
 Obecný úrad Kamenica, PSČ 082 71, okres  Sabinov 

 

Pozvánka 
 

 

 Starosta obce Kamenica zvoláva 14.  zasadnutie obecného zastupiteľstva 

na deň 08. 09.  2021 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu Kamenica. 
 

Program jednania: 1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

    komisie  

                                   3. Informácia o plnení uznesení z 13. zasadnutia OZ 

                                   4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č.  8/2021, 

                                       č. 9/2021, č. 10/2021 a č. 11/2021 

5. Návrh VZN obce Kamenica č. 1/2021 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. Príprava systému zberu odpadu v obci Kamenica v r. 2022 

              7. Rôzne 

   8. Diskusia 

              9. Záver 

 

 

 

            

                                                             

     Žiadam Vás, aby ste sa zasadnutia obecného zastupiteľstva zúčastnili a včas 

zaujali svoje miesto. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť Vám pracovné voľno 

podľa paragrafu 25 ods. 4 a 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
 

 

     

 

 

    

        Ing. Michal Guľaš 

                        starosta obce   
 

 

 

 

 

               

   
 

 

 



 

   

PLNENIE UZNESENÍ 
 

 

Uznesenie č. 308/2018 

 

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 Stanislava Kuľbagu, Kamenica 668 a žiadosť pána Miroslava Sedláka, 

Kamenica 655 o vybudovanie kanalizácie pre ich rodinné domy, prípadne o prispievanie na 

vývoz žumpy 

b) poveruje 

starostu obce a stavebnú komisiu pripraviť plán investícií na realizáciu daných žiadostí. 

- v štádiu riešenia  (zrealizované na 90 %) 

- zrealizované 

 

Uznesenie č. 309/2018 

 

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 Jozefa Andraščíka, Kamenica 270 o odstránenie nepriaznivého stavu – 

navrátením pôvodného užívacieho stavu – spriechodnením jeho odvodňovacieho potrubia pod 

obecnou cestou 

 

b) poveruje 

 

stavebnú komisiu preveriť daný stav žiadosti a navrhnúť stavebné a finančné riešenie. 

- Žiadateľ tvrdí, že poškodený kanál slúži iba na odtok dažďovej vody 

z odkvapového systému. Stavebná komisia odporúča overiť nepriechodnosť 

odvodňovacieho potrubia vykopaním a obnažením rúry vedľa asfaltu. Po overení 

sa dohodnú ďalšie kroky. 

- SK zistila, že miestna komunikácia je zalomená v strede, riešiť to bude Ekoúnia 

pri realizácii kanalizácie pri ihrisku 

- zrealizované 

  

Uznesenie č. 311/2018 

 

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, Kamenica 206 a pána Matúša Pellu, Kamenica 110 

o zriadenie (rozšírenie) verejného osvetlenia pri ceste parc. č. 1393/3 z dôvodu realizácie 

výstavby ich rodinných domov v tomto úseku 

b) poveruje 



starostu obce spolu so stavebnou komisiou zistiť skutkový stav a navrhnúť vhodné stavebné 

a investičné riešenie. 

- Stavebná komisia zistila, že okolo cesty sú osadené el. stĺpy, kde je možné 

umiestniť 2 ks svietidiel. 

- zrealizované 

 

Uznesenie č. 312/2018 

 

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 PhDr. Martina Ščecinu, Kamenica 113 o riešenie problému s opakovaným 

zatopením jeho nehnuteľností a jeho súkromného pozemku 

b) poveruje 

stavebnú komisiu navrhnúť vhodné stavebné riešenie. 

- Stavebná komisia sa dohodla na vybudovaní vodnej priekopy s mrežou dl. 10 m 

šírka 40 cm. Do konca ulice okolo pozemku sa usadí betónový žľab v dĺžke 100 

m. 

- je vypracovaná štúdia odborníkom 

- zrealizované 

 

K uzneseniu č. 6/2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenici  

 

C. poveruje 

predsedov týchto komisií doplniť na najbližšom zasadnutí jednotlivých členov komisií 

- členovia komisií doplnení na 2. zasadnutí OZ 

- zrealizované 

 

K uzneseniu č. 11/2018 

 

OZ 

b) poveruje 

 

pána Martina Pčolku pripraviť štatút správcu ako aj plán plnenia projektu (múzeum) 

- pán Pčolka zaslal e-mailom, pán starosta prečítal predpokladané náklady na 

CKD a naplň práce správcu CKD 

- pán Pčolka odstúpil  

 

K uzneseniu č. 12/2018 

 

OZ 

schvaľuje 

 

prípravu štúdie na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. Štúdiu pripraví ako podklad pre obecné 

zastupiteľstvo Stavebná komisia v spolupráci s Ing. Matúšom Hovancom. 

- v štádiu riešenia, bude zaslaná žiadosť o dotáciu 

- žiadosť odoslaná 



- dotácia schválená, zrealizované 

 

 

K uzneseniu č. 31/2019 

 

OZ 

poveruje 

starostu obce riešiť žiadosť pána Jána Nendzu, Kamenica 542 o montáž bezpečnostného 

zábradlia popri ceste od mosta na hlavnej ceste s odbočením do ulice „Kamence“ po plynové 

potrubie vedené ponad potok z bezpečnostných dôvodov so Správou povodia Hornádu 

a Bodvy. 

- Starosta obce požiadal Správu povodia Hornádu a Bodvy, budú dodané oceľové 

profily na zábradlie a farba 

- Žiadosť o osadenie značky je zaslaná na KDI Prešov, čaká sa na vyjadrenie - už 

zrealizované 

- Správa povodia Hornádu a Bodvy...zrealizovať na vlastné náklady z dôvodu 

toho, že to v minulosti tam nebolo 

 

K uzneseniu č. 32/2019 

 

OZ 

 

poveruje  
 

starostu obce riešiť sťažnosť a žiadosť pána Jána Nendzu, Kamenica 542, o riešenie situácie 

s túlavými psami,  upozornením majiteľov psov na voľne pohybujúce sa psy po obci, čo je aj 

v rozpore so  Všeobecne záväzným nariadením o niektorých podmienkach držania psov 

v obci Kamenica, v opačnom prípade obec pristúpi k sankciám.  

 

- starosta upozornil majiteľov túlavých psov 

 

 

K uzneseniu č. 33/2019 

 

OZ 

 

poveruje  

 

stavebnú komisiu riešiť žiadosť pána Petra Majného, Kamenica 112 o opravu – obnovenie 

miestnej komunikácie a zachytenie dažďovej vody a pripraviť pre obecné zastupiteľstvo 

odporúčanie. 

 

- v štádiu riešenia, je vypracovaná štúdia odborníkom 

-  zrealizované 

 

K uzneseniu č. 37/2019 

 

OZ 

 

b) poveruje 



Ing. Matúša Hovanca sledovať výzvy  Ministerstva financií SR v rámci, ktorých by obec 

získala finančné prostriedky na  rekonštrukciu sály kult. domu 

- v štádiu riešenia 

 

 

K uzneseniu č. 38/2019 

 

OZ 

 

poveruje 

starostu obce schvaľovať spoločenské akcie  pre občanov Kamenice v priestoroch obecného 

úradu. 

- starosta obce priebežne schvaľuje žiadosti na spoločenské akcie 

 

K uzneseniu č. 39/2019 

 

OZ 

 

poveruje 

starostu obce v spolupráci s poslancom pánom Ladislavom Urdom a pani poslankyňou 

Anastáziou Porembovou vysporiadať miestne komunikácie v rámci intravilánu obce 

a zároveň informovať o čiastkových vysporiadaniach pánov poslancov v rámci obecných 

zastupiteľstiev. 

- v štádiu riešenia, geodet zameriava miestne komunikácie 

- má to už notár na ďalšie spracovanie 

 

K uzneseniu č. 40/2019 

OZ 

 

poveruje 

starostu obce v rámci letných prázdninových mesiacoch určiť 4 týždne a  1 triedu pre deti, 

ktoré potrebujú byť v škôlke počas pracovnej vyťaženosti rodičov. 

 

- je to v kompetencii riaditeľa školy 

- nezrealizované nakoľko nebol potrebný záujem zo strany rodičov 

 

K uzneseniu č. 41/2019 

OZ 

 

poveruje 

starostu obce na základe schváleného rozpočtu zrealizovať sanitačno-dezinfekčnú maľbu 

v priestoroch materskej školy. 

 

- po dohode s riaditeľom školy sa maľba zrealizuje počas letných prázdnin 

- zrealizované 

 

 

 

 

 



 K uzneseniu č. 42/2019 

 

OZ 

 

III. žiada:  

 starostu obce Kamenica 

 

prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na obstarávanie územnoplánovacích podkladov  

a územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a stavebného zákona: 

 

a)   zverejniť Záväznú časť Územného plánu obce Kamenica,  Zmeny a doplnky č.1  podľa 

ustanovení  § 27 ods.4 písm. a) stavebného zákona  

       

b) označiť dokumentáciu Územného plánu obce Kamenica,  Zmeny a doplnky č.1  

schvaľovacou doložkou v zmysle § 28 ods.1 stavebného zákona  

       

c) uložiť Územný plán obce Kamenica,  Zmeny a doplnky č.1    podľa ustanovení  § 28 ods. 

3 a 4  stavebného zákona na Obecnom úrade obce Kamenica,  na Stavebnom úrade obce 

Kamenica  a na Okresnom úrade Prešov, Odbore výstavby a bytovej politiky do 3 

mesiacov od schválenia Územného plánu obce Kamenica,  Zmeny a doplnky č.1 

      

d)  vyhotoviť o obsahu Územného plánu obce Kamenica,  Zmeny a doplnky č.1  registračný 

list v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu s kópiou uznesenia o schválení 

Územného plánu obce Kamenica,  Zmeny a doplnky č.1    doručiť Ministerstvu dopravy a 

výstavby   Slovenskej republiky 
 

- - zrealizované 

 

K uzneseniu č. 43/2019 

 

OZ 

 

poveruje 

starostu obce pripraviť projekt k zachyteniu dažďovej vody pri pozemku pána Petra Majného, 

trvale bytom Kamenica 112 na základe odporúčania stavebnej komisie. 

 

- Je vypracovaná odborná štúdia, zrealizované 

 

 

K uzneseniu č. 49/2019 

OZ 

 

poveruje 

starostu obce zaslať žiadosť na Slovenský pozemkový fond o odkúpenie parcely pod stavbou 

Kamenického hradu. 

- Geometrický plán je u notára na ďalšie spracovanie 

 
 

 

 



 

K uzneseniu č. 52/2019 

OZ 

 
poveruje 

pána starostu riešiť miestne detské ihriská a preveriť bezpečnosť pri ich používaní 

- Materiál je zakúpený, v blízkej budúcnosti sa to zrealizuje 
- zrealizované 

 
K uzneseniu č. 54/2019 

OZ 

 
poveruje 

starostu obce pripraviť projektovú dokumentáciu na spolufinancovanie opravy cesty v smere 

na farmu. 

- Je vypracovaný výkaz výmer, obec podala žiadosť o dotáciu 

- dotácia neschválená 

- bola podaná nová žiadosť 

- žiadosť neschválená 

 
K uzneseniu č.67/2019 

 

OZ 

poveruje 

pána starostu obce jednať ohľadom rozšírenia elektrickej siete s Východoslovenskou 

distribučnou, a. s., podľa územného plánu obce vrátane úseku medzi Kamenicou a Potokami 

a zároveň poskytnúť odborné vyjadrenie na najbližšom zasadnutí OZ o možnostiach výstavby 

v lokalitách, ktoré sú mimo intravilánu a kvalifikovanie významu pojmu „rekreačná stavba“. 

 

- v štádiu riešenia 

- podpísaná zmluva 

 

 

K uzneseniu č.71/2019 

 

OZ 

poveruje 

 

pána starostu dať vypracovať odborný podklad a cenovú kalkuláciu na základe žiadosti pána 

Ľubomíra Porembu, Kamenica 206, pána Matúša Pellu, Kamenica 110 a pána Václava Dinisa, 

Kamenica 583 o úpravu a rekonštrukciu časti cesty parc. č. 1393/3. 

 

- Ing. Pekarovič predložil výkaz výmer 

- zrealizované 

 

 

 

 



K uzneseniu č.72/2019 

 

OZ 

poveruje 

 

starostu obce pripraviť nové všeobecne záväzné nariadenie v spolupráci so životným 

prostredím ohľadne zimnej údržby. 

 

- pán starosta konzultoval návrh tohto VZN s Okresným úradom životného 

prostredia a s ostatnými starostami z okolitých dedín, v prípade nutnosti toto 

VZN pripraví kancelária JUDr. Martina Staroňa. 

 

 

K uzneseniu 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  

-  predmetný pozemok nie je vysporiadaný 

b) poveruje starostu obce zabezpečiť interaktívny panel obce Kamenica s možnosťou 

načítavania QR kódu s umiestnením obecných dominant  

      - v štádiu riešenia 

c) poveruje starostu obce pripraviť projekt rozmiestnenia dopravných značiek v obci Kamenica  

      - projekt je hotový, čakáme za vyjadrením KDI 

- zrealizované 

d) poveruje starostu obce a stavebnú komisiu preveriť možnosť opravy prítoku vody pri 

„Spiacom mníchovi“ 

    - zrealizované 

e) poveruje starostu obce a stavebnú komisiu dojednať v klube mladých spolu so susednými 

vlastníkmi možnosť zriadenia verejného WC 

    - Ing. Vandžura nesúhlasí s týmto riešením 

 

K uzneseniu 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 

- na základe miestneho zisťovania s riaditeľom školy sa nezistili žiadne nedostatky 

 

K uzneseniu 

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. 

- Projekt pripravuje Ing. Pekarovič 



 

 

 

K uzneseniu 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. 

- Obec nemôže kúpiť čističku, nakoľko to nie je to majetok obce, bolo by to 

porušenie rozpočtovej disciplíny obce... 

 

 

K uzneseniu 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. 

- v štádiu riešenia, je urobené verejné obstarávanie na dodávateľa projektu 

 

K uzneseniu 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. 

 

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). 

-  

- V štádiu riešenia (obec čaká za vyjadrením SPF) 

- Bol podaný návrh na vklad 

 

K uzneseniu 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. 255/21 v 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.  

 

- Je to v štádiu riešenia...SSC s delimitáciou nesúhlasí, len s odpredajom súhlasí 

- Cesta – položený asfalt, nevykupuje sa  



 

 

 

K uzneseniu 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 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. 

 

- V štádiu riešenia 

 

K uzneseniu 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. 

 

- vypracovaná projektová dokumentácia 

 

K uzneseniu 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. 

 

- je to nárokovateľná položka zo strany žiadateľa 

- výšku určí obec 

- schválený príspevok vo výške 15,- Eur/osoba/mesiac 

 

K uzneseniu 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 

- zrealizované 
b) poveruje starostu obce pripraviť návrh rozmiestnenia informačných tabúľ v obci 

- zrealizované 
c) poveruje starostu obce pripraviť návrh súsošia pre nenarodené deti, ktoré by bolo 

umiestnené na cintoríne 

- v štádiu riešenia 
d) poveruje starostu obe preveriť možnosť čistenia vývarov potoka Bodrogu a Hornádu 

(úsek od rodinného domu č. s. 295 smerom ku farme) 

- Povodie Bodrogu a Hornádu má tento rok v pláne celý potok vyčistiť od nánosov 

- nezrealizované, nakoľko majú tento rok iné priority, ktoré súvisia s povodňami 

e) poveruje starostu obce preveriť optiku v obci Kamenica. 

- optický kábel je po Obecný úrad a Telekom v dohľadnej dobe nebude riešiť 

optické siete v obci. 
-  

K uzneseniu 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 

 

zrealizované 

 

K uzneseniu 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 

 

- v štádiu riešenia 

- zrealizované  

 

 

 

 

K uzneseniu 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 

 

- zrealizované 

 

K uzneseniu 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. 

 

- čaká sa za znaleckým posudkom 

- žiadosť o búracie povolenie podaná 

- v štádiu riešenia 

 

K uzneseniu 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.  

 

- zrealizované 

 

 

 

 



K uzneseniu 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). 

 

- v štádiu riešenia 

- uznesenie zrušené, žiadosť stiahnutá 

 

 

K uzneseniu 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. 

 

- v štádiu riešenia 

 

 

K uzneseniu 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. 

 

-  zrealizované 

 

K uzneseniu č. 142/2020 

 

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 Heleny Majnej trvale bytom Kamenica 122 o finančné vysporiadanie za zabratú 

časť jej pozemku, číslo parcely C-KN 1119 na výstavbu kanála 

 

b) poveruje 

 

pána starostu jednať o podmienkach odkúpenia pozemku 

 

- neopodstatnená žiadosť 

 

K uzneseniu č. 132/2020 

 

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 jednať s pánom Milanom Pekárom ohľadne investície do obecnej 

kanalizácie realizovanej v jeho zastavanej časti 

 

 

- zrealizované 

 

 

K uzneseniu č. 144/2020 

 

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 pripraviť finančný náklad na realizáciu žiadosti Farmy Kamenica s. r. o. – 

opätovná žiadosť o vybudovanie kanalizačnej a cestnej infraštruktúry k prevádzke Farmy 

Kamenica, Kamenica 1505. 

 

- vypracovaná projektová dokumentácia 

-  

 

K uzneseniu č. 145/2020 

 

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 upraviť parkovisko pred základnou školou – zvod vody z parkoviska do 

kanála. 

 

- v štádiu riešenia 

- podpísaná zmluva 

 



K uzneseniu č. 146/2020 

 

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 riešiť možnosť zmeny územného plánu obce v lokalite pod Kamenickým 

hradom v nadväznosti na možnosť výstavby rodinných domov v tejto lokalite. 

 

- v štádiu riešenia, pán starosta  kontaktoval  Ing. Šimkovú 

- konajú sa pracovné stretnutia na Obecnom úrade Kamenica 

 

 

K uzneseniu č. 149/2020 

 

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 plán – víziu ďalšej úpravy „múzea“ – Centra tradičnej kultúry 

spolu s Mgr. art. Tomášom Haviarom. 

 

- v štádiu riešenia 

 

K uzneseniu č. 150/2020 

 

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 pripraviť štúdiu využitia ihriska na kultúrno-spoločenské využitie. 

 

- Projektant sa zúčastní zasadnutia OZ 

- Projektant odstúpil, obec bude hľadať nového projektanta 

 

K uzneseniu č. 152/2020 

 

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 pripraviť nákladovú štúdiu k bytovému domu. 

 

- V štádiu riešenia 

 

K uzneseniu č. 153/2020 



 

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 preveriť, resp. pripraviť možnosti starostlivosti o starších občanov formou 

opatrovateľskej starostlivosti v súčinnosti s obcou. 

 

- V štádiu riešenia 

 

K uzneseniu č. 154/2020 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

poveruje 

 

starostu pripraviť inžinierske siete k nehnuteľnosti klubu mladých ako aj možnosti 

rekonštrukcie vlhkých časti budovy. 

 

 

- technicky nezrealizovateľné na základe odporúčania projektanta 

 

 

K uznesenie č. 162/2021 

 

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

n. p. 

 

poverili 

 

pána starostu pripraviť presun rozpočtových prostriedkov na úpravu „múzea“ - Centra 

tradičnej kultúry do 13.  zasadnutia obecného zastupiteľstva v rámci rozpočtového opatrenia. 

 

- zohľadnené v rozpočtovom opatrení č. 7/2021 

 

K uzneseniu č. 166/2021 

 

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

v z. n. p. 

 

poveruje 

 

starostu obce pripraviť rozpočtový návrh na realizáciu chodníka, verejného osvetlenia,  

rozhlasu a inžinierskych sietí   od rodinného domu súpisné číslo 474 po „kaplicu“ a ich 

realizáciu pokiaľ obec má platné stavebné povolenia. 

 

- návrh doručí projektant v najbližšej dobe 

 



K Uznesenie č. 168/2021 

 

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

v z. n. p. 

 

a) neschvaľuje 

odpredaj pozemku v k. ú. Kamenica číslo parcely KN C 1407/5 o výmere 128 m2, 

zastavané plochy a nádvoria pánovi Martinovi Gladišovi, Kamenica 279 

b) poveruje 

pána starostu pripraviť nájomnú zmluvu na daný pozemok v sume 0,20 Eur/m2/ rok. 

 

- nezrealizované, nakoľko pán Martin Gladiš podal opätovnú žiadosť o odkúpenie 

obecného pozemku 

 

K uznesenie č. 169/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kamenica  v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení  v z. n. p. 

 

a) schvaľuje 

 

v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-

SC111-2017-32/40 zo dňa 22. 12. 2020 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“ a článkom 13 

ods . 1 „ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNĚ 

POKUTY“, Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej 

pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blanko zmenky 

a vystavenia vlastnej blanko zmenky pre poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810 (ďalej 

len „Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 

90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031, poštová adresa: Slovenská agentúra životného 

prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre projekt s názvom 

„Zberný dvor v obci Kamenica“ kód projektu OPKZP-PO1-SC111-2017-32. 

 

b) poveruje 

 

starostu obce Kamenica podpísať Zmluvu o vyplňovacom práve k blanko zmenke a vlastnú 

blanko zmenku na zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky voči Poskytovateľovi podľa 

Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 

- zrealizované 

 

K uznesenie č. 170/2021 

 

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

o obecnom zriadení  v z. n. p. 

 

a) schvaľuje  
 



prenájom obecných pozemkov 

 

b) poveruje 

starostu obce vyhlásiť verejnú súťaž na prenájom pozemkov vo vlastníctve obce. 

- zrealizované 

 

 

 

 

 

K uznesenie č. 172/2021 

 

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

o obecnom zriadení  v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

prípravu rozpočtu na dopravné značenie na vedľajších uliciach v obci Kamenica. 

 

- v štádiu riešenia 

 

 

K uznesenie č. 173/2021 

 

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

o obecnom zriadení  v z. n. p. 

 

 

a) schvaľuje 

 

na základe žiadosti Futbalového klubu Kamenica čiastku na oddrenážovanie ihriska v sume 

12.500 Eur 

 

b) poveruje 

 

starostu obce pripraviť zmluvu k danej stavbe s dodávateľom - víťazom verejného 

obstarávania 

 

c) poveruje 

 

stavebnú komisiu pripraviť podmienky pre realizáciu opravy schodov na tribúne futbalového 

ihriska s prípravou príslušného výmeru, resp. finančných nákladov. 

 

V štádiu riešenia 

 

 

K uznesenie č. 178/2021 

 

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 Nájomnú zmluvu zo dňa 14. 05. 2021 uzatvorenú medzi Obcou 

Kamenica a Ľubomírom Tejbusom – TEJBUS SHR a samotný postup verejného obstarávania. 

 

- Starosta obce predloží stanovisko právnika 

 

 

 

 

K uznesenie č. 180/2021 

 

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 možnosti realizácie prístupovej cesty k parcelám registra C č. 184/1 

a 185/2 z parcely č. 1394/1 na základe žiadosti pani Aleny Figurovej, Miľpoš 41. 

 

poveruje 

 

starostu obce vstúpiť do jednania ohľadne rozšírenia pôsobnosti Mestskej polície Lipany na 

území obce Kamenica. 

 

V štádiu riešenia 

 

 

 

K uznesenie č. 181/2021 

 

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

o obecnom zriadení  v z. n. p. 

 

poverue 

starostu obce preveriť možnosti pripojenia na kanalizáciu k rodinnému domu pána Mariána 

Andraščíka, trvale bytom Kamenica 537 na základe jeho žiadosti o kanalizačnú prípojku. 

 

- Dotknutí majitelia dali súhlas na realizáciu kanalizácie 

 

K uznesenie č. 183/2021 

 

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 ohľadne rozšírenia pôsobnosti Mestskej polície Lipany na 

území obce Kamenica. 

 

- Vzhľadom na nedostatočné kapacity, primátor mesta Lipany s tým nesúhlasí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


