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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: 27.04.2017                  č. uznes.:   2 /2017 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Kamienke na svojom dnešnom zasadnutí prijíma nasledovné 

uznesenie:  

A/ berie na vedomie:  

1. Interpelácie poslancov  

2. Zápisnicu z otvárania obálok – voľba hlavného kontrolóra obce  

3. Prezentáciu jednotlivých kandidátov na hlavného kontrolóra obce   

4. Informáciu o príprave rekonštrukcie interiéru KD 

5. Informáciu o  spoločnosť IVS, Ing. Milan Štupák, Stará Ľubovňa, z VO na revitalizáciu 

vnútorných priestorov KD Kamienka vo vysúťaženej výške 44 817,05 eur s DPH 

6. Žiadosť Ing. Mateja Kyšeľu, Kamienka č. 143 o pridelenie nájomného bytu. Uvedená žiadosť 

bude zaradená do  poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu  

7. Žiadosť ZŠ s MŠ v Kamienke o dofinancovanie finančných prostriedkov na OK na rok 2017  

8. žiadosť PD Veľký Lipník o odpredaj pozemkov v kú. Veľký Lipník – potrebné doložiť 

geometrický plán  

9. informáciu starostu o pripravovaných spoločenských aktivitách,  vypracovaných projektoch 

a žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov  

10. informáciu o blížiacom termíne voľby riaditeľa školy na nadchádzajúce funkčne obdobie 

11. výpoveď svedkov p. Dariny Hrebíkovej, Kamienka č. 57 a Márie Markovičovej, Kamienka č. 

433 k potvrdeniu o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti p. PaedDr. Gočíkovej.   

 

B/ konštatuje:  

1. voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom č. 369/1990  Zb. o obecnom 

zriadení  

 

C/ ruší:  

1. Uznesenie č. 1/2017 bod 10, ods. 2.1 na spolufinancovanie Projektu, výstavba cyklotrasy  
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D/ schvaľuje: 

1. Program obecného zastupiteľstva  

2. Návrhovú komisiu, zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Členov volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra obce: Mária Billíková, Milan Sipko, 

Helena Poprocká a Mária Sivuľková  

4. V súlade so zákonom 369/1990 Zb. do funkcie hlavného kontrolóra obce v tajných voľbách,  

s počtom prítomných poslancov 6, počet  platných hlasovacích lístkov  6, bola zvolená Ing. 

Júlia Rybovičová, Budovateľská 503/36, Stará Ľubovňa, v 1.kole s nástupom od 1.5.2017  

       s 30% úväzkom  

5. Navýšenie spoluúčasti  zabezpečenia finančných prostriedkov na spolufinancovanie Projektu, 

výstavba cyklotrasy, ktoré bude zložené  zo zabezpečenia sumy z vlastných finančných 

prostriedkov vo výške 16 916,41 €, 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 193 530,07 €, 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, IIČO:  

37793225 

6. Zámer na výstavbu novej Historicko – kultúrno – prírodnej cesty okolo Tatier – 3. etapa vo 

výmere cca 1400 m v lokalite kaplička – kríž hranica kú. Lacková.  

7. na základe § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. s účinnosťou od 1. 5. 2017 zmenu zvýšenia 

platu starostu obce  Kamienka zo 40% na 50% 

8. Podrobný návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Kamienka na rok 2017  

9. Zriadenie prevádzky kaderníctva v rodinnom dome súp. č. 22 Kamienka, p. Denise Eliášovej, 

Litmanová 38 s účinnosťou od 1.5.2017  

10. Žiadosť  Radoslava Gočíka, Kamienka č 208 o predčasné ukončenie nájomnej zmluvy v 18-

bytovej jednote súp. č. 239 k.ú. Kamienka k 31.05.2017  

11. Návrh rozpočtu na novú elektroinštaláciu v KD v celkovej výške cca 12 881,96 s DPH 
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E/ neschvaľuje:  

1 .  Žiadosť Dariny Kmečovej,  o prepočet stočného za 2017 a to z dôvodu platného VZN č.1/2015 

a Dodatku č. 2/2016  

 

F/ žiada:  

1. Vedenie ZŠ s MŠ  v Kamienke o vypracovanie  prehľadu  skutočných výdavkov za rok 2016 

podľa jednotlivých stredísk  (MŠ, ŠJ, ŠKD a CVČ) a návrh rozpočtu na rok 2017 s rozpisom 

položiek mzdy, elektrina a plyn.  

 

 

 

V Kamienke 27.04.2017 

                                                                                                                Ing. Juraj Jedinák 
                                                                                                                   starosta obce 
 

 

 

 


