stavbou – rodinným domom súp. č. 52, vo vlastníctve žiadateľa
a to priamym predajom podľa ust. § 9a, ods.8,písm.b), zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení žiadateľovi Ing. Róbertovi Zahorjanoví, bytom
Kamienka č. 430, za cenu 2,50/m².
OZ zároveň vyhlasuje, vyššie uvedené uznesenie je v súlade s ust. § 9a zákona
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.
9. Žiadosť TJ Mier Kamienka o poskytnutie dotácie na podporu činnosti na rok 2019
v celkovej výške 2 500 € v súlade s prijatým VZN o poskytovaní dotácii obcou
Kamienka.
10. Žiadosť DHZ Kamienka o poskytnutie dotácie na podporu činnosti na rok 2019
v celkovej výške 1 500 € v súlade s prijatým VZN o poskytovaní dotácii obcou
Kamienka.
11. Žiadosť ZŠ s MŠ Kamienka o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2019 na
nákup nábytku do triedy predškolákov podľa rozpisu uvedeného v žiadosti v celkovej
výške 2 000 €.
Po vyčerpaní finančných prostriedkov, predložiť doklady hlavnej kontrolórke obce
Kamienka.

C/ neschvaľuje:
1. žiadosť Juraja Huľveja , Kamienka 245 o odkúpenie obecného pozemku z dôvodu, že
uvedeným pozemkom prechádza obecná kanalizácia.

V Kamienke, dňa 19. októbra 2018
Ing. Juraj Jedinák
starosta obce
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