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Obec, 065 32 Kamienka, okres Stará Ľubov ňa 
               tel.: 052/432 38 08, fax:052/428 44 81                          

email: obeckamienka@slnet.sk, internet: www.obeckamienka.sk 
 

 

 

 

 

U Z N E S E N I E 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamienke 

zo dňa: 28. 06. 2018                  č. uznes.:   4/2018 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Kamienke na svojom dnešnom zasadnutí prijíma nasledovné 

uznesenie:  

 

A/ berie na vedomie:  

1. Interpelácie poslancov  

2. Prehľad základných nákladov a výnosov od roku 2012 až po rok 2017 – TISINA, s.r.o., 

Kamienka 

3. Žiadosť Juraja Zimu, Kamienka č. 241, s tým, že musí na uvedené parcely doložiť 

geometrický plán  

4. Informácie prednesené starostom obce Kamienka v časti rôzne 

5. Pripomienky občanov obce podľa prezenčnej listiny k plánovanej výstavbe nájomných 

bytov pri starej MŠ 

 

B/ schvaľuje: 

1. Program obecného zastupiteľstva  

2. Návrhovú komisiu, zapisovateľa a overovateľov zápisnice  

3. Účtovnú závierku k 31.12.2017 – TISINA, s.r.o., Kamienka  

4. Návrh na rozdelenie zisku v roku 2017 – TISINA, s.r.o. Kamienka podľa predloženého 

návrhu  

5. Návrh na použitie rezervného fondu obce Kamienka – odstránenie hospodárskej 

budovy bývalej MŠ, Kamienka 34 v čiastke 33 543,06 € 
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6. Návrh úpravy rozpočtu obce Kamienka – podľa predloženého  rozpočtového opatrenia 

č. 2/2018  

7. Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Kamienka podľa predloženého oznámenia o poskytnutí 

grantu a to:  

Príjem       311                             kód zdroja 72c,      suma + 600 € 

Výdaj         09111637005           kód zdroja 72 c,     suma + 600 € 

8. Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ, predsedov a členov komisií OZ 

v obci Kamienka schválených v OZ zo dňa 05.03.2015, číslo uznesenia 2/2015 

9. V súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., 9 poslancov 

v novom volebnom období r. 2018 - 2022 

10. V súlade s § 11 ods. 4. písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. výkon 

starostu obce Kamienka , v novom volebnom období r. 2018 – 2022 v rozsahu 1, t.z. 

v plnom rozsahu 

11. Odmenu konateľovi spoločnosti TISINA, s.r.o., podľa návrhu dozornej rady TISINY s.r.o, 

za obdobie rokov 2013 – 2017.  

 

 

 

V Kamienke 28. júna  2018 

 

 

                                                                                                               Ing. Juraj Jedinák 
                                                                                                                  starosta obce 
 

 

 


