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Obecný úrad,  065 32  K A M I E N K A ,   okr. Stará Ľubovňa 

 

U Z N E S E N I E 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamienke 

zo dňa: 02.03.2017                  č. uznes.:   1 /2017 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Kamienke na svojom dnešnom zasadnutí prijíma nasledovné 

uznesenie:  

A/ berie na vedomie:  

1. Interpelácie poslancov  

2. Informáciu o príprave rekonštrukcie interiéru KD 

3. Informáciu o príprave rekonštrukcie verejného osvetlenia 

4. Správu HK obce Kamienka o kontrole poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kamienka za rok 

2016. 

5. Správu HK obce Kamienka o kontrolnej činnosti za rok 2016 

6. Správu HK obce Kamienka o plnení zmluvy o užívaní poľovného revíru poľovníckym 

združením „PAŠKOVÁ“ Kamienka so sídlom v Kamienke  

7. Mzdovú smernicu č. 1/2017 spol. Tisina, s. r. o. 

8. Stanovisko HK obce Kamienka na prijatie návratných zdrojov financovania 

9. Žiadosť PaedDr. Anny Gočíkovej, 065 32 Kamienka č. 208 o vyjadrenie k vzniku vlastníckeho 

práva o vydržaní 

10. Žiadosť Petra Bittnera, 065 32 Kamienka č. 211 o pridelenie nájomného bytu v 18 b.j. – 

žiadosť bude zaradená do poradovníka 

11. Žiadosť Jána Mačugu, 065 01 Hniezdne č. 307 o pridelenie nájomného bytu v 18 b.j. – žiadosť 

bude zaradená do poradovníka 

12. Žiadosť Jozefa Kandríka, 065 32 Kamienka č.202, o zľavu na palivové drevo – odporúča 

obrátiť sa na Tisinu, s. r. o. s požiadavkou o odpadové drevo 

 

B/ schvaľuje: 

1. Program obecného zastupiteľstva  

2. Návrhovú komisiu, zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Podmienky voľby HK obce Kamienka 

4. Žiadosť Ing. Ivana Mačíka, Štúrova 3681/12, 080 01 Prešov a Mgr. Tamary Gaľovej, rod. 

Mačíkovej, Toryská 5068/42, 821 07 Bratislava s doplnením o diel 6, ktorý vznikol na základe 
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G. O. plánu č. 149/2016, vyhotoveného Ing. Oľgou Mlynarčíkovou – geodetkou, ktorý bol 

úradne overený dňa 21.12.2016 Ing. Jarmilou Firmentovou, odčlenený od parcely KN-E  

       č. 3378/4 trvalé trávnaté porasty o výmere 589 m², nachádzajúca sa v k. ú. Kamienka a je vo   

       vlastníctve  obce Kamienka, zapísaná na LV 1516  podľa ust. § 9 a, ods. 8, písm. b, zákon 

      č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení do podielového  spoluvlastníctva   

      žiadateľov:  

      Ing. Ivan Mačík, Štúrova 3681/12, 080 01 Prešov a Mgr. Tamara Gaľová, rod. Mačíková,   

      Toryská 5068/42, 821 07 Bratislava s doplnením o diel 6.  

5.  Predaj pozemku vedeného na LV č.13567/6, – ostatné plochy o výmere   

       26 m² v k. ú. Kamienka - priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí   

       neoddeliteľný celok so stavbou – rodinným domom súpisného čísla 301 vo   

       vlastníctve žiadateľky, a to podľa ust. § 9 a, ods. 8, písm. b, zákon č. 138/1991  

        Zb. o majetku obcí v platnom znení do výlučného vlastníctva žiadateľky v podiele   

        1/1, Anny Matoľakovej, rod. Nestoríkovej , nar. 16.10.1937, bytom Kamienka č. 14,  

       o  výmere 26 m² za cenu  1,33 €/m² (34,58 €).   

       Obecné zastupiteľstvo zároveň vyhlasuje, že vyššie uvedené uznesenie je v súlade    

       s ust. § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce v platnom znení.   

6. Žiadosť MS SČK o organizáciu tanečnej zábavy dňa 28. 10. 2017. 

7. Žiadosť DHZ o organizáciu tanečnej zábavy dňa 16. 04. 2017 (v prípade, že sála nebude 

v rekonštrukcii) 

8. Žiadosť Samuela Horbaľa, 065 32 Kamienka č. 364 o sponzorský dar v sume 500 € na 

Majstrovstvá sveta psích záprahov v Taliansku, ktoré budú poukázane na OZ „Kameň“ na č. ú. 

SK29 0900 0000 0005 3113 2002   

9. Úhradu nákladov spojených s pohrebom obyvateľa obce Ladislava Mirgu,  Kamienka č. 574  

       ( osoba bez príbuzných), v celkovej sume 477 €. 

10. 1. zapojenie do aktivít  projektu: „Kúpele poľsko- slovenského pohraničia, identifikovateľný 

európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia  – 1. etapa – výstavba cyklookruhu 

spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu“ (ďalej len „Projektu“) v súlade so zmluvou 

o poskytnutí NFP  č. PLSK.01.01.00-12-0015/16 - 00 zo dňa 15.02.2017 a prílohou č.4 ku tejto 

zmluve Aktuálna žiadosť o NFP, a  v súlade s Partnerskou zmluvou  na realizáciu projektu č. 

PLSK.01.01.00-12-0015/16 Kúpele poľsko - slovenského pohraničia, identifikovateľný 

európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia  – 1. etapa – výstavba cyklookruhu 

spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu zo dňa 06.12.2016 (ďalej len „Zmluva o NFP“) ;  

       2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie Projektu alikvotne ku   

       výške výdavkov, ktorá je identifikovaná v Zmluve o NFP, príloha č. 4 ,Príloha k    

       Výpočtu spolufinancovania z 10.01.2017, realizovaná na katastrálnom území obce.  
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       2.1 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie Projektu, ktoré bude zložené            

       zo zabezpečenia sumy z vlastných finančných prostriedkov vo výške 15 408,01 €, ktoré budú    

       použité na splátku alikvotnej čiastky úrokov z preklenovacieho úveru  konečného prijímateľa   

       pomoci  Ľubovnianskeho regionálneho združenia, Sídlo:  Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa,   

       IČO: 37793225 vo výške 12,57% podľa Prílohy výpočet spolufinancovania z 10.01.2017  na     

       financovanie  neoprávnených a spoločných oprávnených výdavkov a  

       zabezpečenie finančných prostriedkov na úhradu alikvotnej čiastky oprávnených výdavkov     

       projektu vo  výške 188 122,06 €, 12,57 %  podľa Prílohy výpočet spolufinancovania   

       z 10.01.2017 a  ostatnú časť spolufinancovania, ktorej výška bude identifikovaná po ukončení   

       verejného obstarávania aktivít Projektu, zabezpečí formou preklenovacieho úveru, ktorého   

       príjemcom bude Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa, sídlo:      

       Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa, IČO: 37793225 a súhlasí s akceptáciou požiadaviek banky  

       na spolu ručenie za alikvotnú časť preklenovacieho úveru pre Ľubovnianske regionálne   

       združenie miest a obcí Stará Ľubovňa, sídlo:  Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa, 

      IČO:  37793225 

 

11. Žiadosť Petra Raškeviča, 065 32 Kamienka č.3, Matúša Venglarčíka, 065 32 Kamienka 239 a TJ 

Mier Kamienka o príspevok na nákup hokejových dresov , kde finančné prostriedky vo výške 

200 € budú presunuté na OZ „Kameň“ na č. ú. SK29 0900 0000 0005 3113 2002    

          

C/ žiada:  

1.  O prepracovanie návrhu rozpočtu ZŠ s MŠ Kamienka na rok 2017  do najbližšieho OZ 

 

D/ odporúča: 

1. Uzatvoriť pre tento účel Zmluvu v zmysle platnej legislatívy s Ľubovnianskym regionálnym 

združením miest obcí Stará Ľubovňa, Sídlo: Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 

37793225. (Zmluva o prevode práv a povinností stavebníka a združenej investícii (ďalej len 

„Zmluva“) uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník). 

 

 

V Kamienke 10.03.2017 

                                                                                                                Ing. Juraj Jedinák 
                                                                                                                   starosta obce 
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