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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 19.10.2018 
v zasadačke OcÚ v Kamienke 

 

Prítomní:  Ing. Juraj Jedinák, starosta obce, poslanci: Mária Billíková, Iveta Nestoriková, 
Helena Poprocká, Mgr. Iveta Glosíková, Miroslav Beňo, Ing. Martin Karaš , Ľubomír Turek, 
Milan Sipko, Ing. Stanislav Sivuľka, Ing. Júlia Rybovičová, hlavná kontrolórka obce. 

Ostatní prítomní: Mária Sivuľková, ekonómka obce, Darina Karašova, zapisovateľka.  

1. Otvorenie 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Juraj Jedinák, starosta obce. V úvode 
privítal poslancov obecného zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku, pracovníčky OcÚ a 
skonštatoval, že Obecné zastupiteľstvo v Kamienke je spôsobilé rokovať a uznášať sa, keďže 
počet prítomných poslancov bol 9.  

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na 
zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Program OZ: 
1. Otvorenie – Ing. Juraj Jedinák 

2. Voľby návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Interpelácie poslancov 

4. Prejednanie a schválenie činnosti komisií zriadených pri OcÚ Kamienka    

5. Prejednanie a schválenie návrhu  na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu 

obce v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 2015 – 2018, v zmysle § 2 ods.2 

zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest. 

6. Prejednanie správy HK obce Kamienka - písomne 

7. Došlé žiadosti 

8. Diskusia 

9. Rôzne 

10. Prijatie uznesenia 

11. Záver 
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Hlasovanie: Za: (pp. Billíková, Nestoriková, Poprocká, Glosíková, Beňo, Karaš, Turek, 
Sipko, Sivuľka), Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo schválilo Program zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý tvorí 
prílohu tejto zápisnice. 
 

2. Voľby návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Do návrhovej komisie boli zvolení: pp. Billíková, Poprocká, Turek 

Overovatelia zápisnice: pp. Sivuľka, Beňo 

Zapisovateľka: p. Karašová 

Hlasovanie: Za: (pp. Billíková, Nestoriková, Poprocká, Glosíková, Beňo, Karaš, Turek, 

Sipko, Sivuľka), Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje voľby návrhovej komisie, určenie zapisovateľa 
a overovateľov zápisnice. 
 

3. Interpelácia poslancov 

- Ing. Juraj Jedinák, starosta obce - skonštatoval, že úlohy vyplývajúce z uznesenia č. 5/2018 

sú splnené, webová stránka obce je zabezpečená podľa nového zákona a nariadení o GDPR 

(ochrana osobných údajov), zamestnanci boli preškolení, každý zamestnanec má Osvedčenie 

o absolvovaní školenia, robia sa zmluvy s dodávateľmi a každý poslanec obce musí 

absolvovať test a odovzdať na obecný úrad Osvedčenie o absolvovaní školenia 

- Sivuľka – informoval, že v lokalite „Vo Veršku“ okolo cesty je vyhodený odpad vo vreciach 

- Turek – upozornil, že na kompostovisku je neporiadok a je tam vyhodený rôzny odpad 

 

4. Prejednanie a schválenie činnosti komisií zriadených pri OcÚ Kamienka 

Starosta Ing. Juraj Jedinák požiadal predsedov komisií, aby predniesli jednotlivé správy 

o činnosti komisií.  

 
- Billíková – Správa o činnosti finančnej komisie a správy obecného majetku. Správa tvorí 

prílohu tejto zápisnice  

- Poprocká – Správa o činnosti komisie kultúry, športu a vzdelávania za rok 2018. Správa 

tvorí prílohu tejto zápisnice  

- Turek – Správa komisie na riešenie sťažnosti zasadnutie komisie za rok 2018. Správa tvorí 

prílohu tejto zápisnice  

- Sivuľka – Správa o činnosti komisie pôdohospodárstva, výstavby a získavania zdrojov z 

Eurofondov za rok 2018. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice  
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- Nestoriková – Správa o činnosti účtovníčky OZ „KAMEŇ“ Kamienka za rok 2018. Správa 
tvorí prílohu tejto zápisnice.  
 
Hlasovanie: Za: (pp. Billíková, Nestoriková, Poprocká, Glosíková, Beňo, Karaš, Sivuľka, 

Turek, Sipko), Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správy o činnosti komisií zriadených pri OcÚ Kamienka za 

rok 2018 podľa Zásad odmeňovania.  

 

5. Prejednanie a schválenie návrhu na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu 

obce v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 2015 – 2018, v zmysle § 2 ods.2 zákona 

č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest 

Starosta obce Ing. Juraj Jedinák predniesol návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky 

v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 2015 – 2018 v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 

253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, 

v znení neskorších predpisov. Návrh tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Dôvody nevyčerpanej dovolenky: pracovná vyťaženosť, realizácia cyklotrasy, príprava 

projektov denného stacionára a bytovky. 

- Sivuľka – opýtal sa, koľko dní dovolenky má starosta do roka, odpovedala ekonómka obce 

- Karaš – vyjadril podporu preplatenia dovolenky, keďže si myslí, že každý kto pracuje by 

mal mať svoje oprávnené nároky nahradené 

- Nestoriková – podporila schválenie preplatenia dovolenky 

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a návrhy, starosta dal za návrh hlasovať. 

 

Hlasovanie: Za: (pp Billíková, Nestoriková, Poprocká, Glosíková, Beňo, Karaš, Sivuľka, 

Turek, Sipko.), Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky 

starostu obce v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 2015-2018, v zmysle § 2, ods. 2 

zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest. 

 

 

 



4 

 

 

6. Prejednanie správy HK obce Kamienka 

Správu predkladá HK obce Kamienka Ing. Júlia Rybovičová, ktorá tvorí prílohu tejto 

zápisnice. Materiál bol poslancom písomne predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie 

obecného zastupiteľstva. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu HK obce Kamienka. 

 

7. Došlé žiadosti 

- Dobrovoľný hasičský zbor Kamienka – Žiadosť o dotáciu na nákup pohárov na okresnú 

súťaž DPO SR a žiadosť na dotáciu na činnosť a reprezentáciu DHZ vo výške 1 200 €. 

Žiadosti boli doručené na Obecný úrad v Kamienke dňa 18.10.2018 a tvoria prílohu tejto 

zápisnice, predkladateľ starosta obce Ing. Juraj Jedinák, materiál bol poslancom predložený 

spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie: Za: (pp. Billíková, Nestoriková, Poprocká, Glosíková, Beňo, Karaš, Sivuľka, 

Turek, Sipko), Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť DHZ Kamienka o poskytnutie dotácie na podporu 

činnosti na rok 2019 v celkovej výške 1 500 € v súlade s prijatým VZN o poskytovaní dotácii 

obcou Kamienka.  

  
- ZŠ s MŠ Kamienka – žiadosť o poskytnutie fin. prostriedkov na nákup nábytku pre 

predškolákov v sume 2 000 €. Žiadosť bola doručená na Obecný úrad v Kamienke dňa 

19.10.2018 a tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

Hlasovanie: Za: (pp. Billíková, Nestoriková, Poprocká, Glosíková, Beňo, Karaš, Sivuľka, 

Turek, Sipko), Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť ZŠ s MŠ Kamienka o poskytnutie finančných 

prostriedkov na rok 2019 na nákup nábytku do triedy predškolákov podľa rozpisu uvedeného 

v žiadosti v celkovej výške 2 000 €. Po vyčerpaní finančných prostriedkov je potrebné 

predložiť doklady hlavnej kontrolórke obce Kamienka.  
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- Ing. Róbert Zahorjan, 065 32  Kamienka 431 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku 

na, p.č. 414/6, 414/4, 415/4. Žiadosť bola doručená na Obecný úrad v Kamienke dňa 

16.10.2018 a tvorí prílohu tejto zápisnice, predkladateľ starosta obce Ing. Juraj Jedinák, 

materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie: Za: (pp. Billíková, Nestoriková, Poprocká, Glosíková, Beňo, Karaš, Sivuľka, 

Turek, Sipko), Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemkov, diel „18“ o výmere 21 m², diel „17“ 

o výmere 15 m² a diel „19“ o výmere 133 m2, odčlenených na základe GP č. 13/2017 zo dňa 

8.2.2017 vyhotoveného Ing. Oľgou Mlynarčíkovou – Geodézia OM. Od pozemku parc. č. 

KN-E 3154 o výmere 212 m² vedeného na LV č.1516,  k.ú. Kamienka, ktorého vlastníkom je 

obec Kamienka, tvoriacich priľahlé plochy, ktoré svojim umiestnením a využitím tvoria 

neoddeliteľný celok so stavbou – rodinným domom súp. č. 52, vo vlastníctve žiadateľa a to 

priamym predajom podľa ust. § 9a, ods.8,písm.b), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v platnom znení žiadateľovi Ing. Róbertovi Zahorjanoví, bytom Kamienka č. 430, za cenu 

2,50/m². 

OZ zároveň vyhlasuje, vyššie uvedené uznesenie je v súlade s ust. § 9a zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v platnom znení. OZ zároveň odporúča podpísať starostovi Ing. Jurajovi 

Jedinákovi Kúpno predajnú zmluvu s kupujúcim. Poplatok súvisiaci s prevodom hradí 

kupujúci. 

 

- TJ MIER Kamienka - Žiadosť na podporu činnosti športu pre TJ Mier Kamienka na rok 

2019. Žiadosť bola doručená na Obecný úrad v Kamienke dňa 15.10.2018 a tvorí prílohu tejto 

zápisnice, predkladateľ starosta obce Ing. Juraj Jedinák, materiál bol poslancom predložený 

spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie: Za: (pp. Billíková, Nestoriková, Poprocká, Glosíková, Beňo, Karaš, Sivuľka, 

Turek, Sipko), Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť TJ Mier Kamienka o poskytnutie dotácie na 

podporu činnosti na rok 2019 v celkovej výške 2 500 € v súlade s prijatým VZN 

o poskytovaní dotácii obcou Kamienka.  
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- Juraj Hu ľvej, Kamienka 245 – Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku. Žiadosť bola 

doručená na Obecný úrad v Kamienke dňa 27.9.2018 a tvorí prílohu tejto zápisnice, 

predkladateľ starosta obce Ing. Juraj Jedinák, materiál bol poslancom predložený spolu s 

pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie: Za:0 , Proti: (pp. Billíková, Nestoriková, Poprocká, Glosíková, Beňo, Karaš, 

Sivuľka, Turek, Sipko),  Zdržal sa: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Juraja Huľveja , Kamienka 245  o odkúpenie 

obecného pozemku z dôvodu, že uvedeným pozemkom  prechádza obecná kanalizácia. 

 

8. Diskusia  

V tomto bode nikto nevystúpil. 

 

9. Rôzne 

- Turek – predseda Dozornej rady Tisiny. s.r.o Kamienka navrhol odmenu členom DR vo 

výške 150 €. 

 Hlasovanie: Za: (pp. Billíková, Nestoriková, Poprocká, Glosíková, Beňo, Sipko), 

Proti: 0, Zdržal sa: Turek, Karaš, Sivuľka 

 

10. Prijatie uznesenia 

Predsedníčka návrhovej komisie Helena Poprocká prečítala poslancom OZ uznesenie, ktoré 

bolo následne poslancami schválené. 

 

Hlasovanie: Za: (pp. Billíková, Nestoriková, Poprocká, Glosíková, Beňo, Karaš, Sivuľka, 

Turek, Sipko)  , Proti: 0, Zdržal sa: 0 

 

Poslanci obce schvaľujú  Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 6/2018 zo dňa 

19.10.2018. Uznesenie č. 6/2018 tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

 

 

 

 



7 

 

11. Záver 

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

starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásil za 

ukončené. 

 

Overovatelia zápisnice: 

Ing. Stanislav Sivuľka  ................................... 

Miroslav Beňo   ................................... 

 

Zapisovateľ: Darina Karašová 

 

 
          Ing. Juraj Jedinák 
             starosta obce 


