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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 
 

 

 

Z  á  p  i  s  n  i  c  a 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamienke, ktoré sa konalo dňa 20.12.2018 
v zasadačke OcÚ v Kamienke 

 

Prítomní:  Ing. Juraj Jedinák, starosta obce, poslanci Miroslav Beňo, Michal Billík, Štefan Foľvarský, 

JUDr. Beáta Hrebíková, Štefan Chobor, Ing. Martin Karaš, Ján Matoľák, Juraj Nestorík. 

Ospravedlnený:  Ing. Stanislav Sivuľka 
Ostatní prítomní: Ing. Júlia Rybovičová, hlavná kontrolórka obce, Mária Sivuľková, ekonómka obce, 

Darina Karašová, zapisovateľka, Peter Bittner, zamestnanec obce, PaedDr. Oľga Gregová, riaditeľka 

školy 
 

1. Otvorenie 
Zasadnutie OZ otvoril a viedol Ing. Juraj Jedinák, starosta obce. V úvode privítal poslancov obecného 

zastupiteľstva a ostatných prítomných. 
 

2. Voľby návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Do návrhovej komisie boli zvolení: pp. Hrebíková, Matoľák, Foľvarský, za overovateľov zápisnice: pp 

Nestorík, Chobor a za zapisovateľku bola určená p. Karašová. 

 

Hlasovanie: Za: (pp. Miroslav Beňo, Michal Billík, Štefan Foľvarský, JUDr. Beáta Hrebíková, Štefan 

Chobor, Ing. Martin Karaš, Ján Matoľák, Juraj Nestorík, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

3. Schválenie programu 
Keďže poslanci program OZ dostali písomne, starosta obce dal za program hlasovať 

1. Otvorenie – Ing. Juraj Jedinák 

2. Voľby návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu 

4. Interpelácie poslancov 

5. Prejednanie a schválenie návrhu  úpravy rozpočtu - písomne 

6. Prejednanie a schválenie návrhu použitia finančných prostriedkov z fondu prevádzky, údržby 

a oprav na rok 2019 

7. Prejednanie a schválenie Správy o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach  za školský rok 2017/2018 - písomne  

8. Došlé žiadosti - písomne 

9. Rôzne 
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   10.    Diskusia 

   11. Prijatie uznesenia 

   12. Ocenenie poslancov za prácu počas volebného obdobia 2014 - 2018 

   13. Záver 

 

Hlasovanie: Za: (pp. Miroslav Beňo, Michal Billík, Štefan Foľvarský, JUDr. Beáta Hrebíková, Štefan 

Chobor, Ing. Martin Karaš, Ján Matoľák, Juraj Nestorík, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Program  zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktorý tvorí prílohu 

tejto zápisnice. 

 
4. Interpelácie poslancov 

- p. Beňo – navrhol označiť hlavnú cestu na vedľajších uliciach, hlavne pri ZŠ s MŠ 

- p. Gregová, riaditeľka školy - navrhla dať značku zákaz vjazdu alebo zákaz parkovania pri škole 

- p. Jedinák, starosta obce – upozornil na voľné parkovisko pred OcÚ, kde môžu všetci zamestnanci 

parkovať, čím by sa uvoľnila ulica na prechod automobilov a tiež na zásobovanie ZŠ s MŠ 

- p. Karaš - navrhol posunúť zadný plot (od zadnej ulice) o meter do vnútra dvora, čím by vznikli 

parkovacie miesta pre rodičov, ktorí vozia deti do Materskej školy 

- p. Karaš – poďakoval riaditeľke ZŠ s MŠ za výmenu osvetlenia v telocvični 

 

5. Prejednanie a schválenie návrhu  úpravy rozpočtu podľa rozpočtového opatrenia č. 5/2018 zo 

dňa 20.12.2018 

Návrh úpravy rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2018, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice predkladá 

Ing. Juraj Jedinák, starosta obce Kamienka. Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu a 

odovzdal slovo p. Márii Sivuľkovej, ktorá vysvetlila jednotlivé položky a odpovedala na otázky 

poslancov. K predloženému návrhu neboli vznesené iné návrhy. Starosta obce dal za predložený návrh 

hlasovať. 

 
Hlasovanie: Za: (pp. Miroslav Beňo, Michal Billík, Štefan Foľvarský, JUDr. Beáta Hrebíková, Štefan 

Chobor, Ing. Martin Karaš, Ján Matoľák, Juraj Nestorík, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu podľa rozpočtového opatrenia č. 5/2018, zo dňa 

20.12.2018 

 

6. Prejednanie a schválenie návrhu použitia finančných prostriedkov z fondu prevádzky, údržby 

a opráv na rok 2019 

Ing. Juraj Jedinak, starosta obce informoval poslancov, že obec má vypracovanú Internú smernicu 

k tvorbe a použitiu fondu správy, prevádzky a údržby bytov. Navrhol použitie finančných prostriedkov 

z fondu prevádzky, údržby a oprav na rok 2019 vo výške 1 000 €. 
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Hlasovanie: Za: (pp. Miroslav Beňo, Michal Billík, Štefan Foľvarský, JUDr. Beáta Hrebíková, Štefan 

Chobor, Ing. Martin Karaš, Ján Matoľák, Juraj Nestorík, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
Obecné zastupiteľstvo schválilo na rok 2019 z fondu prevádzky, údržby a opráv 1 000 €. 

 

7.Prejednanie a schválenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach za školský rok 2017/2018 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018, 

ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice, predkladá PaedDr. Oľga Gregová, riaditeľka školy. Materiál bol 

poslancom písomne predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Riaditeľka 

školy podrobne informovala poslancov o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 

v ZŠ s MŠ v Kamienke. 

 

Hlasovanie: Za: (pp. Miroslav Beňo, Michal Billík, Štefan Foľvarský, JUDr. Beáta Hrebíková, Štefan 

Chobor, Ing. Martin Karaš, Ján Matoľák, Juraj Nestorík, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2017/2018. 

 

8. Došlé žiadosti 
Seniorvital, n.o., Pavla Gojdiča 5, Sabinov – Žiadosť bola doručená na obecný úrad dňa 30.11.2018 

a tvorí prílohu tejto zápisnice, predkladá starosta obce Ing. Juraj Jedinák. Žiadosť o finančný 

príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa § 75 – poslanci berú na vedomie 

 

Spišská katolícka charita, Stará Ľubovňa – Žiadosť bola doručená na obecný úrad dňa 12.12.2018 a 

tvorí prílohu tejto zápisnice, predkladá starosta obce Ing. Juraj Jedinák. Žiadosť o poskytnutie 

finančného príspevku – poslanci schválili 300 € na rok 2019. 

 

Hlasovanie: Za: (pp. Miroslav Beňo, Michal Billík, Štefan Foľvarský, JUDr. Beáta Hrebíková, Štefan 

Chobor, Ing. Martin Karaš, Ján Matoľák, Juraj Nestorík, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo finančný príspevok vo výške 300 €. 
 

Gréckokatolícka charita, Hlavná 2, Prešov – Žiadosť bola doručená na obecný úrad dňa 24.10.2018 

a tvorí prílohu tejto zápisnice, predkladá starosta obce Ing. Juraj Jedinák. Žiadosť o poskytnutie 

dotácie na rok 2019 – poslanci schválili 400 €. 

 

Hlasovanie: Za: (pp. Miroslav Beňo, Michal Billík, Štefan Foľvarský, JUDr. Beáta Hrebíková, Štefan 

Chobor, Ing. Martin Karaš, Ján Matoľák, Juraj Nestorík, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo finančný príspevok vo výške 400 €. 
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Ján Janoščík, Kamienka 436 – Žiadosť bola doručená na obecný úrad dňa 06.12.2018 a tvorí 

prílohu tejto zápisnice, predkladá starosta obce Ing. Juraj Jedinák. Žiadosť o pridelenie nájomného 

bytu – bude zaradená do poradovníka 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o pridelenie nájomného bytu. 

 

Mikuláš Koneval, Kamienka 126 – Žiadosť bola doručená na obecný úrad dňa 08.11.2018 a tvorí 

prílohu tejto zápisnice, predkladá starosta obce Ing. Juraj Jedinák. Žiadosť o poskytnutie príspevku na 

vydanie knihy – poslanci schválili finančný príspevok vo výške 1 000 €. 

 

Hlasovanie: Za: (pp. Miroslav Beňo, Michal Billík, Štefan Foľvarský, JUDr. Beáta Hrebíková, Štefan 

Chobor, Ing. Martin Karaš, Ján Matoľák, Juraj Nestorík, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo finančný príspevok vo výške 1 000 €. 

 

Miestny spolok SČK Kamienka – Žiadosť bola doručená na obecný úrad dňa 22.10.2018 a tvorí 

prílohu tejto zápisnice, predkladá starosta obce Ing. Juraj Jedinák. Žiadosť o poskytnutie financií – 

poslanci schválili finančné prostriedky na rok 2019 vo výške 600 €  

 

Katarína Compľová, 065 01 Hniezdne 295 - Žiadosť bola doručená na obecný úrad dňa 

08.11.2018 a tvorí prílohu tejto zápisnice, predkladá starosta obce Ing. Juraj Jedinák. Žiadosť 

o pridelenie nájomného bytu – bude zaradená do poradovníka.  

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o pridelenie nájomného bytu. 

 

9. Rôzne 
Správa o kontrole vybavovania sťažností v roku 2018 na OcÚ Kamienka, ktorá tvorí prílohu tejto 

zápisnice, predkladá hlavná kontrolórka obce Ing. Júlia Rybovičová. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o kontrole vybavovania sťažností v roku 2018 na 
OcÚ Kamienka. 
 
Smernica o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov, čistiacich, umývacích 
a dezinfekčných prostriedkov, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice, predkladá starosta obce Ing. Juraj 
Jedinák. 
 
Hlasovanie: Za: (pp. Miroslav Beňo, Michal Billík, Štefan Foľvarský, JUDr. Beáta Hrebíková, Štefan 

Chobor, Ing. Martin Karaš, Ján Matoľák, Juraj Nestorík, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Smernicu o poskytovaní osobných ochranných pracovných 
prostriedkov, čistiacich, umývacích a dezinfekčných prostriedkov. 
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Informácia o plánovaných podujatiach, ktorú predniesol Ing. Juraj Jedinák, starosta obce: 
� Stolnotenisový turnaj sa uskutoční 27.12.2018 
� Dni rusínskych zvykov a tradícií obce Kamienka sa uskutočnia 29.12.2018 
� Obec plánuje premietať ruské filmy v budove amfiteátra Dubne v Kamienke, v rámci 

podujatia „Večyrky“ – filmy poskytlo Veľvyslanectvo Ruskej federácie 
 

- riaditeľka školy požiadala starostu obce, aby delegoval nových zástupcov za Obec Kamienka do 
Rady školy 
- p. Karaš – navrhol oceniť Milana Nestoríka ml. za reprezentáciu obce na Majstrovstvách sveta 
v malom futbale 
 

10. Diskusia 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných. 

 

11. Prijatie uznesenia 
Predseda návrhovej komisie Ján Matoľák prečítal poslancom OZ uznesenie, ktoré bolo poslancami 
v jednotlivých bodoch schválené. 
 

12. Ocenenie poslancov za prácu počas volebného obdobia 2014 – 2018 

Starosta obce privítal bývalých poslancov a p. Mikuláša Konevala, ktorým poďakoval za prácu vo 

volebnom období 2014 – 2018 a odovzdal im spomienkové predmety a ďakovné listy. 

 

13. Záver  

Nakoľko bol program zasadnutia obecného zastupiteľstva vyčerpaný, Ing. Juraj Jedinák, starosta obce 

poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ vyhlásil za ukončené. 

 

 

Overovatelia zápisnice: 
 
Juraj Nestorík  ................................... 
 
Štefan Chobor  ................................... 
 
 
 
 
Zapisovateľ: Darina Karašová 
 
 
                                                                     Ing. Juraj Jedinák 
                                        starosta obce 


