Zápisnica
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kamenica
konaného dňa 4. 3. 2020
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: Mgr. Vladimír Prevužňák
Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
3. Informácia o plnení uznesení zo 6. zasadnutia OZ
4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č. 14/2019,
č. 1/2020, č. 2/2020, č. 3/2020 a č. 4/2020
5. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2019
6. Zmluva o zriadení vecného bremena - VSD, a. s., Košice
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

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. Pán
poslanec Ing. Angelovič na zasadnutie došiel neskôr. 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:

8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina Martin
Andraščík ml.,
Ing. Matúš Hovanec, Martin
Andraščík st., Anastázia Porembová, Otto Maček,
Jozef Beliš
Ing. Peter Angelovič
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Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica schvaľuje program rokovania bez zmien a doplnkov.
Hlasovanie:
Za:

8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný:

0
0
1

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

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
3. Informácia o plnení uznesení zo 6. zasadnutia OZ
4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č. 14/2019,
č. 1/2020, č. 2/2020, č. 3/2020 a č. 4/2020
5. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2019
6. Zmluva o zriadení vecného bremena - VSD, a. s., Košice
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo 6. zasadnutia OZ
K uzneseniu č. 92/2019:
a) zriadenie parkovisko na vyšnom konci oproti rodinnému domu pani Antónie Duchovej,
Kamenica 642 starosta informoval, že daná parcela je v súdnom spore,
b) interaktívny panel v obci - starosta predložil pánom poslancom cenové ponuky od
5.000,- Eur do 10.000,- Eur. Pán poslanec Urda dal návrh získať finančné prostriedky
na realizáciu tohto zariadenia v rámci nejakej výzvy. Pán poslanec MUDr. Ján Ščecina
dal návrh, osloviť Ing. Štofánika – správcu webovej stránky, či sa nedá skoordinovať
informačný systém o obci s webovou stránkou obce,
c) rozmiestnenie dopravných značiek v obci – starosta informoval, že Správa a údržba
ciest Prešovského samosprávneho kraja, ako správca ciest II. a III. triedy, súhlasí
s osadením trvalého dopravného značenia, za predpokladu vybudovania predmetných
úprav v zmysle príslušných technických noriem a odsúhlasení dopravného značenia
KDI PZ SR Prešov.
d) oprava prítoku pri Spiacom mníchovi – pán starosta sa bol tam pozrieť, je ťažko
vydedukovať problém, treba to ešte preveriť
e) možnosť zriadenia verejného WC pri klube mladých – informoval starosta obce, že obec
má pripravený projekt na vodovodnú a kanalizačnú prípojku a pán Ing. Andrej
Vandžura ml. (vlastník pozemku) dal súhlas na zriadenie vecného bremena. Je potrebné
potrebné podpísať s nim zmluvu o zriadení vecného bremena.
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K uzneseniu č. 96/2019, kde starosta obce bol poverený optimalizáciou priestorov základnej
školy s materskou školou v obci, starosta informoval, že je potrebné osloviť odborného
projektanta, ktorý by sa k tomu vyjadril.
K uzneseniu č. 102/2019 – príprava projektu riešenia inžinierskych sietí k farme Kamenica –
oslovený projektant sa vyjadril, že je tam nízky tlak. Páni poslanci odporúčili hľadať iné
možnosti technického riešenia s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.
K uzneseniu č. 103/2019 – napojenie rodinného domu pána Mariána Rakaša číslo súpisné 522
na biologickú čističku – pán starosta sa informoval u pani audítorky, ktorá dala stanovisko, že
obec nemôže zakúpiť túto čističku, nakoľko to nie je majetok obce, bolo by to porušenie
rozpočtovej disciplíny obce. Pani kontrolórka PhDr. Alena Benian Džačovská navrhla preveriť
to na Okresnom úrade, odbor starostlivosti o životné prostredie, nakoľko obec má záujem, aby
sa neznečisťovalo životné prostredie. V prípade jej realizácie, je potrebné, aby pán Marián
Rakaš podpísal zmluvu o pravidelnej starostlivosti o túto čističku.
K uzneseniu č. 104/2019 – starosta bol poverený pripraviť projekt riešenia zriadenia chodníka
od čísla domu 1 smerom ku križovatke – je to v štádiu riešenia, nakoľko projektant Ing. Krafčík
sa bol pozrieť, ale ešte neboli vhodné poveternostné podmienky.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 107/2020
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 zo 6. zasadnutia OZ.
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 4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č. 14/2019, č. 1/2020,
č. 2/2020, č. 3/2020 a č. 4/2020
Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 14/2019, č. 1/2020, č. 2/2020, č. 3/2020
a č. 4/2020 predložil starosta obce. Páni poslanci Rozp. opatrenia č. 14/2019, č. 1/2020, č.
2/2020 a č. 3/2020 zobrali na vedomie a Rozp. opatrenie č. 4/2020 schválili.
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 108/2020
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. 14/2019, č. 1/2020, č. 2/2020 a č. 3/2020
b) schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 4/2020
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 5. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2019
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2019 predniesla Hl. kontrolórka obce PhDr.
Alena Benian Džačovská. Páni poslanci túto správu zobrali na vedomie.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 109/2020
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
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 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 6. Zmluva o zriadení vecného bremena – VSD, a. s., Košice
Predmetom zmluvy je povinnosť povinného (Obec Kamenica) strpieť umiestnenie
elektroenergetického zariadenia na pozemku a na základe tejto zmluvy bude vykonaný zápis
v príslušnom liste vlastníctva v časti „C-Ťarchy“ v znení:
„Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná,
a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, strpieť umiestnenie elektro-energetického
zariadenia na parc. C KN č. 1286 a 1404/2, v rozsahu Geometrického plánu č. G1-374/2019“.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 110/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Zmluvu o zriadení vecného bremena s Východoslovenskou distribučnou, a. s., Mlynská 31, 042
91 Košice. Na základe tejto zmluvy bude vykonaný zápis v príslušnom liste vlastníctva v časti
„C-Ťarchy“, v znení:
„Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena – Východoslovenská distribučná,
a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, strpieť umiestnenie elektro-energetického
zariadenia na parc. C KN č. 1286 a 1404/2, v rozsahu Geometrického plánu č. G1-374/2019“.
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 7. Rôzne
V tomto bode sa prejednávali žiadosti a podnety od fyzických a právnických osôb.
Žiadosť pána Jozefa Urdu, bytom Kamenica 617 o odkúpenie alebo zámenu obecného
pozemku. Pozemok vo vlastníctve p. Urdu parcela č. 490/4, list vlastníctva č. 1029, pozemok
vo vlastníctve obce parcela č. 761/22, list vlastníctva č. 1421. Dôvodom žiadosti je, že pozemok
hraničí s pozemkom, na ktorý si pán Urda dohodol predkupné právo a pozemkami v osobnom
vlastníctve. Nakoľko obecný majetok sa nepredáva, páni poslanci schválili zámenu týchto
pozemkov. Zároveň poverili starostu obce zabezpečiť geometrické zameranie parcely č. 761/22
v k. ú. Kamenica, aby boli dodržané všetky požiadavky pre potreby obce (pre prípadné
vybudovanie inžinierskych sietí).
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 111/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
a) schvaľuje
zámenu pozemku parcela č. 490/4 v k. ú. Kamenica vo vlastníctve pána Jozefa Urdu, trvale
bytom Kamenica 617 (list vlastníctva č. 1029) s pozemkom parcela č. 761/22 v k. ú. Kamenica
vo vlastníctve obce (list vlastníctva č. 1421) na základe žiadosti pána Jozefa Urdu, Kamenica
617.
b) poveruje
pána starostu zabezpečiť geometrické zameranie pozemku parcela č. 761/22 v k. ú. Kamenica,
aby boli dodržané všetky požiadavky pre potreby obce (pre prípadné vybudovanie
inžinierskych sietí).
.
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

Žiadosť pani Mgr. Márie Andraščíkovej, trvale bytom Kamenica 302, o opravu prístupovej
cesty, ktorá sa nachádza v časti obce oproti futbalovému ihrisku Kamenica (prístupová cesta
k rodinným domom – parcela č. KN-E 255/21 v k. ú. Kamenica). Cesta je v dezolátnom stave
6

a vyžaduje položenie komplet nového asfaltového koberca v dĺžke približne 95 m. Nakoľko
táto cesta nie je vo vlastníctve obce, ale vlastníkom je Slovenská republika, správcom
Slovenská správa ciest (SSC), Miletičova 19, Bratislava, pani kontrolórka dala návrh, aby obec
vstúpila do jednania so SSC, aby túto parcelu obci delimitovala alebo ju opravila z dôvodu toho,
že obec nemôže opravovať majetok, ktorého nie je vlastníkom.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 112/2020
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 vstúpiť do jednania so Slovenskou republikou – vlastníkom, Slovenskou správou
ciest, Miletičova 19, Bratislava – správcom parcely KN – E č. 255/21v k. ú. Kamenica (ide
o starú cestu oproti futbalovému ihrisku) o delimitáciu spomínaného úseku cesty na obec na
základe žiadosti pani Mgr. Márie Andraščíkovej, trvale bytom Kamenica 302, o opravu tejto
prístupovej cesty.
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

Žiadosť pána Ľudovíta Pellu, trvale bytom Kamenica 12 o zmenu územného plánu na pozemku
parcela číslo 1402/2 z dôvodu toho, aby sa táto parcela v budúcnosti dala využiť ako stavebný
pozemok. Obecné zastupiteľstvo túto žiadosť zobralo na vedomie. Nakoľko daný pozemok je
obklopený potokom, kde musí byť ochranné pásmo 10 m od vodného toku, obec nebude meniť
územný plán. Naviac na danom pozemku je 8 spoluvlastníkov. Čo sa týka parcely KN-C č.
1402/1, ktorú obec využíva na cestu, pán starosta bol poverený riešiť vlastnícke vzťahy
k danému pozemku.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 113/2020
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 pána Ľudovíta Pellu, trvale bytom Kamenica 12 o zmenu územného plánu na pozemku
parcela KN-C č. 1402/2 trvalý trávny porast v k. ú. Kamenica z dôvodu toho, aby sa táto
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parcela v budúcnosti dala využiť ako stavebný pozemok. Nakoľko daný pozemok je obklopený
potokom, kde musí byť ochranné pásmo 10 m od vodného toku, obec nebude meniť územný
plán. Naviac na danom pozemku je 8 spoluvlastníkov. Čo sa týka parcely KN-C č. 1402/1,
ktorú obec využíva na cestu, pán starosta bol poverený riešiť vlastnícke vzťahy k danému
pozemku.
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

Žiadosť pána Alojza Šomjáka, Kamenica 692 o zriadenie obecnej kanalizácie k pozemku jeho
rodinného domu, ktorý je postavený na parcele č. 1568/3 v k. ú. Kamenica. Obecné
zastupiteľstvo túto žiadosť zobralo na vedomie a poverilo pána starostu pripraviť výkaz výmer
o predpokladaných nákladoch so zriadením kanalizácie k skupine domov od čísla súpisného
692 až po číslo súpisné 651.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 114/2020
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 Alojza Šomjáka, Kamenica 692 o zriadenie obecnej kanalizácie k pozemku jeho
rodinného domu, ktorý je postavený na parcele č. 1568/3 v k. ú. Kamenica.
b) poveruje
pána starostu pripraviť výkaz výmer o predpokladaných nákladoch so zriadením kanalizácie
k skupine domov číslo súpisné 692 až 651.
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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Žiadosť Zariadenia sociálnych služieb Eurotrend, n. o., Duchnovičova 533/16, Medzilaborce
o finančný príspevok na prevádzku sociálnych služieb na rok 2020 (v zariadení je umiestnený
obyvateľ našej obce pán Štefan Urda, trvale bytom Kamenica 423) a žiadosť Arcidiecéznej
charity Košice, Bočná 2, Košice o vytvorenie priestoru na jej spolufinancovanie v rozpočte
obce na rok 2020 (táto charita poskytuje sociálnu službu v Zariadení pre seniorov DPS Lipany
pre pani Teréziu Gladišovú, Kamenica 194). Obecné zastupiteľstvo tieto 2 žiadosti zobralo na
vedomie a poverilo pána starostu jednať so sociálnou pracovníčkou obce pani Mgr. Cecíliou
Ondkovou o možnosti spolufinancovania sociálnych služieb poskytovaným občanom
Kamenice, ktorí sú umiestnení v sociálnych domovoch v iných obciach.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 115/2020
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 Zariadenia sociálnych služieb Eurotrend, n. o., Duchnovičova 533/16, Medzilaborce
o finančný príspevok na prevádzku sociálnych služieb na rok 2020 (v zariadení je umiestnený
obyvateľ našej obce pán Štefan Urda, trvale bytom Kamenica 423) a žiadosť Arcidiecéznej
charity Košice, Bočná 2, Košice o vytvorenie priestoru na jej spolufinancovanie v rozpočte
obce na rok 2020 (táto charita poskytuje sociálnu službu v Zariadení pre seniorov DPS Lipany
pre pani Teréziu Gladišovú, Kamenica 194)
b) poveruje
pána starostu jednať so sociálnou pracovníčkou obce pani Mgr. Cecíliou Ondkovou o možnosti
spolufinancovania sociálnych služieb poskytovaným občanom obce Kamenice, ktorí sú
umiestnení v sociálnych domovoch v iných obciach.
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

Zástupca starostu obce a veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO) Ing. Matúš
Hovanec informoval poslancov OZ, že bola zmena zákona, čo sa týka hasičkého zboru.
Potrebné je schváliť Zriaďovaciu listinu DHZO. Páni poslanci schválili túto zriaďovaciu listinu
DHZO s tým, že predseda DHZO Kamenica doplní štatút a všetky potrebné doklady.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
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Uznesenie č. 116/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
schvaľuje
Zriaďovaciu listinu Dobrovoľného hasičského zboru obce Kamenica s tým, že predseda DHZO
doplní štatút a všetky potrebné doklady.
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

Pán starosta pripomenul, že sa pripravujú v obci oslavy 750. výročia prvej písomnej zmienky
o obci. Termín konania osláv je naplánovaný v dňoch 27. – 28. júna 2020. V sobotu vo
večerných hodinách je naplánované vystúpenie skupiny Kollárovci. V nedeľu sa oslavy začnú
nedeľnou svätou omšou (pán starosta oslovil kňazov, ktorí v obci v minulosti pôsobili, aby sa
zúčastnili osláv). Po omši by nasledoval spoločný obed a pokračovalo by sa hlavným
programom, ktorý bude rôznorodý. Vystúpi ĽH Šarišan (Jozef Andraščík, Anna Poráčová),
skupina Smola a Hrušky, Helenine oči, ľudový rozprávač, Sára Halčišáková a pod. Pán Martin
Andraščík st. navrhol, aby škola spolu s obecným úradom v piatok pripravila pre deti v prírode
nejaký piknik, nakoľko to už bude aj koniec školského roka a deti budú mať zážitok. Pán
poslanec MUDr. Ján Ščecina navrhol, aby organizačný výbor sa stretol aspoň 1-krát za mesiace
a pripravil harmonogram týchto osláv. Pán starosta povedal, že častejšie.
Na podnet pána Martina Andraščíka st. sa prejednával, po vyše roku odo dňa zloženia
predpísaného sľubu, plat starostu obce, kde obecné zastupiteľstvo môže podľa § 4 ods. 2, zák
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v z. n. p. zvýšiť plat starostovi obce až o 60 %. Pán starosta mal od zvolenia do funkcie mesačný
plat podľa § 3 ods. 1, uvedeného zákona. Páni poslanci v obci Kamenica schválili zvýšenie
tohto platu starostovi obce o 15 % s účinnosťou od 01. 03. 2020.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 117/2020
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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plat starostovi obce Kamenica Ing. Michalovi Guľašovi v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994
Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obci a primátorov miest v znení
neskorších predpisov zvýšený o 15 % mesačne s účinnosťou od 01. 03. 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 8. Diskusia
V úvode diskusie vystúpil pán poslanec Jozef Beliš a spýtal sa, či pán starosta plánuje prijať na
pomocné práce ľudí z úradu práce, aby pomohli pri stavebných prácach na „múzeu“, čím by sa
znížili pre obec náklady na jeho opravu. Pán poslanec Martin Andraščík st., dal návrh ako jednu
z možností, aby „múzeum“ sa predalo a obci aby sa vrátili aspoň vstupné finančné prostriedky.
Druhou alternatívou je prijať cez projekt 2 ľudí, ktorí by toto „múzeum“ zastrešovali.
Pán poslanec Martin Andraščík ml. vystúpil ohľadom bytového domu v obci. Starosta
informoval, že sú dve možnosti na jeho financovanie a to buď Štátny fond rozvoja a bývania
alebo cez Ministerstvo hospodárstva SR (je tam možnosť 20 % - 30 % dotácia). Pán poslanec
Ladislav Urda skonštatoval, že nie je vhodné miesto na jeho výstavbu. Na to zareagoval starosta
obce, že ak by cirkev predala alebo vymenila pozemok za úradom, tak to by bolo vhodné miesto
na jeho výstavbu.
Pán poslanec Ladislav Urda dal návrh na rozšírenie osvetlenia v katastri obce v časti KamenicaPotoky. Páni poslanci poverili pána starostu preveriť možnosť rozšírenia osvetlenia v tejto časti
obce.
Pán poslanec MUDr. Ján Ščecina dal návrh na rozmiestniť po obci informačné tabule. Páni
poslanci poverili pána starostu pripraviť návrh rozmiestnenia týchto tabúľ.
Hosť Mgr. Vladimír Preuvžňák dal podnet ohľadom nápisu „750. výročia“. Pán starosta
zareagoval na to, že to rieši s firmou Globus, Lipany.
Pán poslanec Jozef Beliš dal návrh zastrešiť novú zastávku na hornom konci.
Pán starosta ďalej informoval, že v obci v roku 2020 sa plánujú pozemkové úpravy (sceľovanie
pozemkov).
Hosť Mgr. Vladimír Prevužňák poukázal na neporiadok v potoku. Na to starosta zareagoval, že
potok sa v jari každoročne upratuje. Pán Prevužňák poukázal aj na neporiadok na parkovisku
za predajňou Jednoty. Pán starosta plánuje umiestniť tam smetný kôš.
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Ďalej obecné zastupiteľstvo poverilo pána starostu pripraviť návrh súsošia pre nenarodené detí,
ktoré by bolo umiestnené na cintoríne. Potom poverilo preveriť možnosť čistenia vývarov
potoka Bodrogu a Hornádu (Verbinky) a preveriť optiku v obci Kamenica.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 118/2020
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 rozšírenia osvetlenia v katastri obce
Kamenica-Potoky
b) poveruje starostu obce pripraviť návrh rozmiestnenia informačných tabúľ v obci
c) poveruje starostu obce pripraviť návrh súsošia pre nenarodené deti, ktoré by bolo
umiestnené na cintoríne
d) poveruje starostu obe preveriť možnosť čistenia vývarov potoka Bodrogu a Hornádu
(úsek od rodinného domu č. s. 295 smerom ku farme)
e) poveruje starostu obce preveriť optiku v obci Kamenica.
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 9. Záver
Keďže do diskusie sa nikto viacej neprihlásil, pán starosta poďakoval prítomný poslancom
a hosťovi za účasť na zasadnutí a ukončil 7. zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.00 hod.
Zapísala: Jana Diňová
.........................................................
Ing. Michal Guľaš – starosta obce
Overovatelia zápisnice:
Otto Maček .......................
MUDr. Ján Ščecina.........................
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