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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 27.06.2019 
v zasadačke OcÚ v Kamienke 

 

 
Prítomní:  Ing. Juraj Jedinák, starosta obce, poslanci: Michal Billík, Štefan Foľvarský, JUDr. Beáta 

Hrebíková, Ing. Martin Karaš, Ján Matoľák, Juraj Nestorík, Miroslav Beňo, Ing. Stanislav Sivuľka 

Ospravedlnení: Štefan Chobor, Ing. Júlia Rybovičová, hlavná kontrolórka obce 

Ostatní prítomní: Mária Sivuľková, ekonómka obce, Darina Karašová, zapisovateľka, PaedDr. Oľga 

Gregová 

 

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. Martin Karaš, Stanislav Sivuľka a Juraj Nestorík, za 

overovateľov zápisnice: pp Beáta Hrebíková, Ján Matoľák a za zapisovateľku bola určená p. Darina 

Karašová. 

 

Hlasovanie: Za: (pp. Michal Billík, Štefan Foľvarský, JUDr. Beáta Hrebíková, Ing. Martin Karaš, Ján 

Matoľák, Juraj Nestorík, Miroslav Beňo, Ing. Stanislav Sivuľka, 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 návrhu VZN č.1/2019 - písomne 

6. Prejednanie návrhu rozdelenia zisku Tisiny s.r.o. Kamienka  za rok 2018 - písomne 

7. Prejednanie návrhu úpravy rozpočtu obce Kamienka – rozpočtové opatrenie 3/2019, (a ZŠ s MŠ 

Kamienka) - písomne  
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8. Došlé žiadosti - písomne 

9. Rôzne 

10. Diskusia 

11. Prijatie uznesenia 

12. Záver 

 

Hlasovanie: Za: (pp. Michal Billík, Štefan Foľvarský, JUDr. Beáta Hrebíková, Ing. Martin Karaš, Ján 

Matoľák, Juraj Nestorík, Miroslav Beňo, Ing. Stanislav Sivuľka, proti: 0, zdržal sa: 0 

 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktorý tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

 
4. Interpelácie poslancov 

Ing. Juraj Jedinák, starosta obce informoval poslancov o nasledovných záležitosiach: 

- pracovníci OcÚ budú každý piatok upratovať v okolí minerálneho prameňa Ščava 

- kôš pri cintoríne ešte nie je umiestnený, keďže pracovníci obce kosia v rámci obce 

- práce na rekonštrukcii hasičskej zbrojnice sú ukončené, po ukončení zasadnutia pozýva poslancov na 

prehliadku 

-p . Beňo – upozornil na zlý stav cesty pri RD č. 281 

-p. Matoľák – informoval sa ohľadne kosenia futbalového ihriska 

-p. Sivuľka – navrhol, aby verejné osvetlenie v obci svietilo dlhšie 

-p. Billík – informoval sa, či sa bude robiť osvetlenie od RD č. 512 – odpovedal starosta obce 

 

5. Prejednanie návrhu VZN č.1/2019, ktorým určuje výšku príspevku na pobyt dieťaťa 
v materskej škole, v školskom klube detí a rozpätie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
a podmienky úhrady v školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou, Kamienka 113 
Návrh VZN č. 1/2019, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice predkladá PaedDr. Oľga Gregová, riaditeľka 

ZŠ s MŠ Kamienka. Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu: 

- Ing. Juraj Jedinák informoval poslancov, že sa k návrhu VZN č. 1/2019 stretol s RNDr. Petrom 

Petríkom, zamestnancom školského úradu Hniezdne, s ktorým prešli tento návrh a navrhujú tieto 

zmeny - v čl.5, bod 4 a 7 celkom vynechať, bod 9 - doplniť, v prípade ak šk. jedáleň neposkytuje 

diétne stravovanie 

- PaedDr. Oľga Gregová – navrhuje dodať do čl 2, bod 2 - poplatky za prevádzku v materskej škole 

počas hlavných prázdnin (júl, august) vo výške 30 € a počet detí k otvoreniu prevádzky počas 

hlavných prázdnin minimálne 15 

 

Starosta obce dal o týchto zmenách hlasovať. 

 

Hlasovanie: Za: (pp. Michal Billík, Štefan Foľvarský, JUDr. Beáta Hrebíková, Ing. Martin Karaš, Ján 

Matoľák, Juraj Nestorík, Miroslav Beňo, Ing. Stanislav Sivuľka, proti: 0, zdržal sa: 0 
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Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 1/2019, ktorým určuje výšku príspevku na pobyt dieťaťa 

v materskej škole, v školskom klube detí a rozpätie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

a podmienky úhrady v školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou, Kamienka 113. Týmto 

návrhom VZN sa zruší Dodatok č. 1/2018, č. 2/2018 a VZN č. 3/2014. 

 

6. Prejednanie návrhu rozdelenia zisku Tisiny s.r.o. Kamienka za rok 2018 

Návrh rozdelenia zisku a účtovná závierka za rok 2018, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice, predkladá 

konateľ spoločnosti Tisina, s. r. o. Kamienka, Ing. Slavomír Vislocký. Materiál bol poslancom 

písomne predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva: 

- Ing. Juraj Jedinák, starosta obce informoval poslancov, že návrh na rozdelenie zisku a účtovná 

závierka zo rok 2018 boli prerokované v Dozornej rade a udelil slovo konateľovi spoločnosti 

- Ing. Vislocký – informoval poslancov, že spoločnosť Tisina, s.r.o. Kamienka skončila rok 2018 so 

ziskom 1 226,60 € 

 

Hlasovanie: Za: (pp. Michal Billík, Štefan Foľvarský, JUDr. Beáta Hrebíková, Ing. Martin Karaš, Ján 

Matoľák, Juraj Nestorík, Miroslav Beňo, Ing. Stanislav Sivuľka, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozdelenie zisku spoločnosti Tisina s.r.o., za rok 2018 vo výške 1 

226,60 € a účtovnú závierku k 31.12.2018. 

 

7. Prejednanie návrhu úpravy rozpočtu obce Kamienka – rozpočtové opatrenie 3/2019, (a ZŠ 

s MŠ Kamienka) 

a) Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 zo dňa 27.06.2019, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice, predkladá 

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

zasadnutie obecného zastupiteľstva. Starosta obce udelil slovo ekonómke obce p. Sivuľkovej, ktorá 

podala informáciu k Rozpočtovému opatrenie č. 3/2019. 

 

Hlasovanie: Za: (pp. Michal Billík, Štefan Foľvarský, JUDr. Beáta Hrebíková, Ing. Martin Karaš, Ján 

Matoľák, Juraj Nestorík, Miroslav Beňo, Ing. Stanislav Sivuľka, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočtové opatrenie č. 3/20109 zo dňa 27.06.2019. 

 

b) Žiadosť o úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Kamienka, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice predkladá 

riaditeľka školy PaedDr. Oľga Gregová. Materiál bol poslancom písomne predložený spolu 

s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie: Za: (pp. Michal Billík, Štefan Foľvarský, JUDr. Beáta Hrebíková, Ing. Martin Karaš, Ján 

Matoľák, Juraj Nestorík, Miroslav Beňo, Ing. Stanislav Sivuľka, proti: 0, zdržal sa: 0 
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Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Kamienka. 

8. Došlé žiadosti 

 

9. Rôzne 

- Starosta obce Ing. Juraj Jedinák informoval poslancov, že do Rady školy treba zvoliť dvoch 

poslancov, navrhovaní poslanci Ján Matoľák, Miroslav Beňo 

 

Hlasovanie: Za: (pp. Michal Billík, Štefan Foľvarský, JUDr. Beáta Hrebíková, Ing. Martin Karaš, Ján 

Matoľák, Juraj Nestorík, Miroslav Beňo, Ing. Stanislav Sivuľka, proti: 0, zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo členov do Rady školy – Ján Matoľák, Kamienka č. 57, Miroslav 

Beňo, Kamienka č. 38. 

 

- Ing. Juraj Jedinák informoval poslancov o ďalších skutočnostiach: 

� z MF SR obec získala 9 600 € na rekonštrukciu kuchyne pri OcÚ 

� na detské ihrisko bola schválená dotácia 8 000 € 

� dňa 31.05.2019 boli odovzdané doplňujúce žiadosti a náležitosti pre Denný stacionár v 

Kamienke 

�  Počas sobotňajšieho festivalu sa vyzbieralo vstupne 460 €, ktoré boli poukázané na OZ 

„Kameň“ Kamienka 

� na amfiteátri Dubne bolo opravené pódium 

� poďakoval všetkým za organizáciu 54. festivalu 

 

- Ing. Martin Karaš informoval prítomných, že v dňoch 4. – 7. 7. 2019 sa uskutoční v Ľubovnianskych 

kúpeľoch XV. Svetový kongres Rusínov, v rámci ktorého sa 5.7.2019 v našej obci uskutočnia 

celonárodné oslavy Dňa Rusínov na Slovensku s programom, ktorý začína o 16:30 hod. pred 

Obecným úradom, kde bude Panychída za zomrelých členov Svetového kongresu Rusínov od jeho 

vzniku o 17:00 hod., medzinárodný sprievod Rusínov, občanov a hostí obcou Kamienka a o 18:00 

hod. slávnostný galaprogram na amfiteátri Dubne 

 

10. Diskusia 

Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných. 

 

11. Prijatie uznesenia 
Predseda návrhovej komisie Ing. Martin Karaš prečítal poslancom OZ uznesenie, ktoré bolo 
poslancami v jednotlivých bodoch schválené. 
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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: 
 
JUDr. Beáta Hrebíková  ................................... 
 
Ján Matoľák   ................................... 
 
 
 
 
Zapisovateľ: Darina Karašová 
 
 
                                                                     Ing. Juraj Jedinák 
                                        starosta obce 


