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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 26.09.2018 
v zasadačke OcÚ v Kamienke 

 

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

Ospravedlnení: Mgr. Iveta Glosíková, Ing. Stanislav Sivuľka. 

 Ostatní prítomní: Mária Sivuľková, ekonómka obce, Darina Karašova, zapisovateľka, Anna 
Matoľáková, Kamienka 192. 

 

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 7, t. j. nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Pán 
starosta informoval, že p. Glosíková a p. Sivuľka sa z rokovania ospravedlnili. 

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

Program OZ: 

1. Diskusia 

2. Rôzne Otvorenie – Ing. Juraj Jedinák 

3. Voľby návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Interpelácie poslancov 

5. Prejednanie a schválenie návrhu Dodatku č. 1/2018, k VZN 3/2014 (ZŠ s MŠ Kamienka) - písomne 

6. Prejednanie a schválenie návrhu Dodatku č. 3/2018, k VZN 1/2015/(OcÚ Kamienka) - písomne 

7. Prejednanie a schválenie podania žiadosti o poskytnutie nenávratného fin. príspevku so zameraním na 
podporu „WIFI pre Teba“ (Výzva č. OPII – 2018/7/1-DOP) 

8. Prejednanie a schválenie udelenia súhlasu s publikovanými údajmi za obec Kamienka v publikácií k 50. 
výročiu znovu vytvorenia okresu Stará Ľubovňa 

9. Prejednanie a schválenie úpravy rozpočtu obce Kamienka - písomne 

10. Prejednanie návrhu rekonštrukcie miestnej komunikácie od rod. domu 569 po kapličku 
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11. Prejednanie a schválenie rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Kamienka (výkaz výmer, dotácia 
z min. financií SR) 

12. Došlé žiadosti 

13.  

14. Prijatie uznesenia 

15. Záver 

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

Overovatelia zápisnice: pp. Poprocká, Karaš 

Zapisovateľka: p. Karašová 

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

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. 4/2018 

sú splnené, ďalej informoval poslancov, že bola nainštalovaná informačná tabuľa a fotopasca 

ku kontajneru na odpad za OcÚ a v najbližšej dobe budú nainštalované fotopasce i pri 

čističke odpadových vôd a pri minerálnom prameni „Ščava“ 

- p. Beňo – navrhol urobiť asfaltovú cestu k mostu pri bývalom mlyne 

- p. Poprocká – informovala o poškodenej ceste na cyklotrase a o tom, že v lokalite Dubne, 

kde by sa mal vyvážať stavebný odpad, sa kumuluje aj iný odpad 

- p. Billíková – upozornila na povinnosť obce zabezpečiť webovú stránku obce podľa nového 

zákona a nariadení o GDPR (ochrana osobných údajov) 

- p. Turek – navrhol dobudovať verejné osvetlenie v okolí Farského úradu, dal návrh na 

skoršie zapínanie verejného osvetlenia v obci, navrhol vyčistiť kanál za RD č. 14, ktorý 
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znečisťuje miestnu komunikáciu, požiadal o zákaz výkupu šatiek a krojových častí v obci, 

keďže podľa jeho názoru ide o pochybných ľudí (bezpečnostné riziko najmä pre starších 

obyvateľov) 

 

4. Prejednanie a schválenie návrhu Dodatku č. 1/2018, k VZN 3/2014 (ZŠ s MŠ Kamienka) - 
písomne 

Poslanci obdržali materiál písomne spolu s pozvánkou, ktorý predkladá Ing. Juraj Jedinák 
starosta obce a  k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu.  

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

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

Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Dodatku č. 1/2018, k VZN3/2014, ktorým sa určuje 

výška príspevku za 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, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamienka . 

 

5. Prejednanie a schválenie návrhu Dodatku č. 3/2018, k VZN 1/2015 (OcÚ Kamienka) - 
písomne 

Poslanci obdržali materiál písomne spolu s pozvánkou, ktorý predkladá Ing. Juraj Jedinák, 
starosta obce a k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu  .  

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

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

Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Dodatku č. 3/2018, k VZN č.1/2015 o podmienkach 

pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu, odvádzaní odpadových vôd do verejnej 

kanalizácie a výške stočného v katastrálnom území obce Kamienka. 

 

6. Prejednanie a schválenie podania žiadosti o poskytnutie nenávratného príspevku so 
zameraním na podporu „WIFI pre Teba“ (Výzva č. OPII – 2018/7/1-DOP) 
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Ing. Juraj Jedinák, starosta obce informoval poslancov, že vyšla Výzva č. OPII-2018/7/1-DOP 
na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na 
podporu „WIFI pre TEBA“. Termín uzatvorenia je do 13.11.2018.  

Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu je v rámci tejto výzvy PO7 OPII 
nasledovné: 85% príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10 % príspevku zo 
štátneho rozpočtu a 5% vlastné zdroje žiadateľa. 

Starosta obce  k uvedenému bodu programu otvoril  rozpravu. 

Poslanci jednohlasne podporili podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného príspevku na 
podporu „WIFI pre TEBA“. 

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

Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného príspevku so 
zameraním na podporu „WIFI pre Teba“ (Výzva č. OPII – 2018/7/1-DOP). 

 

7. Prejednanie a schválenie udelenia súhlasu s publikovanými údajmi za obec Kamienka 
v publikácií k 50. výročiu znovu vytvorenia okresu Stará Ľubovňa 

Ing. Juraj Jedinák podal informáciu o publikácii k 50. výročiu znovu vytvorenia okresu Stará 

Ľubovňa, kde bude zaradená i naša obec, požiadal obecné zastupiteľstvo o schválenie 

súhlasu s publikovaním historických faktov, údajov, obrazových záznamov o obci Kamienka. 

Spomínaný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Starosta obce  k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu. 

Poslanci súhlasili s publikovaním informácií o obci Kamienka. 

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

Proti: 0, Zdržal sa: 0 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje udelenie súhlasu s publikovaním historických faktov, 

údajov, obrazových záznamov o obci Kamienka v publikácii k 50. výročiu znovu vytvorenia 

okresu Stará Ľubovňa – „Stará Ľubovňa – región mnohých kultúr na rozhraní Spiša a Šariša“.  

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zverejnením a použitím údajov dotýkajúcich sa obce 
Kamienka. 
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8. Prejednanie a schválenie návrhu úpravy rozpočtu obce Kamienka - rozpočtové opatrenie 
č. 4/2018 

Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2018, 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: 

- Ing. Juraj Jedinák - informoval poslancov, že k návrhu rozpočtu obce sa zišla finančná 

komisia (p. Billíková, Nestoriková a ekonómka obce p. Sivuľková), ktorá prešla po položkách 

úpravu rozpočtu. 

- p. Mária Billíková, predsedníčka FK - informovala o navýšených a znížených položkách 
v rozpočtovom opatrení a navrhla úpravu rozpočtu schváliť 

K návrhu neboli vznesené iné pripomienky a návrhy, starosta obce dal za predložený návrh 
hlasovať. 

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

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu obce Kamienka na rok 2018 - rozpočtovým 

opatrením č. 4/2018. 

 

9. Prejednanie návrhu rekonštrukcie miestnej komunikácie od rod. domu 569 po kapličku 

- Ing. Juraj Jedinák, starosta obce - informoval poslancov, že od rodinného domu č. 569 po 

kapličku je miestna komunikácia v zlom stave a navrhuje urobiť novú cestu (násyp kameňa, 

položenie asfaltového koberca). 

K návrhu neboli vznesené iné pripomienky. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. 

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

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rekonštrukciu miestnej komunikácie od rod. domu 569 po 

kapličku. 

 

10. Prejednanie a schválenie rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Kamienka (výkaz 
výmer, dotácia z min. financií SR) 
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- Ing. Juraj Jedinák, starosta obce - informoval poslancov, že obec dostala účelovú dotáciu 

v sume 12 000 eur, táto dotácia je účelovo určená na čiastočnú úhradu výdavkov akcie 

Oprava a modernizácia verejného osvetlenia na bežné výdavky, osvetlenie sa bude robiť od 

rodinného domu 282 smerom k areálu Dubne, hlavná cesta a PD, ďalej by sa vymenilo staré 

osvetlenie za nové na cintoríne, na to všetko bolo vypísané výberové konanie, kde ku 

dnešnému dňu prišli dve cenové ponuky. 

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

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Kamienka. 

 

11. Došlé žiadosti 

- Anna Virová, Litmanová 93 – žiada o zaslanie stanoviska k vytvoreniu cesty na jej pozemku, 

žiadosť bola doručená na Obecný úrad v Kamienke dňa 19.09.2018 a tvorí prílohu tejto 

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

spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Anny Virovej, Litmanová 9 o zaslanie 
stanoviska k vytvoreniu cesty na jej pozemku. 
 
- Mária Marťáková, 065 32 Kamienka č. 246 - žiada OcÚ v Kamienke o preverenie, akým 

spôsobom sú zneškodňované splaškové, odpadové vody z domov nachádzajúcich sa pri 

miestnom potoku v hornej časti obce, žiadosť bola doručená na Obecný úrad v Kamienke 

dňa 19.09.2018 a tvorí prílohu tejto zápisnice, predkladateľ starosta obce Ing. Juraj Jedinák, 

materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Márie Marťakovej, Kamienka 246 s tým, že 

sťažnosť bude postúpená Komisii pre riešenie sťažnosti. 

  

- ZO JDS Kamienka – žiada OZ o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2019, na aktívnu 

činnosť súboru Barvinok-seniori, organizácie, športovú činnosť a na rekondično – liečebné 

pobyty v čiastke 500 eur, žiadosť bola doručená na Obecný úrad v Kamienke dňa 17.09.2018 
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a tvorí prílohu tejto zápisnice, predkladateľ starosta obce Ing. Juraj Jedinák, materiál bol 

poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Starosta obce dal o návrhu hlasovať. 

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

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje poskytnutie finančného príspevku na rok 2019 vo výške 500 

€, ktorý bude poukázaný na OZ Kameň, č. ú. SK29 0900 0000 0005 3113 2002.   

 
- Ján Hangurbadžo, 065 32 Kamienka 566 – žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 9765 v k.ú. 

Kamienka o výmere 544 m² za účelom výstavby rodinného domu, žiadosť bola doručená na 

Obecný úrad v Kamienke dňa 17.08.2018 a tvorí prílohu tejto zápisnice, predkladateľ 

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

zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Jána Hangurbadža, Kamienka 566 o odkúpenie 

pozemku z dôvodu zlého zakreslenia GP a nesúvislej hranice so susednými pozemkami.  

 

- Ing. Róbert Zahorjan, 065 32  Kamienka 431 – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku na 

LV 1516, p.č. E 3154 o výmere 212 m², žiadosť bola doručená na Obecný úrad v Kamienke 

dňa 02.07.2018 a tvorí prílohu tejto zápisnice, predkladateľ starosta obce Ing. Juraj Jedinák, 

materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. 

 

Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Ing. Róberta Zahorjana o odkúpenie pozemku 

KNE parcely 3154, pretože žiadosť nie je v súlade s GP č. 13/2017. 

 

- Ing. Juraj Mačík, Cintorínska 11, 058 01 Poprad – žiadosť o nápravu chybného zápisu 

vlastníctva pozemku, žiadosť bola doručená na Obecný úrad v Kamienke dňa 13.07.2018 a 

tvorí prílohu tejto zápisnice, predkladateľ starosta obce Ing. Juraj Jedinák, materiál bol 

poslancom predložený spolu s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
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Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje žiadosť Ing Juraja Mačíka, 058 01  Poprad o nápravu 

chybného zápisu vlastníctva pozemku z dôvodu, že nedoložil relevantný doklad o vlastníctve 

k uvedenému pozemku KNE parcely 402 a KNE parcely 403/1. 

 

- Jaroslav Haščák, 065 32 Kamienka 325 – žiadosť o dokúpenie obecného pozemku 

k novovytvorenej parcele č. 2/5 o výmere 23 m² a k parcele č. 2/6 o výmere 90 m². Žiadosť 

bola doručená na Obecný úrad v Kamienke dňa 26.09.2018 a tvorí prílohu tejto zápisnice, 

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

pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Jaroslava Haščáka, Kamienka 325 o odpredaj 

pozemkov – KNC parcelu 2/5  o výmere 23 m²  KNC parcelu 2/6  o výmere 90 m2  zastávaná 

plocha o výmere 90 m² v k. ú. Kamienka žiadateľovi Jaroslavovi Haščákovi, bytom Kamienka  

č. 325 odčlenených na základe GP Jána Arendáča – Geodezia A-D, č. plánu 20/2018 zo dňa 

9.2.2018 od parcely č. KNE 13568/1, ktorá je vlastníctve obce, za kúpnu cenu 1,33 €/m² a to 

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

v platnom znení – vzhľadom k tomu, že novovytvorené parcely č. KNC 2/5 a KNC 2/6 sú 

zastávané stavbou súpisné číslo 124 – objekt NS, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa 

(nadobúdateľa).  

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.        

  

- Anna Matoľáková, 065 32 Kamienka 192 – žiadosť o vydanie potvrdenia, žiadosť bola 

doručená na Obecný úrad v Kamienke dňa 26.09.2018 a tvorí prílohu tejto zápisnice, 

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

pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

O 20:15 h prišla obyvateľka obce Anna Matoľáková, ktorú starosta obce privítal a udelil jej 

slovo.  

Anna Matoľáková informovala poslancov, že potrebuje potvrdenie obce k vydaniu 

osvedčenia vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti zapísanej na LV 2859 
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pod B 1 Košč Štefan, pod B 2 Koščová Štefánia , r. Kurcínová, že nemá žiadne vedomosti 

o spomínaných osobách.  

Žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv: 

Mgr. Jozef Hančár, 065 32 Kamienka 239 – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy. 

Žiadosť bola doručená na obecný úrad dňa 26.09.2018 a tvorí prílohu tejto zápisnice, 

predkladá starosta obce Ing. Juraj Jedinák.  

Michaela Horbaľová, 065 32 Kamienka 297 – žiadosť o pridelenie nájomného bytu. 

Žiadosť bola doručená na obecný úrad dňa 26.09.2018 a tvorí prílohu tejto zápisnice, 

predkladá starosta obce Ing. Juraj Jedinák. 

Monika Dzadik, Kamienka 239- žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na byt. 

Žiadosť bola doručená na obecný úrad dňa 26.09.2018 a tvorí prílohu tejto zápisnice, 

predkladá starosta obce Ing. Juraj Jedinák. 

Patri Ocotnický, 065 32 Kamienka 30 – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy. 

Žiadosť bola doručená na obecný úrad dňa 26.09.2018 a tvorí prílohu tejto zápisnice, 

predkladá starosta obce Ing. Juraj Jedinák. 

Jozef Zamiška, Kolačkov 175 – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy. 

Žiadosť bola doručená na obecný úrad dňa 26.09.2018 a tvorí prílohu tejto zápisnice, 
predkladá starosta obce Ing. Juraj Jedinák. 

Matúš Venglarčík, 065 32 Kamienka 239 – žiadosť predĺženie doby nájomnej zmluvy. 

Žiadosť bola doručená na obecný úrad dňa 26.09.2018 a tvorí prílohu tejto zápisnice, 

predkladá starosta obce Ing. Juraj Jedinák. 

Miroslava Májovská, 065 32 Kamienka 239 – žiadosť o predĺženie doby nájomnej zmluvy. 

Žiadosť bola doručená na obecný úrad dňa 26.09.2018 a tvorí prílohu tejto zápisnice, 

predkladá starosta obce Ing. Juraj Jedinák. 

Roman Simoník, 065 32 Kamienka 239 – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy. 

Žiadosť bola doručená na obecný úrad dňa 26.09.2018 a tvorí prílohu tejto zápisnice, 

predkladá starosta obce Ing. Juraj Jedinák. 
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Ján Buvala, Jánošíkova 916/7, Polomka – žiadosť o nájom bytu. 

Žiadosť bola doručená na obecný úrad dňa 26.09.2018 a tvorí prílohu tejto zápisnice, 

predkladá starosta obce Ing. Juraj Jedinák. 

Branislav Špitko, Letná 7, 064 01 Stará Ľubovňa – žiadosť o predĺženie doby nájomnej 
zmluvy. 

Žiadosť bola doručená na obecný úrad dňa 26.09.2018 a tvorí prílohu tejto zápisnice, 

predkladá starosta obce Ing. Juraj Jedinák. 

 

Ing. Martin Karaš, 065 32 Kamienka 17 – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy. 

Žiadosť bola doručená na obecný úrad dňa 26.09.2018 a tvorí prílohu tejto zápisnice, 

predkladá starosta obce Ing. Juraj Jedinák. 

 

Zuzana Bombarová, 065 32 Kamienka 239 – žiadosť o pridelenie nájomného bytu – 

predlženie. 

Žiadosť bola doručená na obecný úrad dňa 26.09.2018 a tvorí prílohu tejto zápisnice, 

predkladá starosta obce Ing. Juraj Jedinák. 

 

Všetky predložené žiadosti, spolu s predloženými príjmami za rok 2017 boli poslancami 

obecného zastupiteľstva schválene na ďalšie tri roky. 

Hlasovanie: Za: (pp. Billíková, Nestoriková, Poprocká, Beňo, Karaš, Turek, Sipko), Proti: 0, 

Zdržal sa: 0  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predlženie doby nájomných zmlúv v bytovke súp. č. 239 kú. 

Kamienka na základe podaných žiadosti na ďalšie 3 roky . 

 

13. Rôzne 

- Ing. Juraj Jedinák – predložil návrh na kúpu nového osobného motorového vozidla zn. 

PEUGEOT pre Obec Kamienku s tým, že doteraz používaný automobil by bol daný na 

protihodnotu. 

Hlasovanie: Za: (pp Billíková, Nestoriková, Beňo, Karaš, Turek, Sipko.), Proti: 0, Zdržal sa: 
Poprocká 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nákup osobného motorového vozidla zn. PEUGEOT do  

maximálnej výšky 15 000 eur. 

 

- Ing. Juraj Jedinák – informoval o Správe Pieninského národného parku, zaslaní stanoviska 

k oploteniu pozemkov v katastri obce Kamienka pre žiadateľa Vladimíra Ochotnického, 

Mierová 1099/66, Stará Ľubovňa, stanovisko tvorí prílohu zápisnice. 

 

- Ing. Juraj Jedinák – návrh na zrušenie uznesenia č. 7/2017 zo dňa 30.11.2017  v časti  B/ 

schvaľuje: v bode 14, odpredaj pozemku v k. ú. Kamienka žiadateľovi Jaroslavovi Haščákovi, 

bytom Kamienka č.325 a to novovytvorenej parcely č. KNC 2/4- zastavaná plocha o výmere 

113 m², odčlenenej na základe GP Jána Arendáča – Geodézia  A-D, č. plánu 70/2014 zo dňa 

4.7.2014 od parcely č. KNE 13568/1, ktorá je vo vlastníctve obce , za kúpnu cenu 1,33 €/m² 

a to priamym predajom podľa ust. § 9a, ods. 8, písmeno b, zákona č. 133/1991 Zb. o majetku 

obcí v platnom znení – vzhľadom k tomu, že novovytvorená parcela č. KNC 2/4 je zastávaná 

stavbou , súpisné  číslo 124 – objekt NS , ktorá je vo vlastníctve žiadateľa (nadobúdateľa).  

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

Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 7/2017 zo dňa 30.11.2017 v časti B/ schvaľuje:  

v bode 14, odpredaj pozemku v k. ú. Kamienka žiadateľovi Jaroslavovi Haščákovi, bytom 

Kamienka č.325 a to novovytvorenej parcely č. KNC 2/4-zastavaná plocha o výmere 113 m², 

odčlenenej na základe GP Jána Arendáča – Geodézia  A-D, č. plánu 70/2014 zo dňa 4.7.2014 

od parcely č. KNE 13568/1, ktorá je vo vlastníctve obce , za kúpnu cenu 1,33 €/m² a to 

priamym predajom podľa ust. § 9a, ods. 8, písmeno b, zákona č. 133/1991 Zb. o majetku obcí 

v platnom znení – vzhľadom k tomu, že novovytvorená parcela č. KNC 2/4 je zastávaná 

stavbou, súpisné  číslo 124 – objekt NS , ktorá je vo vlastníctve žiadateľa (nadobúdateľa). 

 

- Ing. Juraj Jedinák – informoval, že Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi zaslal list 

ohľadom zriadenia komisie pre vyhodnotenie návrhov na prevod dobývacieho priestoru 

„Kamienka“ na inú organizáciu – žiadosť o navrhnutie zástupcu za člena komisie, Obec 

Kamienka dňa 6.9.2018 zaslala odpoveď, že za svojho člena komisie dobývaného priestoru 

navrhuje starostu obce Kamienka Ing. Juraja Jedináka 
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- Ing. Juraj Jedinák – informoval, že Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov, Pod Papierňou 71 – 

odpoveď na list zo dňa 26.07.2018 o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku 

zariadenia pre seniorov. List tvorí prílohu tejto zápisnice. 

14. Prijatie uznesenia 

Predseda návrhovej komisie Milan Sipko prečítal poslancom OZ uznesenie, ktoré bolo 

následne poslancami schválené. 

Poslanci obce schvaľujú Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 5/2018 zo dňa 

26.09.2018. Uznesenie č. 5/2018 tvorí písomnú prílohu zápisnice. 

 

15. 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. Martin Karaš  ................................... 

Milan Sipko   .................................. 

 

Zapisovateľ: Darina Karašová 

 

 

                                                                          Ing. Juraj Jedinák 
                starosta obce 


