Zápisnica
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kamenica
konaného dňa 12. 8. 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
Peter Majný
Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
3. Informácia o plnení uznesení z 8. zasadnutia OZ
4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č. 8/2020
a č. 9/2020
5. Návrh VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 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
6. Rôzne
7. Diskusia
8. 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. Materiály
na rokovanie zasadnutia pánom poslancom boli zaslané e-mailom.

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej
komisie
Overovatelia zápisnice: Martin Andraščík ml., Otto Maček
Návrhová komisia: Martin Andraščík st., Ing. Peter Angelovič
Zapisovateľka: Jana Diňová
Hlasovanie:
Za:

9

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

0
0
0

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina Martin
Andraščík ml.,Ing. Matúš Hovanec, Martin
Andraščík st., Ing. Peter Angelovič, Anastázia
Porembová, Otto Maček, Jozef Beliš
.
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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 8. zasadnutia OZ
4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č. 8/2020
a č. 9/2020
5. Návrh VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 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
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z 8. zasadnutia OZ
K uzneseniu č. 127/2020 – starosta obce informoval pánov poslancov ohľadom riešenia
problému s opakovaným zatopením rodinného domu a súkromného pozemku pána PhDr.
Martina Ščecinu, Kamenica 113 a pána Petra Majného, Kamenica 112, že obecný úrad má
vypracovanú projektovú dokumentácia a prebehlo aj verejné obstarávanie, no víťazná firma
KORSA, s. r. o., Lipany ešte nezačala s prácami. Páni poslanci dali návrh, že ak táto firma
nezrealizuje práce do 2 týždňov, je potrebné osloviť ďalšiu firmu v poradí – účastníka verejného
obstarávania.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 130/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. na základe informácie starostu obce o realizácii roštu pred pozemkom pána
Petra Majného, Kamenica 112
poveruje
pána starostu v prípade, ak firma KORSA, s. r. o., Lipany (víťazná firma verejného
obstarávania) nezrealizuje tieto práce do 2 týždňov, realizovať projekt danej stavby s druhým
účastníkom v poradí verejného obstarávania.
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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 uzneseniu č. 126/2020 – informoval starosta obce, že oprava roštu na miestnej komunikáciu
pred rodinným domom Mgr. Vladimíra Prevužňáka, Kamenica 28, je v štádiu riešenia.
K uzneseniu č. 128/2020 – starosta informoval, že obec zakúpila na skúšku 1 fotopascu
a umiestnila ju smerom ku farme.
K uzneseniu č. 129/2020 – starosta informoval ohľadom zbúrania šatní na futbalovom ihrisku,
že obecný úrad čaká za znaleckým posudkom, aby mohla potom šatne zbúrať a vyradiť
z majetku obce.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 131/2020
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 z 8. 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

K bodu 4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č. 8/2020 a č. 9/2020
Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 8/2020 a č. 9/2020 pánom poslancom bol
zaslaný e-mailom. Páni poslanci tieto rozpočtové opatrenia zobrali na vedomie.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 132/2020
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.
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berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 8/2020 a č. 9/2020
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. Návrh VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 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
Týmto VZN sa ruší jednorazový príspevok na stravovanie v sume 20,- Eur („obedy zadarmo“).
Páni poslanci toto VZN jednohlasne schválili (viď VZN č. 1/2020).
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 133/2020
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. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 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
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 6. Rôzne
Žiadosť pána Ľubomíra Porembu o odpredaj časti cesty parc. č. 1393/3, prípadne zámenu pre
vyhotovenie oplotenia jeho pozemkov parc. č. 186/1, 187/1 a 188/1, nakoľko priebeh hraníc
týchto pozemkov je veľmi nepravidelný. Páni poslanci diskutovali o tomto probléme a poverili
pána starostu obce spracovať návrh na vysporiadanie cesty k pozemkom číslo parcely KN-C
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184/2, 185/1, 186/1, 187/1, 188/1 a 188/3 v k. ú. Kamenica a k návrhu predložiť aj geometrické
zameranie (ktoré by bolo nie pre vklad do katastra).
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 134/2020
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 Ľubomíra Porembu o odpredaj časti cesty parc. č. 1393/3, prípadne zámenu pre
vyhotovenie oplotenia jeho pozemkov parc. č. 186/1, 187/1 a 188/1, nakoľko priebeh hraníc
týchto pozemkov je veľmi nepravidelný
b) poveruje
pána starostu obce spracovať návrh na vysporiadanie cesty k pozemkom číslo parcely KN-C
184/2, 185/1, 186/1, 187/1, 188/1 a 188/3 a k návrhu predložiť aj geometrické zameranie (nie
pre vklad do katastra).
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 Jany Pavlinskej, Kamenica 619 o riešenie prítoku prívalovej dažďovej vody na
pozemok k rodinnému domu č. 619, č. p. 884/2. Páni poslanci diskutovali o tomto probléme,
nakoľko v obci je viacero takýchto kritických miest a je to potrebné riešiť „systemovo“, poverili
pána starostu obce a stavebnú komisiu preveriť tieto kritické body pri spadovaní vody potrubím
v súčinnosti s projektantom.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 135/2020
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 pani Jany Pavlinskej, Kamenica 619 o riešenie prítoku prívalovej dažďovej vody na
pozemok k rodinnému domu č. 619, č. p. 884/2
b) poveruje
pána starostu a stavebnú komisiu preveriť kritické body v obci pri spadovaní vody potrubím
v súčinnosti s projektantom.
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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

Na túto diskusiu nadviazal starosta obce, že pán Pekár Milan, ktorý v obci Kamenica plánuje
postaviť rodinný dom a z rigolu pred jeho pozemkom pozbieral betónové štvorcové dielce
a namiesto nich dal plastové rúry a žliabky, žiadal ústne preplatiť materiál s tým, že práce si
zrealizuje na vlastné náklady. Páni poslanci žiadajú písomnú žiadosť od pána Pekára Milana.
Ďalej pán starosta oboznámil pánov poslancov, že dňa 10. 7. 2020 bolo zvolané jednanie
ohľadom odpredaja parciel v lokalite „Stavy“, ktoré by boli vhodné na investičnú bytovú
výstavbu (IBV). Majitelia s odpredajom súhlasili v cene 10-25 Eur/m2. Pán Martin Andraščík
st. zareagoval, že v Kamenici stav. pozemok nie je možné pod 20,- Eur/m2 zakúpiť. Páni
poslanci navrhli najprv vyčísliť vstupné náklady, t. j. odkúpenie pozemkov a zrealizovanie
inžinierskych sietí a potom by sa určila cena, za ktorú by sa tieto pozemky predávali. Ďalej
navrhli aj inú lokalitu vhodnú na IBV a to pri cintoríne. Potom by sa vybrala výhodnejšia
lokalita.
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia.
Uznesenie č. 136/2020
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 obce pripraviť predpokladaný náklad na investičnú bytovú výstavbu na „Stavoch“
a pri cintoríne.
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 starosta informoval pánov poslancov, že expertný tím Klubu akcionárov
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., o. z., Košice hľadal najvhodnejší model
obchodovania s akciami VVS, tak aby VVS ostala v rukách obcí a miest.
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Pán starosta informoval aj ohľadom odpovedí na našu žiadosť, ktorá bola odoslaná
Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š. p. (na základe uznesenia č. 118/2020, písm. d)),
kde obec žiadala prečistenie vodného toku Lipiansky v obci Kamenica. SVP, š. p. zaradí túto
akciu do Plánu opráv a údržby. Realizácia týchto prác však závisí od pridelenia finančných
prostriedkov určených na tento účel.
Starosta obce ešte oboznámil pánov poslancov s tým, že obec má zrealizované verejné
obstarávanie na osadenie dopravných značiek po obci.

K bodu 7. Diskusia
V diskusii vystúpil pán poslanec Jozef Beliš s tým, že pán Ľudovit Tarasovič, Kamenica 443,
by potreboval presmerovať dažďovú vodu.
Ďalej pán poslanec Otto Maček riešiť priekopu pred Mgr. Monikou Pribulovou, Kamenica 223.
Pán poslanec Ing. Peter Angelovič vystúpil s tým, že je potrebné reklamovať cestu k pani
Terézii Andraščíkovej Kamenica 290 a poukázal aj na neprechodnosť na križovatke na
Pomykale odkedy začína so stavbou pán Matúš Džačovský na parcele č. KN-C 428 v k. ú.
Kamenica. Ďalej vysvetlil, že je potrebné orezať stromy po vegetačnom období, ktoré zasahujú
do miestnych komunikácií, lebo prekážajú pri cestnej doprave a jemu aj pri zimnej údržbe.
Pán poslanec MUDr. Ščecina poukázal na problém s kanalizáciou pri futbalovom ihrisku.
Potrebné je pripraviť projekt na odkanalizovanie šatní na futbalovom ihrisku.
Pán poslanec Urda sa spýtal, či aj občania ulice pod hradom sa podieľali na asfaltovaní pred ich
domami. Pán starosta odpovedal, že áno. Ďalej pán Urda sa opäť zaujímal ( informoval sa už aj
na predošlom zasadnutí OZ, či každý vlastník súhlasil s výstavbou chodníka na Pomykale, pán
starosta odpovedal, že áno), či každý vlastník vrátane MUDr. Emila Turáka súhlasí s výstavbou
chodníka na Pomykale. Pán starosta zareagoval, že pani Turáková Eva súhlas nedala.
Pán poslanec Otto Maček sa zaujímal o presný termín presunu osláv 750. výročia 1. písomnej
zmienky o obci. Oslavy páni poslanci presunuli na rok 2021, no presný termín ešte neurčili.
Pán poslanec Martin Andraščík, ml. navrhol opraviť siete na školskom ihrisku.

K bodu 8. Záver
Keďže do diskusie sa nikto viacej neprihlásil, pán starosta poďakoval prítomným poslancom
a hosťovi za účasť na zasadnutí a ukončil 9. zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.00 hod.
Zapísala: Jana Diňová

...................................................
Ing. Michal Guľaš-starosta obce
Overovatelia.zápisnice:
Martin Andraščík ml. .................................
Otto Maček ..........................................
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