Zápisnica
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kamenica
konaného dňa 19. 06. 2019
Prítomní: Ing. Michal Guľaš, starosta obce
Poslanci: Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml., Ing. Peter
Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík st., Anastázia Porembová,
Otto Maček, Jozef Beliš
Neprítomný: 0
Ďalší prítomní: Jana Diňová, zam. obce

Terézia Andraščíková, zam. obce
Verejnosť: Jakub Bučko
Bc. Andrej Petňuch
Lukáš Tarasovič
PaedDr. Martin Halčišák, PhD.
Gabriela Nemergutová
Mgr. Vladimír Prevužňák
Alžbeta Bakoňová
Mgr. Mária Majná
Peter Tarasovič

Program:

1. Otvorenie
zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
3. Informácia o plnení uznesení z 3. zasadnutia OZ
4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č. 5/2019
a 6/2019
5. a) Návrh záverečného účtu obce Kamenica za rok 2018
b) Stanovisko Hl. kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018
6. Návrh Plánu kontr. činnosti Hl. kontrolóra obce Kamenica
na II. polrok 2019
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kamenica
č. 3/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu
Obce Kamenica, Zmeny a doplnky č. 1
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kamenica č. 4/2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky
príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej
jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamenica
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 o podmienkach
predaja a poskytovania služieb na území obce Kamenica
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
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K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Ing. Michal Guľaš, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 9 a OZ je uznášania schopné. Materiály
na rokovanie zasadnutia pánom poslancom boli zaslané e-mailom.

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
Overovatelia zápisnice: Otto Maček, MUDr. Ján Ščecina
Návrhová komisia: Martin Andraščík st., Anastázia Porembová
Zapisovateľka: Jana Diňová
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

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

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

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

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

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
3. Informácia o plnení uznesení z 3. zasadnutia OZ
4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č. 5/2019
a 6/2019
5. a) Návrh záverečného účtu obce Kamenica za rok 2018
b) Stanovisko Hl. kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018
6. Návrh Plánu kontr. činnosti Hl. kontrolóra obce Kamenica
na II. polrok 2019
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7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kamenica
č. 3/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu
Obce Kamenica, Zmeny a doplnky č. 1
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kamenica č. 4/2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky
príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej
jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamenica
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 o podmienkach
predaja a poskytovania služieb na území obce Kamenica
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver
V úvode zasadnutia OZ dostal slovo hosť PaedDr. Martin Halčišák, PhD. – riaditeľ Základnej
školy s materskou školou v Kamenici, ktorý predniesol požiadavku na zriadenie 3. triedy
v materskej škole, nakoľko je navýšený záujem rodičov o umiestnenie detí v materskej škole
(21 detí naviac). S tým súvisí aj navýšenie finančných prostriedkov pre 2 nových
pedagogických zamestnancov do konca roka 2019 (4 mesiace) vo výške cca 12.370,- Eur
(zohľadnené v rozpočtovom opatrení č. 6/2019). OZ túto požiadavku jednohlasne schválilo.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 56/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
súhlasí
s navýšením finančných prostriedkov na prefinancovanie miezd 2 nových padagogických
zamestnancov materskej školy v sume cca 12.370,- Eur (4 mesiace do konca roka 2019).
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

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

Ďalej pán riaditeľ predniesol žiadosť ZŠ s MŠ, Kamenica 645 o úpravu rozpočtu – navýšenie
pre školskú jedáleň – na zakúpenie konvektomatu (vo výške cca 7.000,- Eur), ktorý by bol
vhodný pre školskú jedáleň v súlade so zmenami v stravovaní žiakov ZŠ a detí MŠ, účinnými
od 1. 9. 2019. V školskej jedálni sú v prevádzke kuchynské spotrebiče, ktoré nespĺňajú
požiadavky legislatívnych zmien.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.

3

Uznesenie č. 57/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
súhlasí
s nákupom konvektomatu do školskej jedálne na prípravu jedál pre deti materskej školy
a žiakov základnej školy
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

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

Ďalšou požiadavkou ZŠ s MŠ bola žiadosť o zmenu finančného pásma – ide o zmenu VZN č.
4/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a určení podmienok úhrady v školskej
jedálni v Kamenici. Dôvodom na zmenu sú nové finančné pásma na nákup potravín, ktoré
vydalo Ministerstvo školstva SR a nadobúdajú účinnosť od 1. 9. 2019 („obedy zadarmo“).
Schvaľovanie tohto VZN bude v bode č. 8 programu jednania.
Pani zástupkyňa riaditeľa školy, pani Nemergutová informovala ohľadne zriadenia triedy
v materskej škole počas letných prázdnin, že podľa školského zákona sa robí vopred prieskum,
minimálny počet detí je 15 a zo strany rodičov v Kamenici nebol záujem o nahlásenie detí do
materskej školy počas letných prázdninových mesiacov.

K bodu 3. Informácia o plnení z 3. zasadnutia OZ
K uzneseniu č. 309/2018 informoval starosta obce, že komisia bola na obhliadku kanálu pána
Jozefa Andraščíka, Kamenica 270 a zistila, že kanál je skutočné prelomený v strede cesty, riešiť
to bude v rámci reklamácie firma Ekoúnia, a. s., Michalovce pri realizácii kanalizácie pri
ihrisku.
K uzneseniu č. 308/2018 starosta informoval, že žiadosť pána Stanislava Kuľbagu a pána
Miroslava Sedláka sa bude riešiť združenou kanalizačnou prípojkou. OZ poverilo starostu obce
vyžiadať 3 cenové ponuky na jej realizáciu.
K uzneseniu č. 312/2018 (žiadosť PhDr. Martina Ščecinu) a k uzneseniu č. 33/2019 a č.
43/2019 (žiadosť pána Petra Majného) po rozprave OZ na základe odporúčania odborníka firmy
KDS projekt, s. r. o., pána Ing. Krafčíka a po ohliadke stavebnou komisiou schválilo úpravu
cesty pri pozemku p. Petra Majného, Kamenica 112. Pán poslanec Ing. Angelovič skonštatoval,
že túto cestu je potrebné čím skôr opraviť, lebo voda bude ničiť nielen súkromné vlastníctvo,
ale aj asfalt na ceste. Pán Urda na to zareagoval, že veľká voda aj tak narobí škody.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
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Uznesenie č. 58/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
na základe odporúčania odborníka firmy KDS projekt, s. r. o., pána Ing. Krafčíka a po obhliadke
stavebnou komisiou úpravu na ceste pri pozemku pána Petra Majného, Kamenica 112.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

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

K uzneseniu č. 11/2018 pán starosta informoval, že pri centre kultúrneho dedičstva (múzeu) je
vodovodná a kanalizačná prípojka zrealizovaná. Ďalšie stavebné úpravy sa zrealizujú po
výberovom konaní na základe vypracovaného výkaz výmeru.
K uzneseniu č. 12/2018 pán starosta informoval, že obec podá žiadosť o poskytnutie dotácie
zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky na projekt Stavebné úpravy na obj. požiarnej zbojnice v obci Kamenica. Rozpočet je
vo výške 31.500,- Eur, podmienkou je aj spoluúčasť obce vo výške najmenej 5 % z celkových
výdavkov z vlastných prostriedkov. OZ túto spoluúčasť jednohlasne schválilo.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 59/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
spolufinancovanie projektu – Stavebné úpravy na obj. požiarnej zbrojnici v obci Kamenica vo
výške 5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov (1.575,- Eur).
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

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

K uzneseniu č. 31/2019 a 32/2019 (žiadosti pána Jána Nendzu) – starosta obce požiadal Správu
povodia Hornádu a Bodvy, budú dodané oceľové profily na zábradlie a farba. Žiadosť
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o osadenie značky je zaslaná na Krajský dopravný inšpektorát Prešov, čaká sa na vyjadrenie.
Starosta upozorňuje majiteľov túlavých psov.
K uzneseniu č. 38/2019 – sledovať výzvy na rekonštrukciu sály kult. domu – v štádiu riešenia
informoval poslanec Ing. Matúš Hovanec.
K uzneseniu č. 39/2019 –informoval starosta obce, že geometrické plány na vysporiadanie
časti miestnych komunikácií v obci sú u notára (JUDr. Čuchta) na ďalšie spracovanie
vydržaním.
K uzneseniu č. 41/2019 – informoval starosta obce, že na zrealizovanie sanitačno-dezinfekčnej
maľby s priestoroch materskej školy je potrebné vypracovať výkaz výmer a následne výberové
konanie.
K uzneseniu č. 42/2019- informoval starosta obce, že po schválení VZN č. 3/2019, ktorým sa
vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Kamenica, Zmeny a doplnky č. 1, obecný úrad
bude pokračovať podľa pokynov odborne spôsobilej osoby na obstarávanie územnoplánovacích
podkladov a územnoplánovacej dokumentácie.
K uzneseniu č. 49/2019 – informoval starosta obce, že geometrický plán pod stavbou
Kamenického hradu je u notára na ďalšie spracovanie.
K uzneseniu č. 52/2019 – informoval starosta obce, že materiál na zabezpečenie bezpečnosti
detských ihrísk v obci je zakúpený, v blízkej budúcnosti sa to zrealizuje.
K uzneseniu č. 54/2019 - informoval starosta obce, že na opravu cesty v smere na farmu má
obec vypracovaný výkaz výmer, obec podá žiadosť o dotáciu do konca júna 2019.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 60/2019
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
Informáciu o plnení uznesení z 3. zasadnutia OZ
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina, Martin
Andraščík ml., Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš
Hovanec, Martin Andraščík st., Anastázia
Porembová, Otto Maček, Jozef Beliš
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K bodu 4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č. 5/2019 a 6/2019
Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 5/2019 a 6/2019 predložil starosta obce.
Páni poslanci Rozp. opatrenie č. 5/2019 zobrali na vedomie a Rozp. opatrenie č. 6/2019
schválili.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 61/2019
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.
a) berie na vedomie
Rozpočtové opatrenie č. 5/2019
b) schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 6/2019
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

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

K bodu 5.a) Návrh záverečného účtu obce Kamenica za rok 2019, b)
Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2018
Páni poslanci s návrhom záverečného účtu boli oboznámení e-mailom. Stanovisko Hl.
kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018 predniesol starosta obce.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 62/2019
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
stanovisko Hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2018
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b) schvaľuje
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 145.563,20 Eur a zostatok
finančných operácií vo výške 44.477,75 Eur – spolu vo výške 190.040,95 Eur použiť
na tvorbu rezervného fondu.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

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

V tomto bode pán poslanec Urda dal návrh, aby kamera snímala pána starostu, ktorý viedol
zasadnutie OZ /bola umiestnená za jeho chrbtom/. Pán poslanec Maček zdôvodnil to tak, že
občania chcú vidieť aj reakcie poslancov. Poslanec MUDr. Ščecina kameru premiestnil.

K bodu 6. Návrh Plánu kontr. činnosti Hl. kontrolóra obce Kamenica na II.
polrok 2019
Návrh Plánu kontr. činnosti Hl. kontrolóra obce Kamenica na II. polrok 2019 bol zaslaný
poslancom elektronicky. Páni poslanci tento plán schválili.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 63/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Plán kontr. činnosti Hl. kontrolóra obce Kamenica na II. polrok 2019
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina, Martin
Andraščík ml., Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš
Hovanec, Martin Andraščík st., Anastázia
Porembová, Otto Maček, Jozef Beliš
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K bodu 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kamenica
č. 3/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce
Kamenica, Zmeny a doplnky č. 1
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kamenica č. 3/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť Územného plánu obce Kamenica, Zmeny a doplnky č. 1, bol zaslaný pánom poslancom
e-mailom. Páni poslanci toto VZN jednohlasne schválili. /viď VZN č. 3/2019/
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 64/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenica č. 3/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Územného plánu obce Kamenica, Zmeny a doplnky č. 1
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

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

K bodu 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kamenica č. 4/2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku
na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamenica
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kamenica č. 4/2019 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej
jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamenica bol zaslaný e-mailom. Páni poslanci toto
VZN jednohlasne schválili. (Viď VZN č. 4/2019).
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 65/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenica č. 4/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamenica
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Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

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

K bodu 9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 o podmienkach
predaja a poskytovania služieb na území obce Kamenica
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 o podmienkach predaja a poskytovania
služieb na území obce Kamenica bol zaslaný pánom poslancom tiež e-mailom. Páni poslanci
ho jednohlasne schválili. (Viď VZN č. 5/2019).
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 66/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na
území obce Kamenica
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

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

K bodu 10. Rôzne
V tomto bode sa prejednávali žiadosti fyzických a právnických osôb a podnety poslancov.
Žiadosť pána Lukáša Tarasoviča, bytom Volgogradská 2, Prešov o zafinancovanie projektu
elektrických prípojok v časti pod hradom. Účasť na zasadnutí OZ sľúbil aj zástupca
Východoslovenskej distribučnej, a. s., ktorý mal bližšie informovať pánov poslancov ohľadom
rozšírenia elektrickej siete medzi Kamenicou a Potokami, no zasadnutia sa 19. 6. 2019
nakoniec nemohol zúčastniť. Plánuje sa s výstavbou cca 7 domov v tomto úseku. Páni poslanci
po rozprave poverili pána starostu obce jednať ohľadom rozšírenia elektrickej siete
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s Východoslovenskou distribučnou, a. s., podľa územného plánu obce vrátane úseku medzi
Kamenicou a Potokami a zároveň poskytnúť odborné vyjadrenie na najbližšom zasadnutí OZ
o možnostiach výstavby v lokalitách, ktoré sú mimo intravilánu a kvalifikovanie významu
pojmu „rekreačná stavba“.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 67/2019
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 obce jednať ohľadom rozšírenia elektrickej siete s Východoslovenskou
distribučnou, a. s., podľa územného plánu obce vrátane úseku medzi Kamenicou a Potokami
a zároveň poskytnúť odborné vyjadrenie na najbližšom zasadnutí OZ o možnostiach výstavby
v lokalitách, ktoré sú mimo intravilánu a kvalifikovanie významu pojmu „rekreačná stavba“.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

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

Žiadosť pána Mariána Džačovského, Kamenica 89 o vyznačenie vyhradeného parkovacieho
miesta pre ZŤP na parkovisku pri kostole. OZ poverilo pána starostu vyšrafovať takéto 1
miesto.
Žiadosť konateľa spoločnosti J. Triple s. r. o., Kamenica 11, pána Jozefa Andraščíka
o povolenie prevádzky a schválenie návrhu prevádzkovej doby. OZ schválilo prevádzku
autorizovaného servisu elektrického ručného náradia a záhradnej techniky na adrese prevádzky
Kamenica č. s. 11. Taktiež schválilo prevádzkovú dobu a to takto: pondelok až piatok: 7:3012:00 13:00-16:00, sobota –nedeľa: voľno.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 68/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
prevádzku autorizovaného servisu elektrického ručného náradia a záhradnej techniky pre J.
TRIPLE s. r. o. na adrese prevádzky Kamenica číslo súpisné 11 a prevádzkovú dobu: pondelok
až piatok 7:30-12:00 13:00-16:00, sobota-nedeľa VOĽNO.
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Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

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

Žiadosť pani Márie Andraščíkovej, Kamenica 662 o prenájom priestorov COOP Jednota
Prešov v obci Kamenica č.s. 248 za účelom zriadenia kaderníctva. Páni poslanci túto žiadosť
schválili.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 69/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
žiadosť pani Márie Andraščíkovej, Kamenica 662 o prenájom priestorov COOP Jednota Prešov
v obci Kamenica č.s. 248 za účelom zriadenia kaderníctva.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

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

Žiadosť pána Ľubomíra Porembu, Kamenica 206 o zrealizovanie obecnej združenej
kanalizačnej prípojky ku miestnej kanalizačnej sieti cez pozemky KN-C 183, 184/1, 185/2,
186/3. OZ jednohlasne schválilo túto žiadosť.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 70/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
žiadosť pána Ľubomíra Porembu, Kamenica 206 o zrealizovanie obecnej združenej
kanalizačnej prípojky ku miestnej kanalizačnej sieti cez pozemky KN-C 183, 184/1, 185/2,
186/3.
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Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

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

Žiadosť pána Ľubomíra Porembu, Kamenica 206, pána Matúša Pellu, Kamenica 110 a pána
Václava Dinisa, Kamenica 583 o úpravu a rekonštrukciu časti cesty parc. č. 1393/3. Časť cesty
je susednou parcelou s pozemkami, na ktorých prebieha výstavba rodinných domov a na parc.
č.196/2 je zriadená zámočnícka dielňa. Páni poslanci po diskusii poverili pána starostu dať
vypracovať odborný podklad a cenovú kalkuláciu na túto cestu.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 71/2019
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 dať vypracovať odborný podklad a cenovú kalkuláciu na základe žiadosti pána
Ľubomíra Porembu, Kamenica 206, pána Matúša Pellu, Kamenica 110 a pána Václava Dinisa,
Kamenica 583 o úpravu a rekonštrukciu časti cesty parc. č. 1393/3.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

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

K bodu 11. Diskusia
V úvode diskusie vystúpil pán starosta ohľadom výstavby Domu seniorov. Ako už bolo
povedané, jediná možnosť odkiaľ obec môže čerpať momentálne finančné prostriedky na jeho
výstavbu, je Štátny fond rozvoja a bývania, no obec musí ručiť do výšky 1,3 násobku hodnoty,
ak obec požiada o úver.
Pán poslanec Urda dostal slovo a začal informovať o fungovaní obecného úradu
a zastupiteľstva za roky 2011-2018. Pán poslanec Otto Maček a pán poslanec MUDr. Ján
Ščecina ho pozastavili, nakoľko to bolo prezentované na verejnej schôdzi. Ďalej pán Urda
poukázal na očierňovanie svojej práce pánom poslancom MUDr. Jánom Ščecinom počas
pôsobenia pána Urdu vo funkcii starostu, čo MUDr. Ján Ščecina nazýva kritikou jeho práce
v novinách Naša Kamenica za zadávanie zákaziek svojim rodinným príslušníkom a niektoré
predražené obecné zákazky, konkrétne napr. výstavbu autobusovej zastávky na Potokoch
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koncom roka 2018. Pán poslanec Ladislav Urda ďalej poukazoval na výrazne predražené
autobusové zastávky pri Obecnom úrade a pri kostole, za ktoré vraj hlasoval aj v tom čase
(r.2010) poslanec MUDr. Ján Ščecina počas jeho predchádzajúceho poslaneckého mandátu,
ktorý mu na to odpovedal, že v danom konkrétnom hlasovaní sa hlasovania zdržal. Na čo mu
poslanec Ladislav Urda povedal, že aj tak je za predraženie zodpovedný. Ďalej pán poslanec
Ladislav Urda pokračoval v osobných slovných útokoch na osobu MUDr. Jána Ščecinu, že vraj
„kto ho volil?“, „čo doteraz dokázal?“, „že sa trasie“. Načo ho pán poslanec MUDr. Ján Ščecina
niekoľkokrát vyzval „poď von“, že sa chce porozprávať, aby sa nerušil priebeh OZ, čo pán
poslanec Ladislav Urda odmietol.
Pán starosta informoval pánov poslancov, že má vypracované 3 cenové ponuky na spracovanie
projekčnej aj výrobnej dokumentácie oceľovej konštrukcie „Viacúčelovej športovej haly“ (t. j.
na zastrešenie kĺziska). Páni poslanci navrhli ďalšiu firmu na zaslanie cenovej ponuky.
Čo sa týka zateplenia budovy obecného úradu, pán starosta informoval, že od podania výzvy
na zateplenie obec odstúpi, nakoľko táto budova nespĺňa ďalšie podmienky na vydanie
energetického certifikátu.
Pán poslanec Beliš vystúpil ohľadom cesty k pánovi Mariánovi Rakašovi, Kamenica 522,
ktorý už v minulosti podal obci žiadosť na jej rekonštrukciu. Páni poslanci poverili pána
starostu, ak to bude možné s vlastníkmi, túto cestu vysporiadať a geometricky zamerať.
Pán poslanec Urda vystúpil s tým, že na Potokoch pán Jozef Sabatula dal požiadavku na
osadenie reflexných stĺpikov pri ceste pozdĺž jeho pozemku z dôvodu bezpečnosti v tomto
úseku.
Ďalej v diskusii vystúpil pán poslanec Beliš, ktorý kritizoval fotografie kameňov pri cestách
niektorých kamenických uličiek, ktoré boli prezentované v aprílovom vydaní novín Naša
Kamenica. Že vraj počul, že pán poslanec MUDr. Ján Ščecina chodí po nociach a fotografuje
kamene popri cestách. Na čo mu pán poslanec MUDr. Ján Ščecina povedal, že niektoré kamene
si fotografoval pri ceste do práce, keď bola tma. Pán poslanec Martin Andraščík starší povedal,
že ani jemu sa nepáčia kamene popri cestách na trávnikoch. Pán poslanec Beliš podotkol, že
tiež počul, že sa môže stať, že pán poslanec MUDr. Ján Ščecina môže mať niekedy fotoaparát
„prilepený na nose“, čo MUDr. Ján Ščecina pochopil ako vyhrážku.
Pán starosta dal návrh na zakúpenie zimnej techniky na odhŕňanie chodníkov v obci. Páni
poslanci s tým súhlasili.
Pán poslanec Ing. Peter Angelovič poukázal na to, že všeobecne záväzné nariadenie obce, ktoré
rieši zimnú údržbu, je nevyhovujúce. Páni poslanci poverili pána starostu pripraviť nové
všeobecne záväzné nariadenie v spolupráci so životným prostredím ohľadne zimnej údržby.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 72/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.

14

poveruje
starostu obce pripraviť nové všeobecne záväzné nariadenie v spolupráci so životným
prostredím ohľadne zimnej údržby.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

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

Pán zástupca starostu obce Ing. Matúš Hovanec vystúpil s tým, že pri požiarnej zbrojnici je
vodovodná šachta a bolo by potrebné ju napojiť na obecný vodovod. Kanalizačnú šachtu je
potrebné zakúpiť. Páni poslanci poverili pána starostu, podať žiadosť o napojenie na
Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s.
Pán poslanec Otto Maček vystúpil s tým, že v obci je skolaudovaná väčšia časť kanalizácie,
niektorí občania sú napojení na kanál, no zmluvu o napojení s VVS, a. s. ešte nepodpísali. Je
potrebné, aby obec ich vyzvala na podpísanie zmluvy.
Hosť Mgr. Vladimír Prevužňák pochválil kvetinovú výzdobu a vymaľovaný most pri rod.
dome číslo súpisné 62.

K bodu 12. Záver
Keďže do diskusie za nikto viacej neprihlásil, pán starosta poďakoval prítomným poslancom
a hosťom za účasť na zasadnutí OZ a ukončil 4. zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.00 hodine.
Zapísala: Jana Diňová

........................................................
Ing. Michal Guľaš-starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Otto Maček ..........................................
MUDr. Ján Ščecina..................................
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