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Zápisnica 

z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kamenica 

konaného dňa 27. 5. 2020 

Prítomní: Ing. Michal Guľaš, starosta obce 

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

                          Ing. Peter Angelovič,  Anastázica Porembová, Otto Maček, Jozef Beliš   

Neprítomní: Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík st. 

Ďalší prítomní: Jana Diňová, zam. obce 

                           Terézia Andraščíková, zam. obce 

Verejnosť: Mgr. Vladimír Prevužňák  

                    Mgr. Lucia Molnárová         
 

Program:                         1. Otvorenie zasadnutia. 

                                    2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

                                         komisie  

                                    3. Informácia o plnení uznesení zo 7. zasadnutia OZ 

                                    4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č. 5/2020, 

                                        č. 6/2020 a č. 7/2020 

    5. a) Návrh záverečného účtu obce Kamenica za rok 2019 

                                        b) Stanovisko Hl. kontrolóra obce Kamenica k záverečnému          

                                             účtu za rok 2019 

                                    6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Hl. kontrolóra obce  

                                        na II.  polrok 2020 

                                    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 7 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: MUDr. Ján Ščecina, Jozef Beliš 

Návrhová komisia: Otto Maček, Martin Andraščík ml. 

Zapisovateľka: Jana Diňová 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina Martin 

Andraščík ml.,Ing. Peter Angelovič, Anastázia 

Porembová, Otto Maček, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík st. 

 



2 
 

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

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina Martin 

Andraščík ml.,Ing. Peter Angelovič, Anastázia 

Porembová, Otto Maček, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík st. 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

:                                           1. Otvorenie zasadnutia. 

                                     2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

                                         komisie  

                                     3. Informácia o plnení uznesení zo 7. zasadnutia OZ 

                                     4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č. 5/2020, 

                                         č. 6/2020 a č. 7/2020 

     5. a) Návrh záverečného účtu obce Kamenica za rok 2019 

                                         b) Stanovisko Hl. kontrolóra obce Kamenica k záverečnému          

                                             účtu za rok 2019 

                                     6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Hl. kontrolóra obce  

                                         na II.  polrok 2020 

                                     7. Rôzne                             

                                     8. Diskusia 

                                     9. Záver 

 

K bodu 7. Rôzne 

Keďže zasadnutia OZ sa zúčastnila aj Mgr. Lucia Molnárová - zástupkyňa predsedu 

a koordinátora Cesty eRkára, ktorá podala na obecné zastupiteľstvo  žiadosť o finančný 

príspevok na organizáciu letného tábora eRka vo výške 900,- Eur z dôvodu toho, že im stúpli 

náklady, ktoré súvisia so zabezpečením stravy v zariadení ( v minulosti šetrili náklady cez 

varenie vo vlastnej réžii). Tábor plánujú uskutočniť 10. -14. augusta 2020 v zariadení Camp 

Zlaté Kopyto (Lipovce) za zvýšeného hygienické štandardu. Starosta dal podnet riešiť túto 

žiadosť z bodu „Rôzne“ v úvode. Páni poslanci túto žiadosť o finančný príspevok vo výške 

900,- Eur na organizáciu letného tábora eRka jednohlasne schválili. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 119/2020 

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

zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

žiadosť o finančný príspevok na organizáciu letného tábora eRka vo výške 900,- Eur. 
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Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina Martin 

Andraščík ml.,Ing. Peter Angelovič, Anastázia 

Porembová, Otto Maček, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík st. 

 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo 7. zasadnutia OZ 

 
K uzneseniu č. 105/2019 starosta obce informoval, že obecný úrad má zrealizované verejné 

obstarávanie na projektovú dokumentáciu na zriadenie chodníka od čísla domu 1 smerom ku 

križovatke. 

 

K uzneseniu č. 111/2020 starosta obce informoval, že Slovenský pozemkový fond, Regionálny 

odbor Prešov, vyzval Obecný úrad Kamenica na doplnenie geometrického plánu č. 243/2020, 

ktorý vyhotovil Ing. Ľudovít Bakoň (GEOPLAN, Konštantínova 3, 080 01 Prešov). Uvedeným 

geometrickým plánom je dotknutá parcela číslo KN-E 761/22 v k. ú. Kamenica. Týka sa to 

zámeny pozemkov na základe žiadosti pána Jozefa Urdu, Kamenica 617 medzi obcou 

Kamenica a pánom Jozefom Urdom.. 

 

K uzneseniu č. 112/2020 starosta informoval, že telefonicky rozprával so Slovenskom správou 

ciest, ktorá je správca parcely KN-E č. 255/21 (stará cesta oproti ihrisku). SSC s delimitáciu 

nesúhlasí, len s odpredajom. Obecné zastupiteľstvo poverilo pána starostu SSC písomne 

požiadať o toto  stanovisko. 

 

K uzneseniu č. 113/2020 informoval starosta obce čo sa týka parcely KN-C 1402/1, v k. ú. 

Kamenica, ktorú obec využíva na cestu a nie je jej vlastník, že táto parcela je momentálne 

v súdnom spore a obec to bude riešiť až po jeho ukončení. 

 

K uzneseniu č. 114/2020 starosta informoval, že projektant pripravuje výkaz výmer 

o predpokladaným nákladoch so zriadením kanalizácie k skupine domov číslo súpisné 692 až 

651. S Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou , a. s, sa plánuje stretnutie o možnosti 

financovania predmetnej stavby. 

 

K uzneseniu č. 115/2020 starosta informoval, že čo sa týka spolufinancovania sociálnych 

služieb poskytovaných občanom obce, je to na zvážení obecného zastupiteľstva akú výšku 

príspevku obecné zastupiteľstvo schváli. Páni poslanci dávali rôzne návrhy. Nakoniec pán 

starosta dal hlasovať za príspevok vo výške 15,- Eur/osoba/mesiac. Páni poslanci túto výšku 

schválili. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 120/2020 

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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príspevok vo výške 15,- Eur/osoba/mesiac na spolufinancovanie sociálnych služieb, ktoré sú  

poskytované občanom obce Kamenica v zariadení sociálnych služieb. 

Hlasovanie: 

Za: 6 

 

Ladislav Urda, Martin Andraščík ml., Ing. Peter 

Angelovič, Anastázia Porembová, Otto Maček, 

Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 MUDr. Ján Ščecina 

Neprítomní: 2 Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík st. 

 

K uzneseniu č. 118/2020 opäť informoval starosta obce, že: 

a) rozšírenie verejného osvetlenia v časti obce Kamenica-Potoky sa v blízkej dobe zrealizuje 

b) zareagoval pán poslanec MUDr. Ján Ščecina, že je to v štádiu riešenia 

c) oslovil sochára pána Ivana Falata ohľadom súsošia pre nenarodené deti, ktorý má 

momentálne veľa práce s výstavbou skladu, návrh na  realizáciu súsošia je zatiaľ otvorený 

d) Povodie Bodrogu a Hornádu plánuje tento rok vyčistiť celý potok v obci 

e) optika v obci je po obecný úrad a Telekom nemá v pláne rozširovať optické vedenie v obci 

v blízkej budúcnosti 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 121/2020 

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 7. zasadnutia OZ. 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina Martin 

Andraščík ml.,Ing. Peter Angelovič, Anastázia 

Porembová, Otto Maček, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík st. 

 

 

K bodu 4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie, č. 5/2020, č. 6/2020 

a č. 7/2020 

 
Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením, č. 5/2020, č. 6/2020,  a č. 7/2020 predložil 

starosta obce. Páni poslanci Rozp. opatrenia  č. 5/2020 a č. 6/2020 zobrali na vedomie a Rozp. 

opatrenie č. 7/2020 schválili s tým, že finančné prostriedky na oslavy 750. výročia obce a na 

Hradné slávnosti 2020 presunúť na opravu ciest, nakoľko hlavný hygienik SR z dôvodu 

koronačasu takéto oslavy tento rok nepovolí. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 
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Uznesenie č. 122/2020 

 

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. 5/2020 a  č. 6/2020 

 

b) schvaľuje 

 

Rozpočtové opatrenie č. 7/2020 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina Martin 

Andraščík ml.,Ing. Peter Angelovič, Anastázia 

Porembová, Otto Maček, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík st. 

 

 

K bodu 5 a) Návrh záverečného účtu obce Kamenica za rok 2019, 

      b) Stanovisko Hl. kontrolóra obce Kamenica k záverečnému účtu  

           za rok 2019 

 
Páni poslanci s návrhom Záverečného účtu obce Kamenica za rok 2019 a Stanoviskom Hl. 

kontrolóra obce Kamenica k záverečnému účtu za rok 2019 boli oboznámení e-mailom. Páni 

poslanci stanovisko zobrali a vedomie a záverečný účet jednohlasne schválili. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 123/2020 

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 

 

Stanoviskom Hl. kontrolóra obce Kamenica k Záverečnému účtu za rok 2019 

 

b) schvaľuje 
 

1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 
2. Použitie upraveného prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 108 516,20 Eur  

a zostatok finančných operácií vo výške 1 814,16 Eur – spolu vo výške 110 330,36 Eur 

použiť na tvorbu rezervného fondu. 
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Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina Martin 

Andraščík ml.,Ing. Peter Angelovič, Anastázia 

Porembová, Otto Maček, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík st. 

 

 

K bodu 6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na II. 

polrok 2020 

 
Návrh Plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020 pánom poslancom 

bol zaslaný elektronicky. Páni poslanci tento plán schválili. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 124/2020 

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 Hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina Martin 

Andraščík ml.,Ing. Peter Angelovič, Anastázia 

Porembová, Otto Maček, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík st. 

 

K bodu 7. Rôzne 

V tomto bode sa prejednávali žiadosti  fyzických a právnických osôb a podnety poslancov. 

Žiadosť  spoločnosti SYNOT TIP, a. s., Továrenská štvrť 24, 059 51 Poprad-Matejove 

o udelenie súhlasu s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke Hostinec u Jumina, 

Kamenica 384. Páni poslanci žiadosti vyhoveli. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 125/2020 

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

zriadení v z. n. p. a podľa § 63 ods. 1 zákona č. 30/2019 Z z. o hazardných hrách v z. n. p. 

súhlasí  
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s prevádzkovaním kurzových stávok spoločnosti SYNOT TIP, a. s., Továrenská štvrť 1467/24, 

059 51 Poprad – Matejovce, v prevádzke Hostinec u Jumina, Kamenica 384 

Hlasovanie: 

Za: 5 

 

Ladislav Urda, Martin Andraščík ml., Anastázia 

Porembová, Otto Maček, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 2 MUDr. Ján Ščecina, Ing. Peter Angelovič 

Neprítomní: 2 Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík st. 

 

Žiadosť (ústna)  hosťa pána Mg. Vladimíra Prevužňáka, Kamenica 28 o opravu roštu cez 

miestnu komunikáciu medzi rodinnými domami číslo súpisné 28 a 30. Páni poslanci poverili 

pána starostu túto roštu opraviť. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 126/2020 

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

zriadení v z. n. p. 

a) schvaľuje 

ústnu žiadosť pána Vladimíra Prevužňáka, Kamenica 28 o opravu roštu cez miestnu 

komunikáciu medzi rodinnými domami číslo súpisné 28 a 30 

b) poveruje  

starostu obce riešiť opravu tohto roštu. 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina Martin 

Andraščík ml.,Ing. Peter Angelovič, Anastázia 

Porembová, Otto Maček, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík st. 

 

Opakovaná žiadosť pána PhDr. Martina Ščecinu, Kamenica 113 o riešenie problému 

s opakovaným zatopením  jeho rodinného domu a súkromného pozemku pri zrážkach 

a prívalových dažďoch. Uvedený stav je výsledkom niekoľkých zásahov, kedy sa vplyvom 

zavádzania inžinierskych sietí s následnou úpravou miestnej komunikácie zvýšila nielen úroveň 

cesty, ale inžinierskymi sieťami sa utvorilo aj umelé koryto pre priesakovú vodu. Pán PhDr. 

Ščecina žiada o znovuobnovenie priekopy okolo pozemku pani Márie Mizerákovej. Páni 

poslanci túto žiadosť schválili a poverili pána starostu jej riešením. 
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 127/2020 

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

zriadení v z. n. p. 

a) schvaľuje 

opakovanú žiadosť pána PhDr. Martina Ščecinu, Kamenica 113 o riešenie problému  

s opakovaným zatopením jeho rodinného domu a súkromného pozemku 

 

b) poveruje 

 

pána starostu riešiť túto žiadosť 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina Martin 

Andraščík ml.,Ing. Peter Angelovič, Anastázia 

Porembová, Otto Maček, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík st. 

 

Ďalej pán starosta informoval, že obecný úrad požiadal Rímskokatolícku farnosť Všetkých 

svätých Kamenica, Kamenica 599 o predaj alebo zámenu pozemku, parcela číslo KN-C 601/3, 

zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1018 m2, v k. ú. Kamenica, ktorý sa nachádza za 

obecným úradom. Košická arcidiecéza zaslala oznámenie stanoviska majetkovej komisie, ktorá 

zámer predaja pozemku zamietla. Taktiež zamietla zámenu pozemkov, nakoľko podľa názoru 

komisie pozemok, ktorý obec ponúka na zámenu (parcela KN-E 848 vedený na liste vlastníctva 

č. 1421), nie je kvalitatívne porovnateľný s cirkevným pozemkom. 

 

Pán poslanec. MUDr. Ján Ščecina poukázal na jeden problém, týkajúci sa úpravy stokových 

kanálov popri cestách v úzkych uličkách a ako príklad uviedol, že obec v minulosti riešila 

likvidáciu stok popri cestách výmenou štvorcových betónových dielcov v stokách inštalovaním 

kanalizačných rúr a ich zásypom  a takto sa rozšíril možný priestor na obchádzku protiidúcich 

vozidiel v niektorých veľmi úzkych uličkách. A navrhol, aby tento princíp obec realizovala aj 

v iných úzkych uličkách, kde sú ešte v priekopách betónové štvorcové dielce. A preto navrhol, 

aby obec pánovi Pekárovi, ktorý plánuje riešiť vstup z cesty na svoj pozemok, preplatila 

materiálne náklady, pričom poukázal aj na to, že pán Pekár je ochotný práce v rámci inštalácie 

rúr s pomocou bagra realizovať na vlastné náklady. Ďalej pán MUDr. Ján Ščecina poukázal na 

to, že altánok nad pánom Dinisom je zničený, hlavne strecha. Páni poslanci poverili pána 

starostu opraviť tento altánok. 

 

Ďalej pán starosta vystúpil s tým, že obec bola vyzvaná na doplnenie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok „Zberný dvor v obci Kamenia“. Žiadosti o dotáciu na dostavbu kanalizácie 

v obci, ktoré boli zaslané na Environmentálny fond, Bratislava, boli obidve zamietnuté. 

Žiadosť o dotáciu na „múzeum“ – obec ešte zatiaľ nemá stanovisko o schválení. Žiadosť 

o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty 

územnej spolupráce na rok 2020 (rekonštrukcia miestnej komunikácie na farmu) nebola 
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posudzovaná, nakoľko pôvodná výzva bola zrušená . Vyhlásená bola nová výzva na rok 2020 

– zmiernenie dopadov koronakrízy. Obec podá novú žiadosť na základe tejto  novej výzvy. Pán 

starosta ešte skonštatoval, že momentálne obecný úrad nemá zamestnancov z úradu práce, 

nakoľko úrad práce v čase koronakrízy žiadosti neschvaľuje. 

 

Opätovná žiadosť pána Jána Nendzu, Kamenica 542 o montáž bezpečnostného zábradlia popri 

ceste (vjazd do ulice „Kamence“). Starosta obce požiadal Správu povodia Hornádu a Bodvy 

o realizáciu tohto zábradlia, no dostal odpoveď, že nakoľko tam zábradlie v minulosti nebolo, 

obec si to musí zrealizovať na vlastné náklady. 

 

K bodu 8. Diskusia 
 

V diskusii vystúpil starosta obce, že voda pod skalami (pri št. ceste 1/68 smerom na Starú 

Ľubovňu) už tečie. Pani poslankyňa Porembová zareagovala, či by tam obec nemohla 

zrealizovať kaviarničku. Pán starosta na to, že to skôr nejaký živnostník by mohol tam 

poskytovať takéto služby. 

 

Pán poslanec Beliš vystúpil s tým, že pán poslanec MUDr. Ján Ščecina fotí smetiská v obci a 

fotky dáva na novín, čím upozorňuje úrad životného prostredia na čierne skládky. Pán MUDr. 

Ščecina na to zareagoval, aby obec posúvala riešenia ohľadom týchto skládok. Nato vystúpil 

pán poslanec Ing. Angelovič, aby obec nainštalovala fotopasce na koncové komunikácie, čím 

by sa predišlo tvorbe čiernych skládok. Páni poslanci poverili pána starostu zakúpiť „fotopasce“ 

a namontovať ich na kritické miesta, kde by mohli vzniknúť nelegálne skládky. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 128/2020 

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 zakúpiť „fotopasce“ a namontovať ich na kritické miesta v obci, kde sú nelegálne 

skládky. 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina Martin 

Andraščík ml.,Ing. Peter Angelovič, Anastázia 

Porembová, Otto Maček, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík st. 

 

Ďalej pán starosta informoval pánov poslancov, že v areáli futbalového ihriska spadla časť 

starých šatní. Páni poslanci poverili pána starostu zbúrať tieto šatne s tým, že v budúcnosti by 

sa na ich miesto umiestnil plecháč, ktorý by slúžil ako sklad. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 
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Uznesenie č. 129/2020 

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 zbúraním starých šatní v areáli FK Kamenica. 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina Martin 

Andraščík ml.,Ing. Peter Angelovič, Anastázia 

Porembová, Otto Maček, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík st. 

 

Taktiež pán starosta obce informoval, že na futbalom ihrisku už funguje nový zavlažovací 

systém. 

Predseda stavebnej komisie Jozef Beliš oboznámil pánov poslancov, že stavebná komisia rieši 

problém na Pomykale. Ide o rodinné domy pani Márie Borsovej, pani Márie Jenčovej, pána 

Jaroslava Urdu a pána Martina Halčišáka, ktorí púšťajú splašky do povrchového rigolu, čím sa 

znečisťuje životné prostredie. Pán poslanec Urda na to zareagoval, že je tam vydané stavebné 

povolenie na výstavbu kanalizáciu, ale v minulosti obec pri realizácii stavby nemala súhlas neb. 

pána Andreja Jenča. Rodinné domy pána Jaroslava Urdu a pána Martina Halčišáka do projektu  

ešte neboli zahrnuté v tomto čase. V tejto časti obce je potrebný nový projekt, ak by bol súhlas 

zo strany dotknutých osôb. 

Ďalej pán poslanec Otto Maček vystúpil s tým, keďže obecný úrad nemá momentálne 

pracovníkov z úradu práce, aby zobral mladých chlapcov na brigádu na kosenie potoka. 

K bodu 9. Záver 

Keďže do diskusie sa niekto viacej neprihlásil, pán starosta poďakoval prítomným poslancov 

a hosťom za účasť na zasadnutí OZ  a ukončil 8. zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.30 hod. 

Zapísala: Jana Diňová 

 

 

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

        Ing. Michal Guľaš – starosta obce 

Overovatelia zápisnice: 

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

Jozef Beliš....................................... 


