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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 28.06.2018 
v zasadačke OcÚ v Kamienke 

 
Prítomní:  Ing. Juraj Jedinák, starosta obce, poslanci, Mária Billíková, Iveta Nestoriková, 
Mgr. Iveta Glosíková, Miroslav Beňo, Ing. Martin Karaš , Ing. Stanislav Sivuľka, Ľubomír 
Turek 
Ospravedlnení: p. Helena Poprocká, Ing. Júlia Rybovičová, kontrolórka obce. 
Ostatní prítomní:  Mária Sivuľková, ekonómka obce, Darina Karašova, zapisovateľka, Ing. 
Juraj Hutník, Kamienka 138, Mgr. Helena Hutníková, Kamienka č. 138, Mgr. Alena Beňová, 
Kamienka č. 38, Jozef Mačík, Kamienka č. 94, Ján Kundľa, Kamienka č. 36. 
 

1. Otvorenie 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Juraj Jedinák, starosta obce. V 
úvode privítal poslancov obecného zastupiteľstva, pracovníčky OcÚ, konateľa Ing. 
Vislockého a občanov obce, a skonštatoval, že Obecné zastupiteľstvo v Kamienke je 
spôsobilé rokovať a uznášať sa, keďže počet prítomných poslancov bol 8, t. j. nadpolovičná 
väčšina všetkých poslancov. Pán starosta informoval, že p. Poprocká sa z rokovania 
ospravedlnila. Starosta obce Ing. Juraj Jedinák podal návrh na zmenu programu a to: 
- bod 12. Diskusia presunúť pred bod 3. Interpelácia poslancov a to z dôvodu požiadania 
prítomných občanov obce a do bodu 14. Rôzne doplniť Oznámenie o poskytnutí grantu, ktorý 
predkladá ZŠ s MŠ Kamienka a dal o zmene návrhu hlasovať. 

 
Hlasovanie: Za: (pp. Billíková, Nestoriková, Glosíková, Beňo, Karaš, Sivuľka, Turek, Sipko), 
Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktorý 
tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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Program OZ 

1. Otvorenie – Ing. Juraj Jedinák 
2. Voľby návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Interpelácie poslancov 
4. Účtovná závierka k 31.12.2017 - Tisina , s. r. o. Kamienka - písomne 
5. Návrh na rozdelenie zisku r. 2017 – Tisina, s. r. o. Kamienka -písomne 
6. Prehľad základných nákladov a výnosov od roku 2012 až po rok 2017-Tisina, s. r. o. 

Kamienka - písomne 
7. Návrh úpravy rozpočtu obce Kamienka- rozpočtové opatrenie č. 2/2018 - písomne 
8. Návrh na použitie rezervného fondu obce Kamienka - písomne 
9. Schválenie dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ– písomne 
10. Prejednanie a schválenie návrhu počtu poslancov OZ v Kamienke a výšku úväzku 

starostu obce na volebné obdobie 2018 - 2022 
11. Došlé žiadosti 
12. Diskusia 
13. Rôzne – Oznámenie o poskytnutí grantu (ZŠ s MŠ Kamienka) 
14. Prijatie uznesenia 
15. Záver 

 
Hlasovanie: Za: (pp. Billíková, Nestoriková, Glosíková, Beňo, Karaš, Sivuľka, 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, Turek 
Overovatelia zápisnice: pp. Sipko, Karaš 
Zapisovateľka: p. Karašová 
 
Hlasovanie: Za: (pp. Billíková, Nestoriková, Glosíková, Beňo, Karaš, Sivuľka, Turek, Sipko) 
Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje voľby návrhovej komisie, určenie zapisovateľa 
a overovateľov zápisnice. 

12. Diskusia 

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavili občania obce, a to: p. Ing. Juraj Hutník, 
Mgr. Helena Hutníková, bytom Kamienka 138, Mgr. Alena Beňová, bytom Kamienka 38, 
Jozef Mačík, bytom Kamienka 98 a Ján Kundľa, bytom Kamienka 36 , ktorým starosta obce 
udelil slovo. 
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- Ing. Juraj Hutník  – požiadal poslancov, aby prehodnotili výstavbu bytovej jednotky na 
mieste bývalej hospodárskej budovy pri starej MŠ, nakoľko tam obec plánuje výstavbu 
stacionára, kde budú umiestnení starí ľudia a tí potrebujú kľud, nie aby tam bol hluk. 
Poukázal aj na narušenie súkromia jeho rodinného domu, ktorý sa nachádza v blízkosti. 
Navrhol  bytovku postaviť na hornom konci obce za RD č. 237. 
 
- Mgr. Helena Hutníková –  skonštatovala, že oproti ich rodinnému domu je už krčma, kde 
je hluk a výstavbou bytovej jednotky by  bolo ich súkromie narúšané i hlukom aut, detí 
a obyvateľov bytového domu a tiež by obyvatelia bytového domu mali výhľad priamo do jej 
dvora. 
 
- Mgr. Alena Beňová – je tiež proti výstavbe bytovej jednotky, ktorá bude zasahovať do ich 
súkromia množstvom ľudí, ktorí tam budú bývať a tým aj hlukom a ďalšími negatívnymi 
vplyvmi. 
 
- Jozef Mačík – konštatoval, že v iných samosprávach sa z centra miest snažia dostať 
prevádzky preč a je smutne keď sa v Kamienke bude bytovka stavať v strede dediny, navrhol 
aby sa bytovka stavala na bývalom ihrisku „na Pjiskach“. 
 
- Ing. Juraj jedinák - odpovedal, že na starom ihrisku je veľa vlastníkov, s ktorými už 
v minulosti rozprával a boli proti predaju pozemkov.  
 
- Ing. Juraj Jedinák - je veľmi rád, že občania prišli na OZ a predniesli svoje požiadavky a 
námietky, ktoré si spolu s poslancami vypočuli a vysvetlil občanom, že detské jasle sa plánujú 
prestavať na denný stacionár na základe výzvy, do ktorej sa zapojila i obec Kamienka. Ďalej 
dodal, že na hospodársku budovu pri starej MŠ je vyhlásený havarijný stav, na základe 
vypracovaného znaleckého posudku, v ktorom je uvedené, že prestavba alebo nadstavba na 
hospodársku budovu nie je možná. Ďalšou alternatívou pre výstavbu by bola výstavba „na 
Laňi“, jej nevýhodou je zlý terén a potrebná vysoká investícia do oporného múra. 
 
- p. Karaš – váži si, keď sa obyvatelia zaujímajú o veci verejné a prídu vysloviť na OZ svoj 
názor. Snažil sa vysvetliť nespokojným občanom zámer obecného zastupiteľstva a snahu 
o udržanie a prilákanie mladej generácie do obce. Zo skúsenosti s prvou etapou výstavby 
bytových jednotiek môžeme konštatovať, že do obce pribudli mladé rodiny s deťmi. Ide 
o príjem do obecného rozpočtu na obyvateľa, o príjem pre materskú i základnú školu za dieťa. 
Ľudia sú taktiež zákazníkmi v obchode, pohostinstvách a pod. K výstavbe v okrajových 
častiach možno povedať asi toľko, že obec má zámer pripraviť stavebné pozemky 
v okrajových častiach obce, kde by mohla vzniknúť nová obytná štvrť, v prípade výstavby 
bytovej jednotky v okrajovej časti obce by sa však pri dnešnom trende prázdnych domov 
v centre obce mohlo centrum obce vyľudniť a tým pádom by mohli i stavebné pozemky 
v obci stratiť na hodnote. Skonštatoval, že určite o výstavbe tejto bytovej jednotky 
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nerozhodne už súčasné zastupiteľstvo a je presvedčený, že na túto tému by ešte mala byť 
širšia diskusia. 
 
- Ján Kundľa – vyslovil názor, že objekt starej materskej školy by sa mal prestavať na denný 
stacionár pre starých ľudí a nie na bytovú jednotku. Navrhol, aby bola hospodárska budova 
prestavaná na ambulanciu pre dospelých a v časti kde bola kuchyňa by navrhoval pristaviť 
ešte jedno podlažie na byty. Tiež vyslovil pochybnosť, či pozemok pod starou materskou 
školou je obecný. 
 
- Ing. Juraj Jedinák – reagoval na pochybnosť p. Kundľu tým, že predložil Kúpnu zmluvu 
o odkúpení pozemku od Gréckokatolíckej cirkvi v Prešove. Zároveň informoval prítomných, 
že spolu s poslancami p. Karašom a p. Sivuľkom pôjdu na Farský úrad za o. Krajňákom, aby 
farský úrad informovali o zámere obce a aby zistili aké bude stanovisko Farského úradu, príp. 
právneho oddelenia arcibiskupstva v Prešove. 
 
- p. Glosíková – požiadala prítomných obyvateľov obce, aby navrhli iný – vhodný pozemok 
na výstavbu bytovej jednotky. 
 
- Ing. Juraj Hutník  – navrhuje zvolať verejnú schôdzu a porozprávať a s ľuďmi, ktorí majú 
pozemky a rodinné domy na predaj, rokovať o ich odkúpení. 
 
- p. Beňo – navrhuje osloviť Ivetu Compľovú, či by nemala záujem odpredať pozemok ležiaci 
pri existujúcej 18-b.j. jednotke. 
 Starosta obce a poslanci zobrali na vedomie pripomienky a návrhy obyvateľov obce. 

3. Interpelácia poslancov 

Ing. Juraj Jedinák - starosta obce skonštatoval, že úlohy vyplývajúce z uznesenia č. 3/2018 
sú splnené. Ďalej informoval poslancov, že boli zakúpené tri fotopasce, ktoré budú 
v najbližšej dobe umiestnené pri kontajneri za OcÚ, pri čističke odpadových vôd a pri 
minerálnom prameni „Ščava“. 
 
- p. Turek – navrhuje umiestniť v obci kontajner na tabuľové sklo. 
 
- p. Sivuľka – informoval sa, kto financoval opravu minerálneho prameňa „Ščava“ – 
odpovedal starosta obce, že 1000 € dal sponzor (anonym) a obec doplatila 1975 € z rozpočtu 
obce. 
 
- p. Karaš –navrhuje zriadiť verejné online internetové zóny v rámci obce, ktoré budú verejne 
prístupné obyvateľom obce. Na základe dohody so starostom obce sa predbežne informoval 
o nákladoch na vytvorenie troch zón internetu a ich zriadenie by stálo okolo 1000 €.  
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4. Účtovná závierka k 31.12.2017 - Tisina , s. r. o. Kamienka - písomne 

Poslanci obdržali materiál písomne spolu s pozvánkou, ktorý predkladá konateľ spoločnosti 
TISINA, s.r.o. Kamienka, Ing. Slavomír Vislocký. Ing. Juraj Jedinák, starosta obce 
informoval poslancov, že k problematike účtovnej závierky sa stretla dozorná rada, ktorá 
prešla po položkách účtovnú závierku. 
 
Ing. Slavomír Vislocky - informoval poslancov, že spoločnosť Tisina, s.r.o. ukončila účtovný 
rok so ziskom. 
 
- p. Billíková – informovala sa, ako Tisina, s.r.o. platí pozdĺžnosti voči obci – odpovedal 
konateľ spoločnosti a ekonómka obce p. Sivuľková. 
 
Hlasovanie: Za: (pp. Billíková, Nestoriková, Glosíková, Beňo, Karaš, Sivuľka, Turek, Sipko), 
Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Účtovnú závierku spol. TISINA, s.r.o. Kamienka 
k 31.12.2017. 

5. Návrh na rozdelenie zisku r. 2017 – Tisina, s. r. o. Kamienka -písomne  

Poslanci obdržali materiál písomne spolu s pozvánkou, ktorý predkladá konateľ spoločnosti 
TISINA, s.r.o. Kamienka Ing. Slavomír Vislocký. Poslancom sa tento návrh pozdával a preto 
dal starosta obce o ňom hlasovať. 
 
Hlasovanie: Za: (pp. Billíková, Nestoriková, Glosíková, Beňo, Karaš, Sivuľka, Turek, Sipko),  
Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh na rozdelenie zisku r. 2017 v spoločnosti TISINA, 
s.r.o. Kamienka.  

6. Prehľad základných nákladov a výnosov od roku 2012 až po rok 2017-Tisina, s. r. o. 
Kamienka 

Poslanci obdržali materiál písomne spolu s pozvánkou, ktorý predkladá konateľ spoločnosti 
TISINA, s.r.o. Kamienka Ing. Slavomír Vislocký. 

- p. Sivuľka – informoval sa, kto poskytol dar vo výške 100 €.  

- p. Billíková – informovala sa, či cena za rezivo je stále rovnaká. 

- p. Karaš – informoval sa, či je naďalej plánované znižovanie nákladov na pestovnú činnosť. 

Na všetky dotazy odpovedal konateľ spoločnosti Ing. Slavomír Vislocký. 
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prehľad základných nákladov a výnosov od roku 
2012 až po rok 2017 spoločnosti Tisina, s.r.o. Kamienka. 

7. Návrh úpravy rozpočtu obce Kamienka- rozpočtové opatrenie č. 2/2018 

Návrh zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2018, 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 položkovito 
úpravu rozpočtu. 
 
K návrhu neboli vznesené iné návrhy. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. 
 
Hlasovanie: Za: (pp. Billíková, Nestoriková, Glosíková, Beňo, Karaš, Sivuľka, Turek, Sipko), 
Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmenu rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 
2/2018. 

8. Návrh na použitie rezervného fondu obce Kamienka 

Návrh na použitie rezervného fondu predkladá Ing. Juraj Jedinák, starosta obce Kamienka, 
ktorý informoval poslancov, že finančné prostriedky z rezervného fondu vo výške 33 543,06, 
€ budú použité na odstránenie hospodárskej budovy bývalej MŠ, Kamienka 34. Starosta obce 
k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu.  
 
K návrhu neboli vznesené iné pripomienky. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. 
 
Hlasovanie: Za: (pp. Billíková, Nestoriková, Glosíková, Karaš, Turek, Sipko), Proti: 0, 
Zdržal sa: Beňo, Sivuľka. 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 33 543,06 € na 
odstránenie hospodárskej budovy bývalej MŠ, Kamienka 34. 

9. Schválenie dodatku č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ 

Návrh Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Kamienke, predkladá Ing. 
Juraj Jedinák, starosta obce. Materiál bol poslancom predložený spolu s pozvánkou na 
zasadnutie obecného zastupiteľstva. Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril 
rozpravu.  
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Ing. Juraj Jedinák  - vysvetlil poslancom, že od 01.04.2018 platí novelizácia zákona o 
obecnom zriadení, kde podľa §25 odst. 8 citovaného zákona poslancovi možno poskytnúť 
odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad 
odmeňovania poslancov, najviac však v kalendárnom roku jeden mesačný plat starostu bez 
zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Netýka sa to bežných poslancov, len zástupcu 
starostu, preto je potrebné upraviť zásady odmeňovania v Článku 3, a to mesačnú odmenu pre 
zástupcu starostu obce.  
 
Poslanci sa zhodli na čiastke 155 € mesačne. 
 
Hlasovanie: Za: (pp. Billíková, Nestoriková, Glosíková, Beňo, Sivuľka, Turek, Sipko), Proti: 
0, Zdržal sa: Karaš 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č.1 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ, 
predsedov a členov komisií OZ v obci Kamienka schválených v OZ zo dňa 05.03.2015, číslo 
2/2015. 

10. Prejednanie a schválenie návrhu počtu poslancov OZ v Kamienke a výšky úväzku 
starostu obce na volebné obdobie 2018 – 2022 

Starosta obce Ing. Juraj Jedinák informoval poslancov, že v zmysle zákona § 11 ods. 3 zákona 
č. 369/19920 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov je obecnému zastupiteľstvu 
vyhradené určiť pred voľbami počet poslancov na celé volebné obdobie r. 2018 – 2022. Počet 
poslancov sa určuje v závislosti od počtu obyvateľov, kde naša obec môže mať 7 až 9 
poslancov. Ďalej informoval, že v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov je obecnému zastupiteľstvu vyhradené určiť 
najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu na 
nové volebné obdobie rokov 2018 – 2022 a to v rozsahu 1 alebo v rozsahu 0,8, minimálne 
v rozsahu 0,3. Starosta obce k uvedenému bodu programu otvoril rozpravu. 
 
- p. Karaš – navrhuje 9 poslancov a úväzok starostu 1, v plnom rozsahu, keďže v obci je 

množstvo úloh a taktiež sú obyvatelia i poslanci čoraz viac zaneprázdnení. 

 
- p. Glosiková – je za názor p. Karaša. 
 
Aj ostatní poslanci sa priklonili k tomuto návrhu. 
 
Hlasovanie: Za: (pp. Billíková, Nestoriková, Glosíková, Beňo, Karaš, Sivuľka, Turek, Sipko), 
Proti: 0, Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje počet poslancov obce Kamienka 9 v novom volebnom 
období r. 2018 – 2022. 



8 

 

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

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výkon funkcie starostu obce Kamienka v novom volebnom 
období r. 2018 – 2022 v rozsahu 1, tzn. v plnom rozsahu. 

11. Došlé žiadosti 

Juraj Zima, Kamienka 241 – žiadosť bola doručená na obecný úrad dňa 20.06.2018, ktorá 
tvorí prílohu tejto zápisnice, predkladá starosta obce Ing. Juraj Jedinák. Ide o žiadosť 
o odkúpenie obecného pozemku z parcely č. 164/2, vedenom na LV 2688, ktorého vlastníkom 
je Obec Kamienka. 
 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Juraja Zimu, Kamienka 241, tá bude 
predmetom jednania po doložení geometrického plánu. 

13. Rôzne 

- ZŠ s MŠ Kamienka – oznámenie o poskytnutí grantu a žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 
2018, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice, predkladá riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Kamienke. 
Materiál bol poslancom predložený pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. 
Ing. Juraj Jedinák - informoval poslancov, že Základnej škole bol poskytnutý finančný 
príspevok na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku z grantového programu 
regióny č. 14/2018, poskytovateľ: Nadácia SPP Mlynské nivy, Bratislava a to vo výške 600 €. 
Tento finančný príspevok bude použitý na projekt: „Zahrajme sa na svadbu“: A z tohto 
dôvodu ZŠ s MŠ žiada o úpravu rozpočtu na rok 2018 podľa priloženého materiálu.  
Keďže k oznámeniu neboli vznesené iné návrhy, starosta obce dal o oznámení hlasovať. 

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

Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Kamienka podľa predloženého 
oznámenia o poskytnutí grantu a to: 

Príjem    311                        kód zdroja 72c,    suma + 600 € 

Výdaj     09111637005        kód zdroja 72c,     suma + 600 € 

Ing. Juraj Jedinák – informoval poslancov, že 30 06. 2018 sa bude organizovať letné kino 
v areáli amfiteátra Dubne.  
Zároveň informoval poslancov o rozsudku Krajského súdu v Prešove v mene SR 
o neplatnosti zmluvy. 
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14. Prijatie uznesenia 

Predsedníčka návrhovej komisie Iveta Nestoriková prečítala poslancom OZ uznesenie, ktoré 
bolo poslancami schválené. 

Poslanci obce schvaľujú  Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 4/2018 zo dňa 
28.06.2018. Uznesenie č. 4/2018 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 

 


