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Zápisnica 

z I. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 

Kamenica 

konaného dňa 10. 12. 2018 

Prítomní: Ing. Michal Guľaš, starosta obce 

                  Poslanci: Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml., Ing. Peter  

            Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Ing., Martin Andraščík st., Anastázia  

            Porembová, Otto Maček 

        

                           

Neprítomný: Jozef Beliš  
 

Ďalší prítomní:  Lenka Cisková – predseda MVK 

  Jana Diňová, zam. obce 
                          Terézia Andraščíková, zam. obce 
 

Verejnosť: Alojz Urda 

         Ing. Marek Sabatula 

         Martin Pčolka 

         Mgr. Michaela Haviarová, PhD. 

         Jana Pavlinská 

         Mgr. Vladimír Prevužňák 

         Vladimír Piskura 

  

Program:  1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa.  

                                   3. Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce, 

       odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi 

       obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

   4. Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie 

       vedenia ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

       novozvoleným starostom. 

   5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

   6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce. 

   7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného 

       zastupiteľstva a overovateľov zápisnice. 

              8. Voľba návrhovej komisie. 

   9. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

                     10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude  

       oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

                                           v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

       o obecnom zriadení. 

            11. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov. 

            12. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z.  

                                        o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

        funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej  

        predsedu a členov. 
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            13. Zriadenie ďalších komisií obecného zastupiteľstva, voľba ich         

                  predsedov a členov. 

            14. Určenie platu starostu obce. 

            15. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č. 9/2018 a 10/2018. 

            16. Rôzne. 

            17. Diskusia. 

            18. Záver 

 

K bodu 1.  Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie slávnostného zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zahájilo štátnou hymnou. 

Potom pán Ladislav Urda, starosta obce privítal všetkých prítomných (poslancov a hostí) 

a predsedu miestnej volebnej komisie pani Lenku Ciskovú. Ospravedlnení poslanci: 1 

Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 8 a OZ je uznášania schopné. 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa. 

Za zapisovateľku starosta obce určil pani Janu Diňovú. 

K bodu 3. Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce, 

odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

Pán starosta vyzval predsedníčku miestnej volebnej komisie, aby prečítala správu miestnej 

volebnej komisie obce Kamenica o výsledkoch  volieb do orgánov samosprávy obce Kamenica, 

konaných dňa 10. 11. 2018. Predsedníčka MVK oboznámila s výsledkami volieb: 

V obci bolo do zoznamu voličov zapísaných 1413 voličov, volieb sa zúčastnilo 835 voličov, čo 

predstavuje 59,09 % účasť na voľbách. Za starostu obce bol zvolený pán Ing. Michal Guľas 

s počtom platných hlasov 539. Za poslancov do obecného zastupiteľstva boli zvolení títo 

kandidáti: Ladislav Urda s počtom platných hlasov 435 

                 MUDr. Ján Ščecina s počtom platných hlasov 387 

      Martin Andraščík ml. s počtom platných hlasov 378 

                 Ing. Peter Angelovič s počtom platných hlasov 368 

      Ing. Matúš Hovanec s počtom platných hlasov 361 

                 Martin Andraščík st. s počtom platných hlasov 337 

      Anastázia Porembová s počtom platných hlasov 323 

                 Otto Maček s počtom platných hlasov 320 

                 Jozef Beliš s počtom platných hlasov 296  

 

Predsedníčka MVK ďalej informovala, že zoznam náhradníkov tvorí prílohu zápisnice. Po 

prečítaní správy predsedníča MVK pani Lenka Cisková odovzdala novozvolenému starostovi 

a poslancom osvedčenia o zvolení. 

 

K bodu 4. Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie 

vedenia ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva novozvoleným 

starostom. 
 

Pán Ing. Michal Guľaš zložil sľub starostu obce: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že 

budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu 

Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy 
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budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia 

a svedomia.“ Sľub potvrdil podpisom. Potom pán Ladislav Urda odovzdal novozvolenému 

starostovi Ing. Michalovi Guľašovi insígnie. Pán Ing. Michal Guľaš prevzal vedenie 

ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.  

 

K bodu 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
 

Pán starosta Ing. Michal Guľaš vyzval novozvolených poslancov, aby zložili sľub poslancov 

obecného zastupiteľstva. Za zvolených poslancov prečítal sľub Ing. Matúš Hovanec v tomto 

znení: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 

ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony 

a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného 

zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ Sľub 

potvrdili svojim podpisom prítomní poslanci podľa abecedného zoznamu. Sľub na tomto 

zasadnutí nezložil pán Jozef Beliš, nakoľko sa nemohol zúčastniť zasadnutia zo zdravotných 

dôvodov. 

 

K bodu 6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce. 

Starosta obce vo svojom príhovore poďakoval občanom za to, že mu dali dôveru a že bol 

zvolený za starostu obce. Zároveň poprial novozvoleným poslancom veľa síl a pevné nervy pri 

plnení úloh v tomto volebnom období.  Taktiež, aby po skončení volebného obdobia mohli 

konštatovať, že boli pre obec prospešní.  

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 1/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenici 

A. b e r i e   n a   v e d o m i e 

1.  výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

B. k o n š t a t u j e,  ž e 

1. novozvolený starosta obce Ing. Michal Guľaš zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: Martin Andraščík st., Martin Andraščík, ml., Ing. Peter 

Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Otto Maček, Anastázia Porembová, MUDr. Ján 

Ščecina, Ladislav Urda 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina, Martin 

Andraščík ml. , Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st., Anastázia 

Prembová, Otto Maček 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Jozef Beliš 
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K bodu 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva a overovateľov zápisnice 
 

Starosta obce predložil program ustanovujúceho zasadnutia OZ a dal hlasovať. Program bol 

jednohlasne schválený. 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

   1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa.  

                                   3. Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce, 

       odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi 

       obce a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

   4. Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie 

       vedenia ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

       novozvoleným starostom. 

   5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

   6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce. 

   7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného 

       zastupiteľstva a overovateľov zápisnice. 

              8. Voľba návrhovej komisie. 

   9. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

                     10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude  

       oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

                                        v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

       o obecnom zriadení. 

            11. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov. 

            12. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z.  

                                        o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

        funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej  

        predsedu a členov. 

            13. Zriadenie ďalších komisií obecného zastupiteľstva, voľba ich         

                  predsedov a členov. 

            14. Určenie platu starostu obce. 

            15. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č. 9/2018 a 10/2018. 

            16. Rôzne. 

            17. Diskusia. 

            18. Záver 

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml. 

Hlasovanie: 

Za schválenie: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina, Martin 

Andraščík ml. , Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st., Anastázia 

Porembová, Otto Maček 

Proti schváleniu: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Jozef Beliš 
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K bodu 8. Voľba návrhovej komisie 

Do návrhovej komisie boli zvolení: Martin Andraščík st., Ing. Peter Angelovič. 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina, Martin 

Andraščík ml. , Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st., Anastázia 

Porembová, Otto Maček 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Jozef Beliš 

 

K bodu 9. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

Starosta obce oznámil pánom poslancom, že poveruje zastupovaním starostu obce pána Ing. 

Matúša Hovanca. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 2/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenici v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 

oznámenie starostu obce o poverení poslanca Ing. Matúša Hovanca zastupovaním starostu 

obce. 

K bodu 10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude 

oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch 

podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Na návrh pána starostu obecné zastupiteľstvo poverilo poslanca Ladislava Urdu zvolávaním 

a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 

tretia veta, ods. 5 piata veta a  ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v neskorších predpisov. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 3/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenici v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

poveruje 

poslanca pána Ladislava Urdu zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a  ods. 6 tretia veta 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v neskorších predpisov. 
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Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, Martin Andraščík ml. , Ing. Peter 

Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík 

st., Anastázia Porembová, Otto Maček 

Proti: 1 MUDr. Ján Ščecina 

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Jozef Beliš 

 

K bodu 11. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov. 

Starosta dal návrh, aby obecná rada v tomto volebnom období nebola zriadená. Za jej zriadenie 

boli 3 poslanci, proti jej zriadeniu 5 poslanci. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 4/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenici v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

nezriaďuje  

Obecnú radu. 

Hlasovanie: 

Za zriadenie: 3 

 

MUDr. Ján Ščecina, Ing. Matúš Hovanec, Otto 

Maček 

Proti zriadeniu: 5 Ladislav Urda, Martin Andraščík ml., Ing. Peter 

Angelovič, Martin Andraščík st., Anastázia 

Porembová 

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Jozef Beliš 

 

K bodu 12. Zriadenie komisie podľa č. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

v znení neskorších predpisov a voľba jej predsedu a členov 

Starosta obce navrhol zriadiť túto komisiu v zložení: 

predseda: Ing. Matúš Hovanec 

členovia: Ing. Peter Angelovič, Martin Andraščík ml. 

Páni poslanci s týmto návrhom súhlasili. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 5/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenici 

 

a) zriaďuje  

      komisiu na ochranu verejného záujmu 
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b) volí 

 

predsedu komisie: Ing. Matúš Hovanec  

členov komisie: Ing. Peter Angelovič, Martin Andraščík ml. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina, Martin 

Andraščík ml. , Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st., Anastázia 

Porembová, Otto Maček 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Jozef Beliš 

 

K bodu 13. Zriadenie ďalších komisií obecného zastupiteľstva, voľba ich 

predsedov a členov 

 
Pán starosta dal návrh na zriadenie týchto komisií v zložení:  

- komisia stavebná – predseda Jozef Beliš 

- komisia na ochranu verejného poriadku – predseda Martin Andraščík ml. 

- komisia pre kultúru – predseda MUDr. Ján Ščecina 

- komisia pre šport – Otto Maček 

Členov týchto komisií predsedovia navrhnú na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Zároveň OZ poverilo starostu obce zverejniť výzvu na web stránke obce na doplnenie členov 

týchto komisií – odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb. 

        

Pán poslanec Martin Andraščík navrhol doplniť aj komisiu pre verejné obstarávanie v zložení: 

Ing. Peter Angelovič – predseda 

MUDr. Ján Ščecina – člen 

Martin Andraščík st. – člen 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 6/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenici 

 

A. z r i a ď u j e 

komisiu stavebnú 

komisiu na ochranu verejného poriadku 

komisiu pre kultúru 

komisiu pre šport 

komisiu pre verejné obstarávanie 

 

B. v o l í 

predsedu komisie stavebnej pána Jozefa Beliša 

predsedu komisie na ochranu verejného poriadku pána Martina Andraščíka ml. 

predsedu komisie pre kultúru pána MUDr. Jána Ščecinu 

predsedu komisie pre šport pána Otta Mačeka 
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predsedu komisie pre verejné obstarávanie pána Ing. Petra Angeloviča a členov tejto 

komisie pána MUDr. Jána Ščecinu a pána Martina Andraščíka st. 

 

C. poveruje 

predsedov týchto komisií doplniť na najbližšom zasadnutí jednotlivých členov komisií. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina, Martin 

Andraščík ml. , Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st., Anastázia 

Porembová, Otto Maček 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Jozef Beliš 

 

K bodu 14. Určenie platu starostu obce 
Podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. obecnému zastupiteľstvu je vyhradené určiť 

plat starostu (zákon č. 253/1997 Z. z.). Podľa § 3 zákona č. 253/1994 Z. z. starostovi patrí plat, 

ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej 

na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok 

a násobku podľa § 4 ods. 1. Plat podľa § 4 ods. 2  - obecné zastupiteľstvo môže tento plat (podľa 

§ 3 ods. 1) rozhodnutím zvýšiť až o 60 %. Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica určilo 

starostovi základný plat. Zvýšenie platu navrhne až na základe výsledkov práce pána starostu. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 7/2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

u r č u j e 

 

plat starostovi obce Kamenica Ing. Michalovi Guľašovi v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 

Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov, a to: 

súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 

údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za  predchádzajúci kalendárny rok a násobku 

podľa § 4 ods. 1., t. j. 2,20 s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina, Martin 

Andraščík ml. , Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st., Anastázia 

Porembová, Otto Maček 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Jozef Beliš 
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K bodu 15. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č. 9/2018 a 10/2018. 
 

Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrení č. 9/2018 a č. 10/2018 predložil starosta obce. 

OZ rozpočtové opatrenia č. 9/2018 zobralo na vedomie a č. 10/2018 schválilo. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 8/2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. 

a) berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 9/2018  

b) schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 10/2018  

Hlasovanie: 

Za schválenie: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina, Martin 

Andraščík ml. , Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st., Anastázia 

Porembová, Otto Maček 

Proti schváleniu: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Jozef Beliš 

 

K bodu 16. Rôzne 
V rôznom vystúpil pán starosta a dal návrh na dispozičné právo starostu vo výške 2.000,- Eur. 

Poslanci s návrhom súhlasili a výšku dispozičného práva pre starostu obce schválili. 

 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 9/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenici v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

starostovi obce dispozičné právo vo výške 2.000,- Eur. 

Hlasovanie: 

Za schválenie: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina, Martin 

Andraščík ml. , Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st., Anastázia 

Porembová, Otto Maček 

Proti schváleniu: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Jozef Beliš 
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Ďalej páni poslanci schválili starostovi obce používanie súkromného motorového vozidla pre 

účely obce dokiaľ obec nezabezpečí služobné vozidlo. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 10/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenici v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

starostovi obce používanie súkromného motorového vozidla na služobné účely a preplatenie 

náhrad podľa zákona č. 283/2002  v znení neskorších predpisov. 

Hlasovanie: 

Za schválenie: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina, Martin 

Andraščík ml. , Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st., Anastázia 

Porembová, Otto Maček 

Proti schváleniu: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Jozef Beliš 

 

K bodu 17. Diskusia 

 
V diskusii vystúpil pán poslanec Ladislav Urda s tým, že je potrebné schváliť správcu Centra 

tradičnej kultúry (múzea) v obci. Navrhol pána Martina Pčolku, ktorý s tým súhlasil. Zároveň 

Obecné zastupiteľstvo poverilo pána Pčolku vypracovať štatút správcu ako aj plán plnenia 

projektu. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 11/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenici v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

a) schvaľuje 

pána Martina Pčolku ako správcu Centra tradičnej kultúry (múzea) v obci 

b) poveruje 

pána Martina Pčolku pripraviť štatút správcu ako aj plán plnenia projektu. 
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Hlasovanie: 

Za schválenie: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina, Martin 

Andraščík ml. , Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st., Anastázia 

Porembová, Otto Maček 

Proti schváleniu: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Jozef Beliš 

 

Pán poslanec Matúš Hovanec vystúpil s tým, že v roku 2019 vyjde 3. výzva, kde obec by 

získala finančné prostriedky vo výške 30.000,- Eur so spoluúčasťou obce vo výške 5 % na 

rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Nakoľko sa plánuje aj nadstavba a prístavba, finančné 

prostriedky nebudú dostačujúce. Obecné zastupiteľstvo schválilo prípravu štúdie na 

rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Štúdiu pripraví ako podklad pre obecné zastupiteľstvo 

Stavebná komisia v spolupráci s predkladateľom návrhu.  

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

Uznesenie č. 12/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenici v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

  

prípravu štúdie na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. Štúdiu pripraví ako podklad pre obecné 

zastupiteľstvo Stavebná komisia v spolupráci s Ing. Matúšom Hovancom. 

 

Hlasovanie: 

Za schválenie: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina, Martin 

Andraščík ml. , Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st., Anastázia 

Porembová, Otto Maček 

Proti schváleniu: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Jozef Beliš 

 

Ďalej Ing. Matúš Hovanec oznámil poslancom obce, že mal záujem zriadiť Poštu Partner 

v priestoroch budovy COOP Jednota, ale z ekonomických a rodinných dôvodov túto poštu 

nebude prevádzkovať. OZ to zobralo na vedomie. 

 

Pán poslanec Martin Andraščík st. dal návrh, aby obecný úrad začal opäť vydávať Kamenické 

noviny. MUDr. Ján Ščecina dal podnet aktualizovať webovú stránku obce. Páni poslanci sa 

dohodli, že k týmto dvom podnetom sa podrobnejšie vrátia na najbližšom zasadnutí OZ. 

Pán poslanec Otto Maček vystúpil s tým, že je potrebné zabezpečiť starostlivosť o kĺzisko 

v zimnom období. Pán starosta ho poveril starostlivosťou o kĺzisko. 

Pán poslanec Martin Andraščík ml. navrhol riešiť personálne zabezpečenie zberného dvora 

v budúcom roku. Pán starosta prisľúbil, že bude komunikovať v tejto téme s ÚPSVaR Prešov. 

Ing. Peter Angelovič otvoril tému pokračovania v zmluve alebo realizáciu výberového konania 

na zabezpečenie odhŕňania a posypovania ciest. Pán starosta povedal, že bude riešiť výberové 
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konanie na odhŕňanie snehu a posyp ciest. Pán starosta zároveň navrhol zakúpenie multicaru. 

Pán poslanec Martin Andraščík st. navrhol na odŕňanie chodníkov využívanie snežnej frézy. 

MUDr. Ján Ščecina zdôraznil, že tému odhŕňania snehu a posypu je potrebné riešiť v krátkom 

čase, lebo ľudia sa už na sociálnych sieťach začínajú sťažovať na nedostatočný posyp. MUDr. 

Ščecina sa spýtal Ing. Angeloviča, či je schopný v prípade potreby pre snehovú kalamitu 

nasadiť aj viac vozidiel, ktorý odpovedal kladne. Ďalej MUDr. Ján Ščecina navrhol potrebu 

aktualizovať rokovací poriadok a pre nové vznikajúce otázky, ktoré sa otvárali na zasadnutí 

(otázka budúcnosti Klubu mladých, pošty, ako služby pre občanov) navrhol zvolanie 

pracovného zasadnutia OZ v čo najkratšom možnom čase. 

 

K bodu 18.  

 
V závere pán starosta poďakoval poslancom a hosťom za účasť na zasadnutí OZ a poprial sebe 

a poslancom veľa zdravia, síl a pevné nervy do ďalšej práce. Taktiež, aby sa radi stretávali na 

zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Keďže sa blíži koniec roka, pán starosta poprial 

všetkým  požehnané vianočné sviatky a šťastlivý nový rok 2019. 

 

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.30 hodine. 

 

 

 

 

Zapísala: Jana Diňová ..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        .............................................. 

                      Ing. Michal Guľaš 

                                                                                                    starosta obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

MUDr. Ján Ščecina ........................................ 

 

Martin Andraščík ml. ........................................ 
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Uznesenie č. 1/2018 

z I. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kamenica 

zo dňa 10. 12. 2018 

K bodu 3. Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce, 

odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi obce a poslancom 

novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

K bodu 4. Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie 

vedenia ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva novozvoleným 

starostom 

 

K bodu 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
 

K bodu 6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce. 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenici 

A. b e r i e   n a   v e d o m i e 

1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

2. vystúpenie novozvoleného starostu 

 

B. k o n š t a t u j e, ž e 

1. novozvolený starosta obce Ing. Michal Guľaš zložil zákonom predpísaný sľub 

starostu obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: Martin Andraščík st., Martin Andraščík, ml., Ing. Peter 

Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Otto Maček, Anastázia Porembová, MUDr. Ján 

Ščecina, Ladislav Urda 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina, Martin 

Andraščík ml. , Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st., Anastázia 

Prembová, Otto Maček 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Jozef Beliš 

 

 

V Kamenici dňa 11. 12. 2018 

 

 

          Ing. Michal Guľaš 

            starosta obce 
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Uznesenie č. 2/2018 

z I. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kamenica 

zo dňa 10. 12. 2018 

 

K bodu 9. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenici v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 

oznámenie starostu obce o poverení poslanca Ing. Matúša Hovanca zastupovaním starostu 

obce. 

 

V Kamenici dňa 11. 12. 2018 

 

 

          Ing. Michal Guľaš 

            starosta obce 
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Uznesenie č. 3/2018 

z I. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kamenica 

zo dňa 10. 12. 2018 

 

K bodu 10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude 

oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch 

podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenici v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

poveruje 

poslanca pána Ladislava Urdu zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a  ods. 6 tretia veta 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, Martin Andraščík ml. , Ing. Peter 

Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík 

st., Anastázia Porembová, Otto Maček 

Proti: 1 MUDr. Ján Ščecina 

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Jozef Beliš 

 

 

V Kamenici dňa 11. 12. 2018 

 

 

          Ing. Michal Guľaš 

            starosta obce 
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Uznesenie č. 4/2018 

z I. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kamenica 

zo dňa 10. 12. 2018 

 

K bodu 11. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov. 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenici v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

nezriaďuje  

Obecnú radu. 

Hlasovanie: 

Za zriadenie: 3 

 

MUDr. Ján Ščecina, Ing. Matúš Hovanec, Otto 

Maček 

Proti zriadeniu: 5 Ladislav Urda, Martin Andraščík ml., Ing. Peter 

Angelovič, Martin Andraščík st., Anastázia 

Porembová 

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Jozef Beliš 

 

V Kamenici dňa 11. 12. 2018 

 

 

          Ing. Michal Guľaš 

            starosta obce 
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Uznesenie č. 5/2018 

z I. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kamenica 

zo dňa 10. 12. 2018 

 

K bodu 12. Zriadenie komisie podľa č. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

v znení neskorších predpisov a voľba jej predsedu a členov 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenici 

 

a) zriaďuje  

 

komisiu na ochranu verejného záujmu 

 

b) volí 

 

predsedu komisie: Ing. Matúš Hovanec  

členov komisie: Ing. Peter Angelovič, Martin Andraščík ml. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina, Martin 

Andraščík ml. , Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st., Anastázia 

Porembová, Otto Maček 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Jozef Beliš 

 

 

V Kamenici dňa 11. 12. 2018 

 

 

          Ing. Michal Guľaš 

            starosta obce 
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Uznesenie č. 6/2018 

z I. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kamenica 

zo dňa 10. 12. 2018 

 

 

K bodu 13. Zriadenie ďalších komisií obecného zastupiteľstva, voľba ich 

predsedov a členov 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenici 

 

A. z r i a ď u j e 

komisiu stavebnú 

komisiu na ochranu verejného poriadku 

komisiu pre kultúru 

komisiu pre šport 

komisiu pre verejné obstarávanie 

 

B. v o l í 

predsedu komisie stavebnej pána Jozefa Beliša 

predsedu komisie na ochranu verejného poriadku pána Martina Andraščíka ml. 

predsedu komisie pre kultúru pána MUDr. Jána Ščecinu 

predsedu komisie pre šport pána Otta Mačeka 

predsedu komisie pre verejné obstarávanie pána Ing. Petra Angeloviča a členov tejto 

komisie pána MUDr. Jána Ščecinu a pána Martina Andraščíka st. 

 

C. poveruje 

predsedov týchto komisií doplniť na najbližšom zasadnutí jednotlivých členov komisií. 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina, Martin 

Andraščík ml. , Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st., Anastázia 

Porembová, Otto Maček 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Jozef Beliš 

 

 

V Kamenici dňa 11. 12. 2018 

 

 

          Ing. Michal Guľaš 

            starosta obce 
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Uznesenie č. 7/2018 

z I. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kamenica 

zo dňa 10. 12. 2018 

 

K bodu 14. Určenie platu starostu obce 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

u r č u j e 

 

plat starostovi obce Kamenica Ing. Michalovi Guľašovi v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 

Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov, a to: 

súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 

údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za  predchádzajúci kalendárny rok a násobku 

podľa § 4 ods. 1., t. j. 2,20 s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina, Martin 

Andraščík ml. , Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st., Anastázia 

Porembová, Otto Maček 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Jozef Beliš 

 

 

V Kamenici dňa 11. 12. 2018 

 

 

          Ing. Michal Guľaš 

            starosta obce 
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Uznesenie č. 8/2018 

z I. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kamenica 

zo dňa 10. 12. 2018 

 

K bodu 15. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č. 9/2018 a 10/2018. 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. 

a) berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 9/2018  

b) schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 10/2018  

Hlasovanie: 

Za schválenia: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina, Martin 

Andraščík ml. , Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st., Anastázia 

Porembová, Otto Maček 

Proti schváleniu: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Jozef Beliš 

 

 

V Kamenici dňa 11. 12. 2018 

 

 

          Ing. Michal Guľaš 

            starosta obce 
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Uznesenie č. 9/2018 

z I. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kamenica 

zo dňa 10. 12. 2018 

 

K bodu 16. Rôzne 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenici v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

starostovi obce dispozičné právo vo výške 2.000,- Eur. 

Hlasovanie: 

Za schválenie: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina, Martin 

Andraščík ml. , Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st., Anastázia 

Porembová, Otto Maček 

Proti schváleniu: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Jozef Beliš 

 

 

V Kamenici dňa 11. 12. 2018 

 

 

          Ing. Michal Guľaš 

            starosta obce 
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Uznesenie č. 10/2018 

z I. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kamenica 

zo dňa 10. 12. 2018 

K bodu 16. Rôzne 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenici v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

starostovi obce používanie súkromného motorového vozidla na služobné účely a preplatenie 

náhrad podľa zákona č. 283/2002  v znení neskorších predpisov. 

Hlasovanie: 

Za schválenie: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina, Martin 

Andraščík ml. , Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st., Anastázia 

Porembová, Otto Maček 

Proti schváleniu: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Jozef Beliš 

 

 

V Kamenici dňa 11. 12. 2018 

 

 

          Ing. Michal Guľaš 

            starosta obce 
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Uznesenie č. 11/2018 

z I. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kamenica 

zo dňa 10. 12. 2018 

 

K bodu 17. Diskusia 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenici v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

a) schvaľuje 

pána Martina Pčolku ako správcu Centra tradičnej kultúry (múzea) v obci 

b) poveruje 

pána Martina  Pčolku pripraviť štatút správcu ako aj plán plnenia projektu. 

 

 

 

Hlasovanie: 

Za schválenie: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina, Martin 

Andraščík ml. , Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st., Anastázia 

Porembová, Otto Maček 

Proti schváleniu: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Jozef Beliš 

 

 

V Kamenici dňa 11. 12. 2018 

 

 

          Ing. Michal Guľaš 

            starosta obce 
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Uznesenie č. 12/2018 

z I. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kamenica 

zo dňa 10. 12. 2018 

K bodu 17. Diskusia 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenici v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

  

prípravu štúdie na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. Štúdiu pripraví ako podklad pre obecné 

zastupiteľstvo Stavebná komisia v spolupráci s Ing. Matúšom Hovancom. 

 

Hlasovanie: 

Za schválenie: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina, Martin 

Andraščík ml. , Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st., Anastázia 

Porembová, Otto Maček 

Proti schváleniu: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Jozef Beliš 

 

 

Kamenici dňa 11. 12. 2018 

 

 

          Ing. Michal Guľaš 

            starosta obce 
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