Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kamenica
konaného dňa 02. 05. 2019
Prítomní: Ing. Michal Guľaš, starosta obce
Poslanci: MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml., Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš
Hovanec, Martin Andraščík st., Anastázia Porembová, Otto Maček, Jozef
Beliš
Hl. kontrolór obce: PhDr. Alena Benian Džačovská
Spracovateľka ZaD č. 1 ÚPN-O: Ing. arch. Mariana Šimková
Neprítomný: Ladislav Urda
Ďalší prítomní: Jana Diňová, zam. obce

Terézia Andraščíková, zam. obce
Verejnosť: Mgr. Vladimír Prevužňák
Alžbeta Belišová
Milan Gladiš
Mgr. Michaela Haviarová, PhD.

Peter Majný
Program:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
3. Informácia o Územnom pláne obce Kamenica,
Zmeny a doplnky č. 1 – Ing. arch. Mariana Šimková
4. Informácia o plnení uznesení z 21. a z 2. zasadnutia OZ
5. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č. 3/2019
a 4/2019
6. Výstavba Domu seniorov v Kamenici - schválenie
7. Informácia o výstavbe kanalizácie v obci
8. Projektová dokumentácia na zateplenie obecného úradu schválenie
9. Projektová dokumentácia na zastrešenie kĺziska - schválenie
10. Príprava Hradných slávností 2019
11. Zrušenie Uznesenia č. 26/2019 z dôvodu zmeny zákona
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Ing. Michal Guľaš, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Ospravedlnený poslanci: 1
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania schopné. Dvaja
poslanci ešte došli na zasadnutie neskôr.
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K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
Overovatelia zápisnice: Jozef Beliš, Ing. Peter Angelovič
Návrhová komisia: Martin Andraščík st., MUDr. Ján Ščecina, Otto Maček
Zapisovateľka: Jana Diňová
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
3

MUDr. Ján Ščecina, Ing. Peter Angelovič, Ing.
Matúš Hovanec, Martin Andraščík st., Otto Maček,
Jozef Beliš
Ladislav Urda, Martin Andraščík ml., Anastázia
Porembová

Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica schvaľuje program rokovania bez zmien a doplnkov.
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
3

MUDr. Ján Ščecina, Ing. Peter Angelovič, Ing.
Matúš Hovanec, Martin Andraščík st., Otto Maček,
Jozef Beliš
Ladislav Urda, Martin Andraščík ml., Anastázia
Porembová

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
3. Informácia o Územnom pláne obce Kamenica,
Zmeny a doplnky č. 1 – Ing. arch. Mariana Šimková
4. Informácia o plnení uznesení z 21. a z 2. zasadnutia OZ
5. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č. 3/2019
a 4/2019
6. Výstavba Domu seniorov v Kamenici - schválenie
7. Informácia o výstavbe kanalizácie v obci
8. Projektová dokumentácia na zateplenie obecného úradu schválenie
9. Projektová dokumentácia na zastrešenie kĺziska - schválenie
10. Príprava Hradných slávností 2019
11. Zrušenie Uznesenia č. 26/2019 z dôvodu zmeny zákona
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver
2

K bodu 3. Informácia o Územnom pláne obce Kamenica, Zmeny a doplnky
č. 1 – Ing. arch. Mariana Šimková
Zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kamenica sa zúčastnila aj Ing. arch. Mariana
Šimková, spracovateľka Územného plánu obce Kamenica, Zmeny a doplnky č. 1 z dôvodu
zmeny katastrálnej hranice obce. Pán starosta hneď v úvode jej udelil slovo. Pani Ing. arch.
Mariana Šimková informovala pánov poslancov, že Okresný úrad Prešov, odbor výstavby
a bytovej politiky, zaujal k preskúmaniu ÚPNO Kamenica Z a D č. 1 podľa § 25 stavebného
zákona listom č. OÚ-PO-OVBP1-2019/019646/003755 zo dňa 15. 04. 2019 súhlasné
stanovisko, čím oprávňuje Obecné zastupiteľstvo v Kamenici návrh ÚPN obce Kamenica,
Zmeny a doplnky č. 1 právoplatne schváliť. Územnoplánovaciu dokumentáciu vypracoval Ing.
arch. Vladimír Debnár.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 42/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
I. berie na vedomie
1. Správu o prerokovaní návrhu Územného plánu obce Kamenica Z a D č.1 vypracovanú Ing.
arch. Vladimírom Debnárom, odborne spôsobilou osobou na obstarávanie ÚPP a ÚPD
podľa § 2a stavebného zákona , (reg. č. 294)
2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k návrhu Územného plánu obce Kamenica Z a D
č.1 podľa § 22 stavebného zákona
3. Súhlasné stanovisko Okresného úradu Prešov, Odbor výstavby a bytovej politiky
Č. OÚ-PO-OVBP1-2019/019646/0035755 zo dňa 15.04.2019 vydané podľa § 25
stavebného zákona
II. schvaľuje
podľa § 27 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Územný plán obce Kamenica, Zmeny
a doplnky č.1
spracovaný Ing. arch. Marianou Šimkovou autorizovaným architektom SKA.
III. žiada:
starostu obce Kamenica
prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na obstarávanie územnoplánovacích podkladov
a územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a stavebného zákona:
a)

zverejniť Záväznú časť Územného plánu obce Kamenica, Zmeny a doplnky č.1 podľa
ustanovení § 27 ods.4 písm. a) stavebného zákona

b) označiť dokumentáciu Územného plánu obce Kamenica,
schvaľovacou doložkou v zmysle § 28 ods.1 stavebného zákona
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Zmeny a doplnky č.1

c) uložiť Územný plán obce Kamenica, Zmeny a doplnky č.1 podľa ustanovení § 28 ods. 3
a 4 stavebného zákona na Obecnom úrade obce Kamenica, na Stavebnom úrade obce
Kamenica a na Okresnom úrade Prešov, Odbore výstavby a bytovej politiky do 3 mesiacov
od schválenia Územného plánu obce Kamenica, Zmeny a doplnky č.1
d) vyhotoviť o obsahu Územného plánu obce Kamenica, Zmeny a doplnky č.1 registračný list
v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu s kópiou uznesenia o schválení Územného
plánu obce Kamenica, Zmeny a doplnky č.1
doručiť Ministerstvu dopravy a
výstavby Slovenskej republiky
Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
3

MUDr. Ján Ščecina, Ing. Peter Angelovič, Ing.
Matúš Hovanec, Martin Andraščík st., Otto Maček,
Jozef Beliš
Ladislav Urda, Martin Andraščík ml., Anastázia
Porembová

K bodu 4. Informácia o plnení uznesení z 21. a z 2. zasadnutia OZ
O 16. 50 hodine na zastupiteľstvo došla pani poslankyňa Anastázia Porembová a o 17.00
hodine pán poslanec Martin Andraščík ml..
V úvode pán starosta informoval, že Slovenská pošta, a. s., oznámila obci, že po schválení
Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb s účinnosťou od 01. 05.
2019 bude Pošta Partner Kamenica pri Sabinove zrušená. Na návrh pána poslanca Martina
Andraščíka st., pán starosta bol poverený preveriť zriadenie vysunutého pracoviska Slovenskej
pošty, Lipany v obci Kamenica.
K Uzneseniu č. 308/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie
žiadosť pána Stanislava Kuľbagu, Kamenica 668 a žiadosť pána Miroslava Sedláka,
Kamenica 655 o vybudovanie kanalizácie pre ich rodinné domy, prípadne
o prispievanie na vývoz žumpy
b) poveruje
starostu obce a stavebnú komisiu pripraviť plán investícií na realizáciu daných žiadostí.
-

v štádiu riešenia

K Uzneseniu č. 309/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie
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žiadosť pána Jozefa Andraščíka, Kamenica 270 o odstránenie nepriaznivého stavu –
navrátením pôvodného užívacieho stavu – spriechodnením jeho odvodňovacieho potrubia
pod obecnou cestou
b) poveruje
stavebnú komisiu preveriť daný stav žiadosti a navrhnúť stavebné a finančné riešenie.
-

Žiadateľ tvrdí, že poškodený kanál slúži iba na odtok dažďovej vody z odkvapového
systému. Stavebná komisia odporúča overiť nepriechodnosť odovodňovacieho potrubia
vykopaním a obnažením rúry vedľa asfaltu. Po overení sa dohodnú ďalšie kroky.

K Uzneseniu č. 311/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie
žiadosť pána Ľubomíra Porembu, Kamenica 206 a pána Matúša Pellu, Kamenica 110
o zriadenie (rozšírenie) verejného osvetlenia pri ceste parc. č. 1393/3 z dôvodu
realizácie výstavby ich rodinných domov v tomto úseku
b) poveruje
starostu obce spolu so stavebnou komisiou zistiť skutkový stav a navrhnúť vhodné
stavebné a investičné riešenie.
-

Stavebná komisia zistila, že okolo cesty sú osadené el. stĺpy, kde je možné umiestniť 2
ks svietidiel.

K Uzneseniu č. 312/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
a) berie na vedomie
žiadosť pána PhDr. Martina Ščecinu, Kamenica 113 o riešenie problému s opakovaným
zatopením jeho nehnuteľností a jeho súkromného pozemku
b) poveruje
stavebnú komisiu navrhnúť vhodné stavebné riešenie.
-

Stavebná komisia sa dohodla na vybudovaní vodnej priekopy s mrežou dl. 10 m šírka
40 cm. Do konca ulice okolo pozemku sa usadí betónový žľab v dĺžke 100 m.

K uzneseniu č. 31/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
poveruje
starostu obce riešiť žiadosť pána Jána Nendzu, Kamenica 542 o montáž bezpečnostného
zábradlia popri ceste od mosta na hlavnej ceste s odbočením do ulice „Kamence“ po plynové
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potrubie vedené ponad potok z bezpečnostných dôvodov so Správou povodia Hornádu
a Bodvy.
-

starosta obce požiadal Správu povodia Hornádu a Bodvy, budú dodané oceľové profily
na zábradlie a farba

K uzneseniu č. 32/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
poveruje
starostu obce riešiť sťažnosť a žiadosť pána Jána Nendzu, Kamenica 542, o riešenie situácie
s túlavými psami, upozornením majiteľov psov na voľne pohybujúce sa psy po obci, čo je aj
v rozpore so Všeobecne záväzným nariadením o niektorých podmienkach držania psov v obci
Kamenica, v opačnom prípade obec pristúpi k sankciám. Takisto pán starosta informoval, že
existuje agentúra, ktorá bude odchytávať túlavých psov.
-

starosta upozornil majiteľov túlavých psov

K uzneseniu č. 33/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
poveruje
stavebnú komisiu riešiť žiadosť pána Petra Majného, Kamenica 112 o opravu – obnovenie
miestnej komunikácie a zachytenie dažďovej vody a pripraviť pre obecné zastupiteľstvo
odporúčanie.
-

Stavebná komisia konštatovala, že je to väčší problém. Pán starosta dal návrh, že pozve
na riešenie tejto žiadosti projektanta – odborníka na cesty. Obecné zastupiteľstvo
poverilo starostu obce pripraviť projekt k zachyteniu dažďovej vody pri pozemku pána
Petra Majného, trvale bytom Kamenica 112 na základe odporúčania stavebnej komisie.

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 43/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
poveruje
starostu obce pripraviť projekt k zachyteniu dažďovej vody pri pozemku pána Petra Majného,
trvale bytom Kamenica 112 na základe odporúčania stavebnej komisie.
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Hlasovanie:
Za:

8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml., Ing.
Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin
Andraščík st., Anastázia Porembová, Otto Maček,
Jozef Beliš

Ladislav Urda

K uzneseniu č. 37/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
b) poveruje
Ing. Matúša Hovanca sledovať výzvy Ministerstva financií SR v rámci, ktorých by obec získala
finančné prostriedky na túto rekonštrukciu.
-

Na zasadnutí OZ bude informovať Ing. Matúš Hovanec

K uzneseniu č. 38/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
poveruje
starostu obce schvaľovať spoločenské akcie pre občanov Kamenice v priestoroch obecného
úradu.
-

starosta obce priebežne schvaľuje žiadosti na spoločenské akcie

K uzneseniu č. 39/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
poveruje
starostu obce v spolupráci s poslancom pánom Ladislavom Urdom a pani poslankyňou
Anastáziou Porembovou vysporiadať miestne komunikácie v rámci intravilánu obce a zároveň
informovať o čiastkových vysporiadaniach pánov poslancov v rámci obecných zastupiteľstiev.
-

v štádiu riešenia, geodet zameriava miestne komunikácie

K uzneseniu č. 40/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
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poveruje
starostu obce v rámci letných prázdninových mesiacoch určiť 4 týždne a 1 triedu pre deti, ktoré
potrebujú byť v škôlke počas pracovnej vyťaženosti rodičov.
-

bol informovaný riaditeľ školy, ktorý určí termín.

K uzneseniu č. 41/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
poveruje
starostu obce na základe schváleného rozpočtu zrealizovať sanitačno-dezinfekčnú maľbu
v priestoroch materskej školy.
-

po dohode s riaditeľom školy sa maľba zrealizuje počas letných prázdnin

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 44/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
Informácia o plnení uznesení z 21. a z 2. zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml., Ing.
Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin
Andraščík st., Anastázia Porembová, Otto Maček,
Jozef Beliš

Ladislav Urda

K bodu 5. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č. 3/2019 a 4/2019
Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 3/2019 a 4/2019 predložil starosta obce.
Tieto rozpočtové opatrenia obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
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Uznesenie č. 45/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
berie na vedomie
Rozpočtové opatrenia č. 3/2019 a 4/2019.
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml., Ing.
Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin
Andraščík st., Anastázia Porembová, Otto Maček,
Jozef Beliš

Ladislav Urda

K bodu 6. Výstavba Domu seniorov v Kamenici – schválenie
Starosta obce informoval pánov poslancov, aby nedošlo k tomu, že predošlé zastupiteľstvo
schválilo výstavbu Domu seniorov v Kamenici a nové, aby to neanulovalo, dal schváliť túto
výstavbu. Jediná možnosť, kde obec momentálne môže žiadať finančné prostriedky je Štátny
fond rozvoja bývania. Páni poslanci ponechali v platnosti pôvodné uznesenia týkajúce sa
výstavby Domu seniorov v obci. Páni poslanci Otto Maček, Ing. Matúš Hovanec a Martin
Andraščík ml. boli radšej za výstavbu bytového domu v obci. Pán starosta dal návrh, že je za
obidva stavby a zo ŠFRB môže obec čerpať finančné prostriedky súbežne.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 46/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
ponecháva
v platnosti pôvodné uznesenia týkajúce sa výstavby Domu seniorov v obci.
Hlasovanie:
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:

0
3

Neprítomný:

1

MUDr. Ján Ščecina, Ing. Peter Angelovič, Martin
Andraščík st., Anastázia Porembová, Jozef Beliš
Martin Andraščík ml., Ing. Matúš Hovanec, Otto
Maček
Ladislav Urda
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K bodu 7. Informácia o výstavbe kanalizácie v obci
Pán starosta informoval, že obec v roku 2018 zaslala na Environmentálny fond, Martinská 49,
Bratislava, žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019. Táto žiadosť bola
zamietnutá. Obec čaká na 2. kolo schvaľovania týchto žiadosti v tomto roku. V prípade
nechválenia, obec opätovne požiada o túto dotáciu na rok 2020. Obecné zastupiteľstvo zobralo
na vedomie túto informáciu.
O 17.45 hodine sa na zasadnutie OZ dostavila Hl. kontrolórka obce PhDr. Alena Benian
Džačovská.

K bodu 8. Projektová dokumentácia na zateplenie obecného úradu –
schválenie.
Pán starosta informoval, že štát poskytuje finančné prostriedky na zateplenie obecného úradu,
ale je potrebné mať vopred vypracovanú projektovú dokumentáciu. Páni poslanci jej
vypracovanie jednohlasne schválili.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 47/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
vypracovanie projektovej dokumentácie na zateplenie obecného úradu.
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml., Ing.
Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin
Andraščík st., Anastázia Porembová, Otto Maček,
Jozef Beliš

Ladislav Urda

K bodu 9. Projektová dokumentácia na zastrešenie kĺziska – schválenie
V tomto bode, podobne ako v bode 8, pán starosta informoval, že je možné získať dotácia aj na
zastrešenie kĺziska, ale je potrebné mať vypracovanú projektovú dokumentáciu. Páni poslanci
boli jej za schválenie, okrem pán poslanca Jozefa Beliša, ktorý sa zdržal hlasovania.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 48/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
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vypracovanie projektovej dokumentácie na zastrešenie kĺziska.
Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
1
1

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml., Ing.
Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin
Andraščík st., Anastázia Porembová, Otto Maček
Jozef Beliš
Ladislav Urda

K bodu 10. Príprava Hradných slávností 2019
Pán starosta oboznámil pánov poslancov, že Hradné slávnosti na rok 2019 sú plánované
v dňoch 17. -18. augusta. Súčasťou programu bude skupina Hrdza a zabávač Jožku Jožka. Bude
potrebná aj pomoc z radov poslancov alebo aj ich širšieho okolia. Starosta bol na jednaní s TJ
Kamenica, no futbalisti z toho, aby tam mali svoj stánok vycúvali, nakoľko pán Milan Gladiš
bol proti tomu. Pán Martin Andraščík st. na to zareagoval, že obec bola hosťom týchto slávnosti
a prispievala dotáciou na základe dohody s Občianskym združením Kamenná veža, ktorá
zastrešovala tieto slávností a netreba miešať financie s duchom slávností. Pán Gladiš sa na to
vyjadril, že Združenie Kamenná veža majetok obce zveľaďuje a je to iná činnosť, akú vyvíjajú
futbalisti. Pán poslanec Martin Andraščík st. dal návrh na vytvorenie komisie na prípravu týchto
slávnosti pozostávajúcej zo starostu obce, pána Milana Gladiša – štatutárneho zástupcu OZ
Kamenná veža a predsedu kultúrnej komisie MUDr. Jána Ščecinu, ktorá pripraví projekt
slávností a ich rozpočet.
Pán Gladiš v tomto bode vystúpil s tým, aby obec zaslala žiadosť o odkúpenie parcely pod
stavbou Kamenického hradu na Slovenský pozemkový fond. OZ týmto poverilo starostu obce.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 49/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
poveruje
starostu obce zaslať žiadosť na Slovenský pozemkový fond o odkúpenie parcely pod stavbou
Kamenického hradu.
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml., Ing.
Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin
Andraščík st., Anastázia Porembová, Otto Maček,
Jozef Beliš

Ladislav Urda
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K bodu 11. Zrušenie Uznesenia č. 26/2019 z dôvodu zmeny zákona.
Nakoľko bola zmena zákona o základnej finančnej kontrole, páni poslanci zrušili Uznesenie č.
26/2019, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo Ing. Matúša Hovanca na výkon základnej
finančnej kontroly pri finančnej operácii – cestovný príkaz starostu obce podľa základných
pravidiel finančnej kontroly spolu so starostom Ing. Michalom Guľašom s platnosťou od 10.
12. 2018.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 50/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
ruší
Uznesenie č. 26/2019, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo Ing. Matúša Hovanca na výkon
základnej finančnej kontroly pri finančnej operácii – cestovný príkaz starostu obce podľa
základných pravidiel finančnej kontroly spolu so starostom Ing. Michalom Guľašom
s platnosťou od 10. 12. 2018.
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml., Ing.
Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin
Andraščík st., Anastázia Porembová, Otto Maček,
Jozef Beliš

Ladislav Urda

K bodu 12. Rôzne
V tomto bode sa prejednávali žiadosti občanov a podnety poslancov.
Podnet pána poslanca Otta Mačeka ohľadom údržby cintorína, ktorý žiada obecné
zastupiteľstvo:
1. aby poverilo stavebnú komisiu o prípravu rekonštrukcie schodiska a aj jej realizáciu na
starom cintoríne, pretože je v hroznom stave
2. aby sa na novom cintoríne vykopali korene od stromov, ktoré sú už zrezané a následne
upraviť terén po tejto úprave, čo umožní priestor pre ďalšie pohrebné miesto
3. aby sa zakúpili dve tisíclitrové nádrže na úžitkovú vodu, pre potrebu občanov, či už pre
polievanie kvetov, umývanie hrobov.
4. ak sa schváli bod č. 3, následne zakúpiť 6 ks plastových polievačiek.
Obecné zastupiteľstvo bod č. 1 schválilo a body č. 2-4 zobralo na vedomie.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 51/2019
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Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
opravu schodov na starom cintoríne na základe podnetu pána poslanca Otta Mačeka.
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml., Ing.
Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin
Andraščík st., Anastázia Porembová, Otto Maček,
Jozef Beliš

Ladislav Urda

Podnet pána poslanca Otta Mačeka ohľadom zakúpenia pletiva na detské ihrisko na Pomykale
kvôli bezpečností detí. Na to zareagovala kontrolórka obce PhDr. Alena Benian Džačovská, že
má osobnú skúsenosť s nedostatočným zabezpečením bezpečnosti pod hojdačkami na detských
ihriskách v obci. Páni poslanci poverili pána starostu riešiť miestne detské ihriská a preveriť
bezpečnosť pri ich používaní.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 52/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
poveruje
pána starostu riešiť miestne detské ihriská a preveriť bezpečnosť pri ich používaní.
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml., Ing.
Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin
Andraščík st., Anastázia Porembová, Otto Maček,
Jozef Beliš

Ladislav Urda

Podnet pána poslanca Otta Mačeka, ktorý žiada o príspevok pre Športovú komisiu pri OZ
v Kamenici vo výške 500,- Eur na aktivity tejto komisie. Na to zareagovala kontrolórka obce,
že komisii sa finančné prostriedky neposkytujú, je potrebné predložiť obecnému úradu
pokladničné doklady - bločky a obecný úrad ich preplatí.
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Žiadosť pána Jána Nendzu, Kamenica 542 o zabezpečenie bezpečnosti ulice „Kamence“, ktorá
je prepojená s cyklistickým chodníkom. Starosta obce bol poverený zabezpečiť signalizačné
zariadenie na tejto ulici.
Žiadosť pána Jána Nendzu, Kamenica 542 o preloženie zberného kontajnéra pre použité
a obnosené oblečenie do priestorov obecného zberného dvora. Pán starosta dal návrh, aby tieto
kontajnery ostali rozmiestnené po obci tak ako doteraz s tým, že pracovníci zamestnaní cez
úrad práce budú pravidelne kontrolovať poriadok okolo nich. Páni poslanci s tým súhlasili.
Žiadosť Ing. Petra Hovanca, Kamenica 474 o rozšírenie inžinierskych sietí ako sú kanalizácia,
plyn a elektrina k pozemku parc. č. 500 v k. ú. Kamenica. Páni poslanci po rozprave
skonštatovali, že je možné zrealizovať v tomto úseku plyn a elektrinu, no problém bude
s realizáciou kanalizácie a túto žiadosť zobrali na vedomie.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 53/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
žiadosť Ing. Petra Hovanca, Kamenica 474 o rozšírenie inžinierskych sietí ako sú kanalizácia,
plyn a elektrina k pozemku parc. č. 500 v k. ú. Kamenica.
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml., Ing.
Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin
Andraščík st., Anastázia Porembová, Otto Maček,
Jozef Beliš

Ladislav Urda

Ústnu žiadosť predniesol hosť Jozef Blaško, Kamenica 581, ktorý ponúkol obci odkúpenie
svojho podielu na realizáciu cesty – parcela č. 233 v k. ú. Kamenica. Pán starosta zareagoval,
že obec nepotrebuje cestu v tomto úseku obce. Nakoľko je táto parcela v súdnom spore, OZ
zobralo na vedomie túto ponuku. Ďalej pán Blaško predniesol, že miestna komunikácia na
parcele č. 1402/1 (ku Bašarke) je na ich pozemkoch. Pán Martin Andraščík st. ho informoval,
že je prijaté uznesenie, kde sa takého komunikácie budú vysporiadať.

K bodu 13. Diskusia
V diskusii vystúpil pán poslanec Ing. Peter Angelovič ohľadom miestnej komunikácie na
farmu, kde jedna časť je už geometricky zameraná, druhá ešte nie. Úrad vlády môže poskytnúť
regionálny príspevok vo výške 10.000,- Eur, ale je potrebné, aby obec sa spolupodieľala, lebo
tento príspevok nie je postačujúci na túto rekonštrukciu (recyklovateľný asfalt). Páni poslanci
poverili starostu obce pripraviť projektovú dokumentáciu na spolufinancovanie opravy cesty
v smere na farmu.
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 54/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
poveruje
starostu obce pripraviť projektovú dokumentáciu na spolufinancovanie opravy cesty v smere
na farmu.
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml., Ing.
Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin
Andraščík st., Anastázia Porembová, Otto Maček,
Jozef Beliš

Ladislav Urda

Ďalej hosť Mgr. Vladimír Prevužňák, Kamenica 28 vystúpil s tým, že miestna komunikácia
okolo jeho rodinného domu nie je vysporiadaná. Pán poslanec Martin Andraščík st. opäť
zareagoval na to, že je prijaté uznesenie na vysporiadanie ciest.
Pán poslanec MUDr. Ján Ščecina – predseda komisie pre kultúru dal návrh na doplnenie člena
komisie pre kultúru a to pani PaedDr. Ľudmily Pčolkovej. OZ tento návrh schválilo.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 55/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n.
schvaľuje
doplnenie člena komisie pre kultúru – PaedDr. Ľudmila Pčolková
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml., Ing.
Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin
Andraščík st., Anastázia Porembová, Otto Maček,
Jozef Beliš

Ladislav Urda

Pán poslanec Martin Andraščík ml. vystúpil s tým, že TJ Kamenica podá žiadosť o posun
zábradlia na futbalovom ihrisku z dôvodu bezpečnosti hráčov. Pán starosta zareagoval na to, že
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sa to môže realizovať spolu s realizáciou zavlažovacieho systému na ihrisku - obec podala
žiadosť o dotáciu na realizáciu zavlažovania ihriska.
Pán starosta ďalej informoval, že obecný úrad podal žiadosť na pokrytie wifi v obci.
Pán poslanec Martin Andraščík ml. opätovne upozornil na čierne skládky v obci. Pán starosta
dal návrh na zakúpenie fotopascí, ktoré sa usadia na akútne miesta. OZ poverilo starostu obce
zakúpiť fotopasce.
Ďalej pán starosta informoval, že žiadosť o dotáciu na stavbu Zberný dvor v obci Kamenica
bola zamietnutá z dôvodu, že stavebné povolenie stratilo platnosť. Obec začala vybavovať nové
stavebné povolenie.
Pán starosta informoval pánov poslancov, že obci prišlo oznámenie z Ministerstva financií
Slovenskej republiky, že ministerstvo poskytuje obci účelovú dotáciu v sume 9.000,- Eur na
kapitálové výdavky na akciu Rekonštrukcia miestneho múzeá, súpisné číslo 204.
Kronikárke obce Mgr. Michaela Haviarová, PhD. podala návrh obecnému zastupiteľstvu na
zápis do obecnej kroniky za rok 2017. OZ tento návrh na zápis schválilo.
Čo sa týka vydávania novín, obecný úrad má záujem do budúcna spolufinancovať tento
projekt.
Pán poslanec Martin Andraščík ml. opätovne požiadal znížiť poplatok za používanie
multifunkčného ihriska pri ZŠ s MŠ z 3,- Eur/hod. na 1,50 Eur/hod. Ďalej dal návrh využiť
ihrisko pod brehom, kde on býva. MUDr. Ščecina navrhol tam zriadiť lanové ihrisko.

K bodu 14. Záver
Keďže do diskusie sa nikto viacej neprihlásil, pán starosta poďakoval prítomným poslancom
a hosťom za účasť na zasadnutí OZ a ukončil 3. zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.00 hodine.
Zapísala: Jana Diňová

................................................
Michal Guľaš – starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Jozef Beliš .......................................
Ing. Peter Angelovič ..................................
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