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Obec Kamienka, 065 32 Kamienka 123, okres Stará Ľubov ňa 
 

 
 

Z  á  p  i  s  n  i  c  a 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamienke, ktoré sa konalo dňa 14.09.2022 
v zasadačke OcÚ v Kamienke 

 

Prítomní:  Ing. Juraj Jedinák, starosta obce, poslanci: JUDr. Beáta Hrebíková, Ing Martin Karaš, Ján 
Matoľák, Michal Billík, Miroslav Beňo, , Ing. Juraj Nestorík, Štefan Chobor 

Ospravedlnení: p. Štefan Foľvarský, Ing. Stanislav Sivuľka 

Ostatní prítomní: Mária Sivuľková, Darina Karašová, Ing. Júlia Rybovičová, Svetlana Bittnerová 
zástupkyňa MŠ, Anna Zimová vedúca ŠJ  
 

1. Otvorenie 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kamienke otvoril a viedol Ing. Juraj Jedinák, starosta obce. V 
úvode privítal poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. Skonštatoval, že Obecné 
zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa, keďže na jeho riadnom zasadnutí bralo účasť 7 
poslancov. 
 

2. Voľby návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Ing. Juraj Jedinák, starosta obce navrhol:  
- do návrhovej komisie: p.p. JUDr. Beáta Hrebíková, Štefan Chobor, Michal Billík 
- za overovateľov zápisnice: p.p. Miroslav Beňo, Ján Matoľák 
- zapisovateľku: Darinu Karašovú. 
 
K prednesenému návrhu neboli vznesené iné návrhy. 
 
Hlasovanie: Za: (p.p., JUDr. Beáta Hrebíková, Ing. Martin Karaš, Ján Matoľák, Michal Billík, 
Miroslav Beňo,  Ing. Juraj Nestorík, Štefan Chobor), proti: 0, zdržal sa: 0 
 

3. Schválenie programu 
Starosta obce predniesol  návrh programu zasadnutia OZ, ktorý bol zverejnený v pozvánke na OZ. K 
návrhu programu OZ poslanci nevzniesli žiadne pripomienky a program zasadnutia schválili.  

1. Otvorenie – Ing. Juraj Jedinák 
2. Voľby návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu 
4. Interpelácie poslancov 
5. Prejednánie a schválenie Rozpočtového opatrenia č. 3/2022 zo dňa 12.9.2022 –  písomne 
6. Prejednanie  návrhu VZN č. 3/2022, ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa  
    v materskej škole, školskom klube detí a rozpätie príspevku na čiastočnú úhradu a podmienky  
    úhrady v školskej jedálni pri ZŚ s MŠ Kamienka – písomne 
7. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok  
    2021/2022 - email 
8. Informácia o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení výchovno –  
    vzdelávacieho procesu v školskom roku 2022/2023 - email   
9. Školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka – email 

  10.Školský vzdelávací program Materská škola pri základnej škole, Kamienka 113 - email  
  11.Výchovný program ŠKD - email     
  12.Došlé žiadosti - písomné 
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13. Rôzne 
14. Diskusia 
15. Prijatie uznesenia 

   16. Záver 
    
Hlasovanie o  programe: Za: (p.p., JUDr. Beáta Hrebíková, Martin Karaš, Ján Matoľák, Michal Billík, 
Miroslav Beňo,  Ing. Juraj Nestorík, Štefan Chobor), 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 podal informáciu o plnení uznesení z posledného zasadnutia 
obecného zastupiteľstva.  
 
-p. Štefan Chobor – upozornil, že na detskom ihrisku je potrhaná sieť a   lopta pri hraní  ide až do 
rodinných domov  
 
- p. Ing. Martin Karaš -  poukázal na sypanie rôzneho odpadu  na kompostovisku a navrhuje 
umiestniť fotopascu 
 
- p. Michal Billík -  navrhol urobiť na Štifovej ulici ešte jednu šachtu na cestu, lebo voda ide po vrchu 
 
Na všetky dotazy odpovedal starosta obce Ing. Juraj Jedinák. 
 
5. Prejednanie Rozpočtového opatrenia č. 3/2022, zo dňa 12.09.2022 
Rozpočtové opatrenie 3/2022, zo dňa 12.09.2022, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice, predkladá 
starosta obce Ing. Juraj Jedinák. Materiál bol poslancom písomne predložený spolu s pozvánkou na 
zasadnutie obecného zastupiteľstva. Rozpočtové opatrenie obce Kamienka tvorí prílohu tejto 
zápisnice. 
 
- p. Mária Sivuľková ekonómka obce podrobne informoval o jednotlivých položkách v príjmovej a 
výdavkovej časti zmeny rozpočtu obce na rok 2022.  
  
K samotnému návrhu rozpočtového opatrenia poslanci nemali ďalšie otázky, či pripomienky. 
 
Hlasovanie:  Za: : (p.p., JUDr. Beáta Hrebíková, Martin Karaš, Ján Matoľák, Michal Billík, Miroslav 
Beňo,  Ing. Juraj Nestorík, Štefan Chobor),), proti: 0, zdržal sa: 0 
 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočtové opatrenia č.3/2022, zo dňa 12.09.2022 

 

6. Prejednanie  návrhu VZN č. 3/2022, ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa  
  v materskej škole, školskom klube detí a rozpätie príspevku na čiastočnú úhradu    
  a podmienky úhrady v školskej jedálni pri ZŚ s MŠ Kamienka 

Návrh VZN č. 3/2022 predkladá starosta obce Ing. Juraj Jedinák. Materiál bol poslancom písomne 
predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Návrh VZN č. 3/2022 obce 
Kamienka tvorí prílohu tejto zápisnice. 
Uvedený návrh VZN bol zverejnený na verejné pripomienkovanie a v určenej lehote neboli k nemu 
vznesené žiadne pripomienky. Rovnako ani prítomní poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky. 
 
- Ing. Juraj Jedinák odovzdal slovo vedúcej školskej jedálne Anne Zimovej. 
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-p. Anna Zimová – vedúca školskej jedálne informovala o zmene finančného príspevku na stravovanie 
v školskej jedální na základe  prechodu z 1. finančného pásma  do 3. finančného pásma na nákup 
potravín podľa vekových kategórií stravníkov.   

K  navýšeniu stravného lístka a príspevku na režijne náklady došlo:  
� u zamestnancov (3,05 na 3,15 €)  

� ostatní stravníci (3,05 na 3,15 €) 

� bývalí zamestnanci – dôchodcovia (3,05 na 3,15 €) 

� životné jubilea 1 hl. jedlo (3,35 na 3,45 €)  

� kultúrne podujatia 1. hl. jedlo (3,70 na 3,80 €) 

O pozmeňovacom návrhu dal starosta obce hlasovať. 

 

Hlasovanie:  Za: : (p.p., JUDr. Beáta Hrebíková, Martin Karaš, Ján Matoľák, Michal Billík, Miroslav 
Beňo,  Ing. Juraj Nestorík, Štefan Chobor),), proti: 0, zdržal sa: 0 
 

Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN č. 3/2022, ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt 
dieťaťa v materskej škole, školskom klube detí a rozpätie príspevku na čiastočnú úhradu    
 a podmienky úhrady v školskej jedálni pri ZŚ s MŠ Kamienka.  
 
7. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok  
    2021/2022 
Správu predkladá riaditeľka školy Ing. Eva Hricová. Materiál bol poslancom písomne predložený 
spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Správa  tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 

Hlasovanie:  Za: : (p.p., JUDr. Beáta Hrebíková, Martin Karaš, Ján Matoľák, Michal Billík, Miroslav 
Beňo,  Ing. Juraj Nestorík, Štefan Chobor),), proti: 0, zdržal sa: 0 
 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach za školský rok   2021/2022 

 
8. Informácia o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení výchovno –  
    vzdelávacieho procesu v školskom roku 2022/2023 
Informáciu  predkladá riaditeľka školy Ing. Eva Hricová. Materiál bol poslancom písomne predložený 
spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Správa  tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o pedagogicko – organizačnom a materiálno 
– technickom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu v školskom roku 2022/2023 
 
9. Školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 
Školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka  predkladá riaditeľka školy Ing. Eva Hricová. 
Materiál bol poslancom písomne predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. Program  tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Hlasovanie:  Za: : (p.p., JUDr. Beáta Hrebíková, Martin Karaš, Ján Matoľák, Michal Billík, Miroslav 
Beňo,  Ing. Juraj Nestorík, Štefan Chobor),), proti: 0, zdržal sa: 0 
 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Kamienka 
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10. Školský vzdelávací program Materská škola pri základnej škole, Kamienka 113 
Školský vzdelávací program Materská škola pri základnej škole Kamienka  predkladá riaditeľka školy 
Ing. Eva Hricová. Materiál bol poslancom písomne predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie 
obecného zastupiteľstva. Program  tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Hlasovanie:  Za: : (p.p., JUDr. Beáta Hrebíková, Martin Karaš, Ján Matoľák, Michal Billík, Miroslav 
Beňo,  Ing. Juraj Nestorík, Štefan Chobor),), proti: 0, zdržal sa: 0 
 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Školský vzdelávací program Materská škola pri základnej škole, 
Kamienka 113 

 

11. Výchovný program ŠKD 
Výchovný program ŠKD  predkladá riaditeľka školy Ing. Eva Hricová. Materiál bol poslancom 
písomne predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Program  tvorí prílohu 
tejto zápisnice. 
 
Hlasovanie:  Za: : (p.p., JUDr. Beáta Hrebíková, Martin Karaš, Ján Matoľák, Michal Billík, Miroslav 
Beňo,  Ing. Juraj Nestorík, Štefan Chobor),), proti: 0, zdržal sa: 0 
 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Výchovný program ŠKD 

 

12. Došlé žiadosti 
 
Tisina s.r.o. Kamienka -  žiadosť o schválení investičného úveru 
 
Poslanci odsúhlasili investičný úver vo výške 22 000 € za účelom financovania fotovoltického 
zariadenia a jeho zabezpečenia v  celkovej výške 43 945, 58 € bez DPH. 

 

Hlasovanie:  Za: : (p.p., JUDr. Beáta Hrebíková, Martin Karaš, Ján Matoľák, Michal Billík, Miroslav 
Beňo,  Ing. Juraj Nestorík, Štefan Chobor),), proti: 0, zdržal sa: 0 
 

Obecné zastupiteľstvo schválilo investičný úver a jeho zabezpečenia vo výške 22 000 € 

 

Lukáš Krivoňák  a manželka Lucia Krivoňáková, 065 33 Veľký Lipník č. 24 – žiadosť 
o odkúpenie časti pozemku p. č. KN-E 7370/1 k. ú. Veľký Lipník   

 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť o odkúpenie časti pozemku p.č. KN-E 7370/1 
k.ú. Veľký Lipník 
 
Adriana Lichvárová,  Kamienka 173 – žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 985/1 o výmere 88 m² 

 

Žiadosť bude prejednaná za účasti žiadateľky  v priebehu ½ 2023 na zasadnutí OZ. 

 

Hlasovanie:  Za: 0, proti: :  (p.p., JUDr. Beáta Hrebíková, Martin Karaš, Ján Matoľák, Michal Billík, 
Miroslav Beňo,  Ing. Juraj Nestorík, Štefan Chobor),), zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 985/1 o výmere 88 m². 
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Marta Šmigeľová, Kamienka 283 – žiadosť o odkúpenie pozemku p. č. 970 v k. ú. Kamienka 
o výmere 278 m ². 

 

Žiadosť bude prejednaná za účasti žiadateľky v priebehu ½ 2023 na zasadnutí OZ.  

 

Hlasovanie:  Za: 0, proti: :  (p.p., JUDr. Beáta Hrebíková, Martin Karaš, Ján Matoľák, Michal Billík, 
Miroslav Beňo,  Ing. Juraj Nestorík, Štefan Chobor),), zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 970 o výmere 278 m² 

 

Mária Bukovičová, Kamienka 283 – žiadosť o odkúpenie pozemku p. č. 9634/1 v k.ú. Kamienka 
o výmere 310 m ². 

 

Žiadosť bude prejednaná za účasti žiadateľky v priebehu ½ 2023 na zasadnutí OZ. 

 

Hlasovanie:  Za: 0, proti: :  (p.p., JUDr. Beáta Hrebíková, Martin Karaš, Ján Matoľák, Michal Billík, 
Miroslav Beňo,  Ing. Juraj Nestorík, Štefan Chobor),), zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 9634/1 o výmere 310 m² 

 

Poľovnícke združenie Javor Podolínec – žiadosť o užívanie pozemku v k.ú. Veľký Lipník. 

 

Poslanci schválili užívanie pozemkov v k.ú. Veľký Lipník, ktoré sú vo vlastníctve obce Kamienka, ale 
výmera a cena bude predmetom osobitného rokovania zmluvných strán. 

   
Hlasovanie:  Za: : (p.p., JUDr. Beáta Hrebíková, Martin Karaš, Ján Matoľák, Michal Billík, Miroslav 
Beňo,  Ing. Juraj Nestorík, Štefan Chobor),), proti: 0, zdržal sa: 0 
 

Obecné zastupiteľstvo schválilo užívanie pozemkov v k. ú. Veľký Lipník, ktoré sú vo 
vlastníctve obce Kamienka 

 

Humanitarian, n.o., 065 31 Jarabina 289 – žiadosť neverejného poskytovateľa sociálnej 
služby o finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby. 

 

Poslanci neschválili poskytnutie finančného príspevku  na prevádzku sociálnej služby. 

  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Humanitarian, n.o., 065 31 Jarabina 289 

 

Ján Matoľák, 065 32 Kamienka 31 – žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. 

 

Poslanci neschválili poskytnutie finančného príspevku  na prevádzku sociálnej služby. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Jana Mastoľáka, 065 32 Kamienka 31 
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Michal Bittner, 065 32 Kamienka č. 60 – žiadosť o zvolanie komisii voči Jozefovi Mudrému. 

Starosta obce Ing. Juraj Jedinák informoval poslancov, že p. Michal Bittner orezal zo svojej 
záhrady konáre stromov zo susediacej záhrady a na základe orezania sa začalo vyšetrovanie 
na polícii. Navrhujem zvolať poriadkovú komisiu, ktorá sa pôjde pozrieť na tvar miesta.  

   

- p. Ing. Martin Karaš  upozornil, že obec má prijate VZN 4/2011 o vytváraní zdravého 
životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene , kde majiteľ domov a záhrad je 
povinný konáre stromov, kríkov a iných porastov pravidelne obstrihávať  upratovať tak, aby 
neprekážali a neohrozovali. 

   

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  žiadosť Michala Bittnera, 065 32 Kamienka 60 

 

Štefan Vyrostko, 065 32 Kamienka 40 – žiadosť o pridelenie dvojizbového nájomného bytu. 

  
Žiadosť bude zaradená do poradovníka uchádzačov. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Štefana Vyrostka, 065 32 Kamienka 40 

 

Oliver Galk, 065 32 Kamienka 141 – žiadosť o užívanie pozemku p. č. 1073/1 alebo p. č. 1075/2. 

 

Žiadateľ bude prizvaný osobne na najbližšie OZ na vysvetlenie žiadosti. 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Olivera Galika, 065 32 Kamienka 141 

 
13. Rôzne 
 
- Ing. Juraj Jedinák, starosta obce informoval:  
 

� bude sa realizovať osadenie mosta pred RD. 363 
� plánuje sa oprava strechy na vodojeme 
� o  oprave miestnej komunikácii a poľné cesty,  v dĺžke 2 095 m  
� denný stacionár  je skolaudovaný  
� o vypracovaní vizualizácia IBV za Štifa 
� poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave osláv 70. výročia založenia TJ Mier 

Kamienka a na športovom podujatí DUBNE  kde boli odovzdané plakety p. Mgr. Jurajovi 
Vančíkovi a Jánovi Foľvarskému. 

�  DR Tisiny  navrhuje  výsadbu ovocných stromov (cca 60 – 70) od kapličky smerom ku Ščave 
 
Hlasovanie:  Za: :  (p.p., JUDr. Beáta Hrebíková, Ing. Martin Karaš,  Ján Matoľák, Michal Billík, 
Miroslav Beňo,  Ing. Juraj Nestorík, Štefan Chobor),), proti: 0, zdržal sa: 0 
 

Obecné zastupiteľstvo schválilo výsadbu ovocných stromov od kapličky smerom ku Ščave 
 

� Obec v spolupráci FS Barvinok organizuje 70. výročie založenia súboru Barvinok  na 
17. a 18.9.2022 a s tohto dôvodu navrhujem cenu obce Kamienka  Ing. Martinovi 
Karašovi  
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Hlasovanie:  Za: :  (p.p., JUDr. Beáta Hrebíková,  Ján Matoľák, Michal Billík, Miroslav Beňo,  Ing. 
Juraj Nestorík, Štefan Chobor),), proti: 0, zdržal sa: Ing. Martin Karaš 
 

Obecné zastupiteľstvo schválilo cenu obce  Kamienka pre Ing. Martina Karaša 

 

Starosta obce Ing. Juraj Jedinák informoval poslancov, že od 1.7.2022 nadobúda platnosť 
nový Pracovný poriadok pre zamestnancov obce Kamienka a Poriadok odmeňovania 
zamestnancov obce Kamienka. Materiál bol poslancom písomne predložený spolu 
s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Materiál  tvorí prílohu tejto zápisnice.  

 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Pracovný poriadok pre zamestnancov obce 
Kamienka a Poriadok odmeňovania zamestnancov obce Kamienka. 

 
14. Diskusia 
 Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných  
  
15. Prijatie uznesenia 
Predsedníčka návrhovej komisie JUDr. Beáta Hrebíková prečítal poslancom OZ uznesenie, ktoré bolo 
poslancami v jednotlivých bodoch schválené. 

 

17. 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: 
Miroslav Beňo        ................................... 

 

Ján Matoľák  ................................... 

 

Zapisovateľ:  
Darina Karašová   ..................................... 

 

 

 

         Ing. Juraj Jedinák 

            starosta obce 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  


