Zápisnica
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kamenica
konaného dňa 11. 12. 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.,
Anastázica Porembová, Otto Maček, Jozef Beliš
Neprítomní: 0
Ďalší prítomní: Jana Diňová, zam. obce
Terézia Andraščíková, zam. obce
Verejnosť:

Program:

Ing. Peter Vandžura
Andrea Mišenková
Daniela Gladišová
Terézia Mizeráková
Mgr. Vladimír Prevužňák
Ing. František Ružbarský
Ing. Marek Sabatula
Pavol Mišenko
Mgr. Michaela Haviarová, PhD.
Milan Gladiš

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
3. Informácia o plnení uznesení z 5. zasadnutia OZ
4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č. 10/2019,
č. 11/2019, č. 12/2019 a č. 13/2019
5. a) Návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na r. 2021 a 2022
b) Odborné stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu obce
6. Návrh – VZN obce Kamenica č. 6/2019 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na kalendárny rok 2020
7. Návrh – VZN č. 7/2019 obce Kamenica o určení výšky
finančných prostriedkov na financovanie originálnych
kompetencií na úseku školstva
8. Odpredaj majetku uvedeného v Kúpnej zmluve pre VVS, a. s.,
Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa
9. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2018/2019 za základnú školu
a Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2018/2019 za materskú školu
10. Delegovanie zástupcov obce do školskej rady ZŠ s MŠ Kamenica
11. Správa o vykonaní finančnej kontroly č. 1 – 5 na Obecnom úrade
Kamenica
12. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Kamenica
na I. polrok 2020
13. Rôzne
14. Diskusia
15. 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: Jozef Beliš, Martin Andraščík ml.
Návrhová komisia: Martin Andraščík st., Anastázia Porembová
Zapisovateľka: Jana Diňová
Hlasovanie:
Za:
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Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

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:
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Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

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 5. zasadnutia OZ
4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č. 10/2019,
č. 11/2019, č. 12/2019 a č. 13/2019
5. a) Návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na r. 2021 a 2022
b) Odborné stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu obce
6. Návrh – VZN obce Kamenica č. 6/2019 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na kalendárny rok 2020
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7. Návrh – VZN č. 7/2019 obce Kamenica o určení výšky
finančných prostriedkov na financovanie originálnych
kompetencií na úseku školstva
8. Odpredaj majetku uvedeného v Kúpnej zmluve pre VVS, a. s.,
Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa
9. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2018/2019 za základnú školu
a Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2018/2019 za materskú školu
10. Delegovanie zástupcov obce do školskej rady ZŠ s MŠ Kamenica
11. Správa o vykonaní finančnej kontroly č. 1 – 5 na Obecnom úrade
Kamenica
12. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Kamenica
na I. polrok 2020
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver
Nakoľko zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnili aj zástupcovia Občianskeho
združenia Kamenná veža a zástupca Futbalového klubu Kamenica, ktorí podali žiadosti na
obecný úrad, starosta dal návrh, aby v úvode sa riešili ich žiadosti z bodu č. 13. Rôzne.
Najprv sa riešila žiadosť Združenia Kamenná veža, Kamenica 401 o dofinancovanie hradných
slávností 2019 vo výške 2.880,68 Eur. Obecný úrad zaslal združeniu finančné prostriedky na
základe Dohody o poskytnutí dotácie č. 2/2019 vo výške 5.000,00 Eur (tak ako po minulé roky),
no ešte pred začiatkom hradných slávností sa vedelo, že nebudú dostačujúce, lebo honoráre
účinkujúcich odkroja veľkú časť rozpočtu. V úvode dostala slovo zástupkyňa združenia pani
Andrea Mišenková, ktorá vysvetlila, že odmeny, ktoré žiadajú okrem iného od obecného úradu
doplatiť, nie sú za robotu, ale za činnosť a že žiadajú len tie finančné prostriedky, ktoré patria
združeniu. Pán poslanec Martin Andraščík ml. skonštatoval, že sú to vysoké odmeny. Pán
starosta sa vyjadril, že sa zišla skupina na prípravu hradných slávností v zložení Ing. Michal
Guľaš, MUDr. Ján Ščecina a Milan Gladiš a boli za to, aby bola pozvaná skupina Hrdza, ktorá
by pritiahla ľudí, jej honorár bol 2.000,- Eur, ktorý predstavoval významnú časť rozpočtu. Pán
poslanec MUDr. Ščecina reagoval na to, že na tom sedení nebola stanovená suma, ktorá tak
významne prekročila rozpočet. Pán poslanec Martin Andraščík st. skonštatoval, že po minulé
roky boli hradné slávností lacnejšie a teraz treba to nejako doplatiť. Pán poslanec Martin
Andraščík ml. povedal pánovi Milanovi Gladišovi, že on vie, čo obnáša taká organizácia, lebo
on 25 rokov organizoval futbal bez nároku na odmenu. Pán poslanec Otto Maček sa spýtal,
prečo nie sú zverejnené príjmy z výčapu. Na to pán Milan Gladiš reagoval, že občianske
združenie nemá zisk a ak má, tak sú to dary, ktoré idú do fungovania združenia. Pán poslanec
Ing. Peter Angelovič zareagoval, že ak máme také združenie ako je Kamenná veža, je to veľmi
dobré, robia dobré meno obci a že hradné slávností sa tešia obľube širokého okolia. Pánovi
poslancovi Urdovi bolo vytknuté, že jak sa robilo v združeniu za jeho pôsobnosti vo funkcii
starostu, tak sa to robí doteraz. Pán poslanec Urda zareagoval, že tak sa robí doteraz i vo
futbalovom klubu a v dobrovoľnom hasičskom zbore. Pán starosta nadviazal na pána poslanca
Ing. Angeloviča, že takú akciu, ako má Kamenica, nemá na okolí nikto a apeloval, aby slávností
pokračovali aj v budúcich rokoch a dal návrh na hlasovanie „doplatiť Združeniu Kamenná veža
čiastku 2.880,68 Eur“. MUDr. Ščecina zareagoval, že s tou sumou nesúhlasí a Ing. Matúš
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Hovanec dal návrh do budúcna to ináč poriešiť. Za schválenie hlasovali 4 poslanci, proti
schváleniu boli 3 poslanci a 2 poslanci sa zdržali hlasovania.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 86/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
neschvaľuje
doplatiť Združeniu Kamenná veža príspevok vo výške 2.880,68 Eur za organizovanie Hradných
slávností 2019“
Hlasovanie:
Za schválenie:
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Proti schváleniu:
Zdržal sa:
Neprítomný:

3
2
0

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

Vystúpil pán Milan Gladiš a oznámil, že združenie Kamenná veža bude organizovať aj naďalej
Hradné slávnosti a to aj v prípade, že obecný úrad neprispeje ani „jedným eurom“. Pán poslanec
Martin Andraščík st. na to zareagoval, že po minulé roky to stále tak fungovalo, že hradné
slávnosti organizovala Kamenná veža a obec prispela čiastkou. Pani Daniela Gladišová ešte
skonštatovala, že pán starosta hovoril, že keď sa rozpočet prekročí, rezerva stále je. Po rušnej
diskusii starosta dal návrh odsúhlasiť sumu na doplatenie príspevku vo výške 2.000,- Eur.
Za hlasovali 7 poslanci, 2 poslanci sa zdržali hlasovania.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 87/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
doplatiť Združeniu Kamenná veža príspevok vo výške 2.000,00 Eur za organizovanie Hradných
slávností 2019“
Hlasovanie:
Za schválenie:
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Proti schváleniu:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
2
0

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina Ing. Peter
Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík
st., Anastázia Porembová, Jozef Beliš
Otto Maček, Martin Andraščík ml.
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Ďalej slovo dostal zástupca futbalového klubu Ing. Peter Vandžura. Futbalový klub zaslal na
obecný úrad 2 žiadosti. Prvá žiadosť bola na pridelenie dotácie na závlahu futbalového ihriska
v sume 12.000,- Eur, ktorú odôvodnili tým, že obecný úrad už 2 x žiadal o pridelenie dotácie
na závlahu
a bezúspešne (pravdepodobne z dôvodu toho, že SFZ poskytol finančné
prostriedky zo štátneho rozpočtu na základe zmluvy v roku 2018). Páni poslanci žiadosti
vyhoveli.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 88/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
žiadosť Futbalového klubu Kamenica o pridelenie dotácie na závlahu futbalového ihriska
v sume 12.000,- Eur.
Hlasovanie:
Za:
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Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

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 žiadosťou Futbalového klubu Kamenica bola žiadosť o finančnú dotáciu na rok 2020
pre mužstvo dospelých, dorastu, žiakov U15 a žiakov U 13, ktorú predniesol Ing. Peter
Vandžura. Rozpočet oproti minulému roku je navýšený z dôvodu:
-

postupu žiakov U-15 do 3. ligy
predpoklad, že dorast U-19 postúpi do 4. ligy
veľký predpoklady postupu A-mužstva do 4. ligy
dokončenie prekládky bariér
zakúpenie všetkým mužstvám teplákové súpravy a tričká
zakúpenie futbalových lôpt.

Páni poslanci túto žiadosť o dotáciu v sume 19.500,00 Eur schválili s tým, že čerpanie bude
podmienené prípadným postupom do vyššej súťaže.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 89/2019
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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žiadosť Futbalového klubu Kamenica o finančnú dotáciu vo výške 19.500 Eur na rok 2020 pre
mužstvo dospelých, dorastu, žiakov U15 a žiakov U13 s tým, že čerpanie bude podmienené
prípadným postupom do vyššej súťaže.
Hlasovanie:
Za:
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Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

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

Hostia zo Združenia Kamenná veža odišli. Pri ich odchode mala pripomienku ešte pani Terézia
Mizeráková, „prečo je požiarna zbojnica stále otvorená a že sa tam pije“. Starosta na to
zareagoval, že je chvályhodné, že deti sú v obci podchytené a to, že sa tam pije, bude sa riešiť
Ing. Matúšom Hovancom – veliteľom DHZ.

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z 5. zasadnutia OZ
K uzneseniu č. 309/18 ohľadom priepustu pred rodinným domom pána Jozefa Andraščíka,
Kamenica č. 270, pán starosta informoval, že obec začala realizovať tento priepust, nakoľko,
od pána Andraščíka požaduje ústupok (pozemok pri p. Mariánovi Rakašovi). Pán Martin
Andraščík st. zareagoval, že mu neverí, lebo menovaný obec už minimálne 6 x oklamal a že
tak to bude aj teraz. Na pokyn starostu obce boli zrealizované výkopové práce, avšak bolo
zistené, že poškodený kanál sa nachádza asi 1 m mimo vyznačeného miesta, preto starosta obce
rozhodol, že pán Jozef Andraščík si to musí dokončiť sám. Pán poslanec Martin Andraščík st.
upovedomil pánov poslancov, že je to nekvalitne spravené a že sa to musí dokončiť.
Čo sa týka vysporiadania miestnych komunikácií a parciel pod hradom, je potrebné úradne
osvedčiť podpisy na prehláseniach, že spoluvlastníci, si na tieto parcely nečinia žiadne nároky
a nemajú výhrady k vydaniu notárskeho osvedčenia o vlastníctve ich podielov.
Ďalej starosta informoval, že obci bola schválená dotácia na projekt Stavebné úpravy na
objekte požiarnej zbrojnice v obci. Je potrebné požiadať stavebný úrad o stavebné povolenie
a zrealizovať verejné obstarávanie.
Žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu miestnej komunikácie ku farme nebola schválená.
Ku projekte na zberný dvor obec na základe výzvy zasielala ďalšie dokumenty.
Projekt na dofinancovanie kanalizácie v obci, ktorý bol zaslaný na Environmentálny fond, vláda
bude schvaľovať ešte do volieb, informoval starosta.
Žiadosť o dotáciu na automatické zavlažovanie futbalového ihriska taktiež nebola schválená.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 90/2019
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 5. zasadnutia OZ
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Hlasovanie:
Za:

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

0
0
0

K bodu 4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č. 10/2019,
č. 11/2019, č. 12 /2019 a č. 13/2019.
Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 10/2019, č. 11/2019 č. 12/2019 a č.
13/2019 predložil starosta obce. Páni poslanci Rozp. opatrenie č. 10/2019, 11/2019 a 12/2019
zobrali na vedomie a Rozp. opatrenie č. 13/2019 schválili.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 91/2019
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. 10/2019, č. 11/2019 a č. 12/2019
b) schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 13/2019
Hlasovanie:
Za:
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Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

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 rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na r. 2021 a 2022
b) Odborné stanovisko hl. kontolóra k návrhu rozpočtu obce
Návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022 predložil starosta obce /pánom
poslancom bol tento návrh zaslaný e-mailom/. Taktiež predložil Odborné stanovisko Hlavného
kontrolóra k návrhu rozpočtu obce.
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V diskusii ohľadom rozpočtu páni poslanci schválili dopracovať do rozpočtu 11.500,00 Eur na
zavlažovanie ihriska. Čo sa týka nákupu motorového vozidla pre obec, odporúčili, aby obec
išla do operatívneho lízingu a finančné prostriedky vo výške 15.000,00 Eur presunúť a inú
položku. Pán poslanec Urda reagoval na to, že obecný úrad má zakúpený traktor a v rozpočte
je aj položka na zimnú údržbu. Pán starosta vysvetlil, že traktor je len na odhŕňanie chodníkov
a úzkych uličiek. Veľký traktor obec obdrží po schválení dotácie na zberný dvor. Pán poslanec
Ing. Angelovič, ktorý zaslal obci ponuku na zimnú údržbu navrhol, aby malý traktor obec v čo
najväčšej miere v zime využívala, čím by znížila náklady na túto údržbu. Takisto páni poslanci
zrušili náklady na kultúrne leto a presunuli ich na položku – všeobecné služby. Do rozpočtu je
potrebné doplniť aj 5-percentnú spoluúčasť na projekt rekonštrukcia požiarnej zbrojnice. Ďalej
páni poslanci poverili pána starostu preveriť možnosť zriadenia parkoviska na vyšnom konci
oproti rodinnému domu pani Antónie Duchovej, zabezpečiť interaktívny panel obce Kamenica
s možnosťou načítavania QR kódu s umiestnením obecných dominant, pripraviť projekt
rozmiestnenia dopravných značiek v obci Kamenica, preveriť možnosť opravy prítoku pri
„Spiacom mníchovi“, dojednať v klube mladých spolu so susedným vlastníkom možnosť
zriadenia verejného WC. Dopracovať aj príspevok vo výške 2.000,- Eur Združeniu Kamenná
veža za Hradné slávnosti 2019, ktorý bude zohľadnený v Rozp. opatrení č. 13/2019. Nakoľko
6. decembra 2019 bol poškodený bytový dom v Prešove výbuchom plynu, starosta obce dal
návrh vyčleniť čiastku v roku 2020 ako príspevok na pomoc rodinám postihnutých týmto
nešťastím. Páni poslanci navrhli a schválili výšku 1,00 Eur/ občan obce Kamenica.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 92/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
a) poveruje starostu obce preveriť možnosť zriadenia parkoviska na vyšnom konci oproti
rodinnému domu pani Antónie Duchovej, Kamenica 642
b) poveruje starostu obce zabezpečiť interaktívny panel obce Kamenica s možnosťou
načítavania QR kódu s umiestnením obecných dominant
c) poveruje starostu obce pripraviť projekt rozmiestnenia dopravných značiek v obci
Kamenica
d) poveruje starostu obce a stavebnú komisiu preveriť možnosť opravy prítoku vody pri
„Spiacom mníchovi“
e) poveruje starostu obce a stavebnú komisiu dojednať v klube mladých spolu so
susednými vlastníkmi možnosť zriadenia verejného WC.
Hlasovanie:
Za:
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Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina Martin
Andraščík ml., Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš
Hovanec, Martin Andraščík st., Anastázia
Porembová, Otto Maček, Jozef Beliš

Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomný:
0
Páni poslanci po tejto rozprave rozpočet na rok 2020 schválili a rozpočet na roky 2021 a 2022
zobrali na vedomie.
8

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 93/2019
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
Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce
b) schvaľuje
Rozpočet obce na rok 2020.
Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový:
Bežné príjmy – 886.971,00 Eur
Bežné výdavky – 855.821,00 Eur
Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový:
Kapitálové príjmy – 0,00 Eur
Kapitálové výdavky – 128.150,00 Eur – budú kryté prebytkom bežných príjmov vo výške
31.150,00 Eur a čerpaním rezervného fondu vo výške 97.000,00 Eur.
c) berie na vedomie
Rozpočty na roky 2021 a 2022.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

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 6. Návrh - VZN obce Kamenica č. 6/2019 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
kalendárny rok 2020
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kamenica č. 6/2019 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020
predložil pán starosta.
Toto VZN sa predkladá s ohľadom aj na skutočnosť, že náklady na vývoz komunálneho odpadu
sa zvýšili z dôvodu zvýšenia nákladov na prepravu, zneškodňovanie, likvidáciu a uskladnenie
odpadu. Za rok 2018 predstavujú tieto náklady 27.638,00 Eur. Príjem z miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2018 je 20.498,00 Eur. Rozdiel je 7.140
9

Eur, ktorý obec zaplatí z rozpočtu obce. Podstatnou zmenou je zvýšenie sadzieb poplatku pre
fyzické osoby – občan z 10,95 Eur na 14,64 Eur, pre fyzické osoby – podnikateľ a pre právnické
osoby zo 42,90 Eur/110 l nádoba na 51,48 Eur/110 l nádoba. Doplnená bola sadzba poplatku
na nádobu s objemom 1100 l a to 0,007 Eur/l odpadu.
MUDr. Ján Ščecina vystúpil s tým, žeby bolo dobre, motivovať občanov, aby viac triedili
odpad, čím by sa znížili v obci náklady na vývoz odpadu. Nakoľko od 1.7.2020 bude zmena
zákona týkajúca sa vývozu odpadov, OZ toto VZN jednohlasne schválilo /viď VZN č. 6/2019/.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 94/2019
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. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020.
Hlasovanie:
Za:
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Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

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 7. Návrh –VZN č. 7/2019 obce Kamenica o určení výšky finančných
prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva
Návrh VZN č. 7/2019 obce Kamenica o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie
originálnych kompetencií na úseku školstva predložil starosta obce.
Financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva v obci Kamenica sa mení z dôvodu
účinnosti Nariadenia vlády č. 338/2019 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej
republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Uvedenou novelizáciou dochádza
k výrazným zmenám normatívov v systéme odmeňovania.
Východiská pri tvorbe rozpočtu na r. 2020 – navýšenie platov pedagógov a nepedagógov
o 10 % od 1. 1. 2020 a úprava minimálnej mzdy od 1. 1. 2020 na 580,00Eur.
Pre školský klub detí – v návrhu rozpočtu pre ŠKD je zohľadnený plat podľa úväzku 80 %
v ŠKD. 20 % si vychovávateľka dopĺňa úväzok v ZŠ. V prípade, že by sa od 1. 9. 2020 skončilo
dopĺňanie úväzku vychov. v ZŠ, tak bude daná požiadavky na úpravu (navýšenie) rozpočtu.
Oproti minulému roku je rozpočet navýšený aj z dôvodu, že Mgr. Šimonovičovú, ktorá je na
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materskej dovolenke, zastupuje p. Mgr. Omastová a tá je zaradená do vyššej platovej triedy
a má príznaný príplatok za profesionálny rozvoj.
Pre MŠ: Oproti minulému roku sú na 100 % úväzku prijaté dve učiteľky do novej triedy.
Pre ŠJ: Oproti minulému roku je projekt z ÚPSVaR do 06/2020.
OZ toto VZN jednohlasne schválilo.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 95/2019
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. 7/2019 obce Kamenica o určení výšky finančných
prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

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 páni poslanci začali diskutovať ohľadne zväčšenia priestorov základnej školy
a poverili pána starostu optimalizovať priestory školy s návrhom riešení na základe
demografického rozvoja obce.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 96/2019
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 optimalizovať priestory školy s návrhom riešení na základe demografického
rozvoja obce.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

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 8. Odpredaj majetku uvedeného v Kúpnej zmluve pre VVS, a. s.,
Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 18. 09. 2019 Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica
schválilo Uznesením č. 75/2019 zámer previesť majetok kupujúcemu – VVS, a.s. Košice
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a, ods. 8., písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Na dnešnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Kamenica, obecné zastupiteľstvo
schválilo odpredaj obecného majetku uvedeného v kúpnej zmluve medzi Východoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou, a. s. Košice a obcou Kamenica v nasledovnom rozsahu a to:
SO 01 – Stoková sieť
stoka „A“ – časť
PVC DN 300 od km 2,472.50 - po km 2,819,44 o dĺžke 346,94 m
od Š 145 – po Š 158 (z celkovej dĺžky 2.822,2 m stoky „A“)
- kanalizačné šachty - 13 ks
kanalizačné odbočky - 10 ks
- stoka „AIII“ PVC DN 300 od km 0,0 - po km 0,28085
o dĺžke 280,85 m
od Š 73, Š 279 - po Š 288 (z celkovej dĺžky 280 m stoky „AIII“)
- kanalizačné šachty - 10 ks
kanalizačné odbočky - 9 ks
- stoka „AIV“ - časť PVC DN 300 od km 0,0 - po km 0,11511
o dĺžke 115,11 m
od Š 83, Š 289 - po Š 291 (z celkovej dĺžky 463,5 m stoky „AIV“)
- kanalizačné šachty - 3 ks
kanalizačné odbočky - 9 ks
- stoka „AX“
PVC DN 300 od km 0,0 - po km 0,09091
o dĺžke 90,91 m
od Š 144, Š 463 - po Š 466 (z celkovej dĺžky 90,5 m stoky „AX“)
- kanalizačné šachty - 4 ks
kanalizačné odbočky - 3 ks
- stoka „AXI“ PVC DN 300 od km 0,0 - po km 0,20373
o dĺžke 203,73 m
od Š 145, Š 467 - po Š 476 (z celkovej dĺžky 218 m stoky „AXI“)
- kanalizačné šachty - 8 ks
kanalizačné odbočky - 8 ks
- stoka „AXI-1“
PVC DN 300 od km 0,0 - po km 0,02345
o dĺžke 23,45 m
od Š 476, Š 479 - po Š 490 (z celkovej dĺžky 28 m stoky „AXI-1“)
- kanalizačné šachty - 2 ks
kanalizačné odbočky - 2 ks
-stoka „AXII“
PVC DN 300 od km 0,0 - po km 0,04742
o dĺžke 47,42 m
od Š 156, Š 481 - po Š 482 (z celkovej dĺžky 43,5 m stoky „AIII“)
- kanalizačné šachty - 2 ks
kanalizačné odbočky - 1 ks
Kanalizačné stoky
spolu:
o dĺžke 1.108,41 m
- kanalizačné šachty s p o l u : 42 ks
- kanalizačné odbočky s p o l u : 42 ks
Uvedený rozsah časti stavby bude predmetom Kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 1,00 Eur pre
VVS, a. s. Košice.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
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Uznesenie č. 97/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Odpredaj obecného majetku uvedeného v kúpnej zmluve medzi Východoslovenskou
vodárenskou spoločnosťou, a. s. Košice a obcou Kamenica v nasledovnom rozsahu a to:
SO 01 – Stoková sieť
-stoka „A“ – časť
PVC DN 300 od km 2,472.50 - po km 2,819,44 o dĺžke 346,94 m
od Š 145 – po Š 158 (z celkovej dĺžky 2.822,2 m stoky „A“)
- kanalizačné šachty - 13 ks
kanalizačné odbočky - 10 ks
- stoka „AIII“ PVC DN 300 od km 0,0 - po km 0,28085
o dĺžke 280,85 m
od Š 73, Š 279 - po Š 288 (z celkovej dĺžky 280 m stoky „AIII“)
- kanalizačné šachty - 10 ks
kanalizačné odbočky - 9 ks
- stoka „AIV“ - časť PVC DN 300 od km 0,0 - po km 0,11511
o dĺžke 115,11 m
od Š 83, Š 289 - po Š 291 (z celkovej dĺžky 463,5 m stoky „AIV“)
- kanalizačné šachty - 3 ks
kanalizačné odbočky - 9 ks
- stoka „AX“
PVC DN 300 od km 0,0 - po km 0,09091
o dĺžke 90,91 m
od Š 144, Š 463 - po Š 466 (z celkovej dĺžky 90,5 m stoky „AX“)
- kanalizačné šachty - 4 ks
kanalizačné odbočky - 3 ks
- stoka „AXI“ PVC DN 300 od km 0,0 - po km 0,20373
o dĺžke 203,73 m
od Š 145, Š 467 - po Š 476 (z celkovej dĺžky 218 m stoky „AXI“)
- kanalizačné šachty - 8 ks
kanalizačné odbočky - 8 ks
- stoka „AXI-1“
PVC DN 300 od km 0,0 - po km 0,02345
o dĺžke 23,45 m
od Š 476, Š 479 - po Š 490 (z celkovej dĺžky 28 m stoky „AXI-1“)
- kanalizačné šachty - 2 ks
kanalizačné odbočky - 2 ks
-stoka „AXII“
PVC DN 300 od km 0,0 - po km 0,04742
o dĺžke 47,42 m
od Š 156, Š 481 - po Š 482 (z celkovej dĺžky 43,5 m stoky „AIII“)
- kanalizačné šachty - 2 ks
kanalizačné odbočky - 1 ks
Kanalizačné stoky
spolu:
o dĺžke 1.108,41 m
- kanalizačné šachty s p o l u : 42 ks
- kanalizačné odbočky s p o l u : 42 ks
Uvedený rozsah časti stavby bude predmetom Kúpnej zmluvy za kúpnu cenu 1,00 Eur pre
VVS, a. s. Košice.
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Hlasovanie:
Za:

8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
1
0

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

K bodu 9. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2018/2019 za základnú školu a Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2018/2019 za materskú školu
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2018/2019 za základnú školu a Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2018/2019 za materskú školu predniesol starosta obce. Páni
poslanci tieto správy schválili.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 98/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2018/2019 za základnú školu a Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach za školský rok 2018/2019 za materskú školu.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

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. Delegovanie zástupcov obce do školskej rady ZŠ s MŠ Kamenica
Starosta obce informoval prítomných, že pán Milan Gladiš predložil Obecnému úradu
Kamenica žiadosť o uvoľnenie z pozície zástupcu obce Kamenica v Rade školy pri ZŠ s MŠ
Kamenica. Pani MUDr. Andrea Urdová súhlasila s členstvom v rade školy naďalej. Na
uvoľnené miesto bol navrhnutý a delegovaný poslanec Ing Matúš Hovanec.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
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Uznesenie č. 99/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenie ô 25 ods. 12 písm. g)
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a) odvoláva
z Rady školy pri ZŠ s MŠ v Kamenici
pána Milana Gladiša
b) deleguje
do Rady školy pri ZŠ s MŠ v Kamenici
pána Ing. Matúša Hovanca
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

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. Správa o vykonaní finančnej kontroly č. 1 – 5 na Obecnom úrade
Kamenica
Správy o vykonaní finančnej kontroly č. 1-5 na Obecnom úrade v Kamenici za obdobie od 1.
1. 2019 do 17. 10. 2019 predniesol starosta obce. Finančnú kontrolu vykonala Hl. kontrolórka
obce PhDr. Alena Benian Džačovská. Obecné zastupiteľstvo tieto správy zobralo na vedomie.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 100/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole
berie na vedomie
Správy o vykonaní finančnej kontroly č. 1-5 na Obecnom úrade v Kamenici za obdobie od 1.
1. 2019 do 17. 10. 2019.
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Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

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 12. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Kamenica na I.
polrok 2020
Plán kontrolnej činnosti Hl. kontrolóra obce Kamenica na I. polrok 2020 predniesol starosta
obce. Páni poslanci tento plán schválili.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 101/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti Hl. kontrolóra obce Kamenica na I. polrok 2020
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

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 13. Rôzne
V tomto bode programu sa prejednávali žiadosti a podnety od občanov.
Žiadosť
Farmy
Kamenica
o dobudovanie
vodovodnej
a kanalizačnej
siete
k poľnohospodárskemu dvoru v obci Kamenica, s možnosťou napojenia sa na administratívnu
budovu súpisné číslo 1505. OZ poverilo pána starostu pripraviť projekt riešenia inžinierskych
sietí k farme Kamenica.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
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Uznesenie č. 102/2019
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 riešenia inžinierskych sietí k farme Kamenica na základe ich
žiadosti.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

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 obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce preveriť možnosť pripojenia
k biologickej čističke rodinný dom pána Mariána Rakaša.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 103/2019
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 preveriť možnosť pripojenia k biologickej čističke rodinný dom pána Mariána
Rakaša, Kamenica 522.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

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

Mgr. Michaela Haviarová, PhD. obecná kronikárka predložila obecnému zastupiteľstvo
vzdanie sa funkcie obecného kronikára od 1. 1. 2020 z osobných dôvodov. Taktiež, že nemá
materiály na písanie kroniky. Páni poslanci sľúbili, že budú nápomocní pri písaní kroniky tým,
že budú zverejňovať na webovej stránke obce príspevky, odkiaľ pani kronikárka bude môcť
čerpať informácie na písanie kroniky. Pani kronikárka sľúbila, že ešte rok na skúšku bude
kroniku písať. Taktiež zaslala pánom poslancom Návrh na zápis do kroniky za rok 2018. Páni
poslanci tento zápis schválili.
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 104/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
zápis do obecnej kroniky za rok 2018 na základe návrhu, ktorý predložila pani Mgr. Michaela
Haviarová, PhD. – obecná kroníkárka.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

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 14. Diskusia
V diskusii vystúpila pani poslankyňa Anastázia Porembová s tým, že by sa na cintoríne
nemohol postaviť pomník nenarodeným deťom. Pán poslanec Ladislav Urda dal návrh osloviť
pána Ivana Falata, ktorý je sochár a v obci Kamenici si stavia dielňu.
MUDr. Ščecina vystúpil s tým, či by sa na cintorín nemohli umiestniť kontajnéry s objemom
1 100 l na zber plastov a skla.
Ing. Matúš Hovanec vystúpil s tým, že oslovil ho pán Jozef Blaško Kamenica 581 ohľadom
chodníka okolo jeho rodinného domu. Pán starosta zareagoval na to, že štátne cesty nie sú proti,
je potrebné urobiť projekt a vyčleniť financie z rozpočtu obce.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 105/2019
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 štúdiu/projekt riešenia zriadenia chodníka od čísla domu 1 smerom ku
križovatke.
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

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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Pán poslanec Jozef Beliš vystúpil ohľadne Centra kult. dedičstva, kde uviedol, že omietky vo
vnútri budovy nie sú kvalitne urobené, sú urobené z hlinenej malty, ktorá je popraskaná
a navrhol túto starú omietku odstrániť a zrealizovať novú omietku. Ďalej navrhol urobiť
podlahy.
Pán poslanec Otto Maček vystúpil s tým, že pani Viera Gladišová spadla na mostíku na
Pomykale a či by sa tam nedala vymeniť podlaha. Zároveň zrealizovať prístrešok na novej
zastávke na hornom konci, ktorý by chránil cestujúcich pred nepriaznivým počasím.
Pán poslanec Martin Andraščík ml. dal návrh rozmiestniť kamery po koncových častiach ulíc,
čo by malo predchádzať vzniku čiernych skládok. Páni poslanci poverili starostu obce zistiť vo
firme CBR Rožkovany možnosť vývozu stavebného odpadu.
Pán starosta predniesol pánom poslancom poďakovanie, ktoré obecnému zastupiteľstvo zaslalo
Občianske združenie Športom k radosti za ich finančnú podporu športových podujatí – hier pre
deti po onkologickej liečbe.
Nakoľko 6. decembra 2019 bol poškodený bytový dom v Prešove výbuchom plynu, starosta
obce dal návrh vyčleniť čiastku ako príspevok na pomoc rodinám postihnutých týmto
nešťastím. Páni poslanci navrhli výšku 1,00 Eur/1 občana.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 106/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
príspevok na pomoc rodinám postihnutých výbuchom plynu v Prešove dňa 6. 12. 2019 vo výške
1,00 Eur/obyvateľ obce Kamenica..
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

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 závere pán starosta predložil pánom poslancom štúdiu na výstavbu bytového domu v obci
a štúdiu investičnej bytovej výstavby.

K bodu 15. Záver
Keďže do diskusie sa nikto viacej neprihlásil, pán starosta poďakoval prítomným poslancom
a hosťom za účasť na zasadnutí, poprial šťastné, veselé a požehnané prežitie vianočných
sviatkov im a ich rodinám a šťastné vykročenie do nového roka.
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Zasadnutie OZ bolo ukončené o 22.00 hodine.
Zapísala: Jana Diňová

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

Overovatelia zápisnice:
Jozef Beliš .....................................
Martin Andraščík ml. .......................................
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