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Zápisnica 

z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kamenica 

konaného dňa 11. 11. 2020 

Prítomní: Ing. Michal Guľaš, starosta obce 

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

   Martin Andraščík,  Anastázica Porembová, Otto Maček,   

Neprítomní: Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Jozef Beliš 

Ďalší prítomní: Jana Diňová, zam. obce 

                           Terézia Andraščíková, zam. obce 

Verejnosť:  

Program:                 1. Otvorenie zasadnutia. 

                                   2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

                                      komisie  

                                   3. Informácia o plnení uznesení z 9. zasadnutia OZ 

                                   4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č. 10/2020, 

                                       č.11/2020, č. 12/2020, č. 13/2020, č.14/2020 a č. 15/2020 

   5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  

                                       a podmienkach za školský rok 2019/2020 za základnú školu 

                                       a Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  

                                       a podmienkach za školský rok 2019/2020 za materskú školu 

                                   6. Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky 

                                       a výročnej správy k 31. decembru 2019 a Správa audítora 

                                       o overení individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2019 

                                   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 6 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: Otto Maček, Anastázia Porembová 

Návrhová komisia: Martin Andraščík st., Ladislav Urda 

Zapisovateľka: Jana Diňová 

Hlasovanie: 

Za: 6 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina Martin 

Andraščík ml., Martin Andraščík st.,  Anastázia 

Porembová, Otto Maček,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Jozef 

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

Za: 6 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina Martin 

Andraščík ml., Martin Andraščík st.,  Anastázia 

Porembová, Otto Maček,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Jozef 

Beliš 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

                        1. Otvorenie zasadnutia. 

                                   2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

                                      komisie  

                                   3. Informácia o plnení uznesení z 9. zasadnutia OZ 

                                   4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č. 10/2020, 

                                       č.11/2020, č. 12/2020, č. 13/2020, č.14/2020 a č. 15/2020 

   5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  

                                       a podmienkach za školský rok 2019/2020 za základnú školu 

                                       a Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  

                                       a podmienkach za školský rok 2019/2020 za materskú školu 

                                   6. Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky 

                                       a výročnej správy k 31. decembru 2019 a Správa audítora 

                                       o overení individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2019 

                                   7. Rôzne                             

                                   8. Diskusia 

                                   9. Záver 

 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z 9. zasadnutia OZ 

K uzneseniu č. 130/2020 starosta obce informoval, že realizáciu roštu pred pozemkom pána 

Petra Majného, Kamenica 112 zrealizovala nakoniec firma KORSA, s. r. o., Lipany aj keď 

s omeškaním, nakoľko firmy ďalšie v poradí (čo sa týka verejného obstarávania) mali už iné 

zákazky. Pán Urda navrhol dať tam ešte 1 rošt a práce zrealizovať do konca novembra. 

K uzneseniu č. 134/2020 obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie  stiahnutie žiadosti pána 

Ľubomíra Porembu ml., bytom Kamenica 206 a zrušilo Uznesenie č. 134/2020. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 137/2020 

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 

 stiahnutie žiadosti pána Ľubomíra Porembu ml., bytom Kamenica 206 

b)  ruší 

Uznesenie č. 134/2020 
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Hlasovanie: 

Za: 6 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina Martin 

Andraščík ml., Martin Andraščík st.,  Anastázia 

Porembová, Otto Maček,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Jozef 

Beliš 

 

K uzneseniu č. 135/2020 starosta skonštatoval, že je problém zohnať projektanta, ktorý by 

preveroval kritické body v obci pri spadovaní vody potrubím, ale nakoniec pán projektant 

v dohľadnej dobe príde to preveriť. V tomto bode MUDr. Ščecina navrhol terminovať 

uznesenia. 

K uzneseniu č. 136/2020 starosta obce zaslal pánom poslancom predpokladaných náklad na 

investičnú bytovú výstavbu na „Stavoch“ vo výške cca 500.000,- Eur. Firma pripraví aj štúdiu 

na IBV pri cintoríne od rod. domu pána Sedláka Miroslava naľavo. Čo sa týka „Stavov“ ide 

o výmeru cca 28.000 m2 a vlastníci sú ochotní predať obci svoje pozemky v cene 20-25 

Eur/m2. Obec plánuje po vybudovaní inžinierskych sietí predávať záujemcom tieto stavebné 

parcely. Obecné zastupiteľstvo poverilo pána starostu jednať individuálne s vlastníkmi 

jednotlivých parciel, nakoľko obecné zastupiteľstvo súhlasí s výkupnou cenou 15,- Eur/m2 a na 

najbližšom zasadnutí v roku 2021 pán starosta je poverený podaním správy. 

V tomto bode pán starosta informoval pánov poslancov o tom, že obec obdŕžala Stanovisko 

k splneniu podmienok  vyplývajúcich z výroku v Rozhodnutí o schválení ŽoNFP a splneniu 

zákonných predpokladov pre uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí NFP  na stavbu: Zberný dvor 

v obci Kamenica. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 138/2020 

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 9. zasadnutia OZ. 

Hlasovanie: 

Za: 6 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina Martin 

Andraščík ml., Martin Andraščík st.,  Anastázia 

Porembová, Otto Maček,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Jozef 

Beliš 
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K bodu 4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č. 10/2020, č. 

11/2020, č. 12/2020, č. 13/2020, č.14/2020 a č. 15/2020 
 

Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. . 10/2020, č. 11/2020, č. 12/2020,  

č. 13/2020, č.14/2020 a č. 15/2020 pánom poslancom bol zaslaný e-mailom. Páni poslanci 

tieto rozpočtové opatrenia zobrali na vedomie. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 139/2020 

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. 

berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č. 10/2020, č. 11/2020, č. 12/2020, č. 13/2020, č.14/2020 a č. 15/2020 

Hlasovanie: 

Za: 6 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina Martin 

Andraščík ml., Martin Andraščík st.,  Anastázia 

Porembová, Otto Maček,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Jozef 

Beliš 

 

K bodu 5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2019/2020 za základnú školu a Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2019/2020 za materskú školu 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2019/2020 za základnú školu a Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2019/2020 za materskú školu predniesol pán starosta. Páni 

poslanci tieto správy schválili. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 140/2020 

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 

2019/2020 za základnú školu a Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2019/2020 za materskú školu. 
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Hlasovanie: 

Za: 6 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina Martin 

Andraščík ml., Martin Andraščík st.,  Anastázia 

Porembová, Otto Maček,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Jozef 

Beliš 

K bodu 6. Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky 

a výročnej správy k 31. decembru 2019 a Správa audítora o overení 

individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2019 

Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy k 31. decembru 

2019 a Správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2019 bola 

zaslaná pánom poslancom e-mailom.. Páni poslanci tieto správy zobrali na vedomie. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 141/2020 

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 audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy k 31. decembru 

2019 a Správu audítora o overení individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2019. 

Hlasovanie: 

Za: 6 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina Martin 

Andraščík ml., Martin Andraščík st.,  Anastázia 

Porembová, Otto Maček,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Jozef 

Beliš 

 

K bodu 7. Rôzne 

V tomto sa prejednávali žiadosti o právnických a fyzických osôb. 

Žiadosť pani Heleny Majnej, trvale bytom Kamenica 122 o finančné vysporiadanie za zabratú 

časť jej pozemku, číslo parcely C-KN 1119 na výstavbu kanála. Pani Majná žiada túto 

záležitosť doriešiť a vzájomné pozdĺžnosti s obcou vysporiadať. Obecné zastupiteľstvo túto 

žiadosť zobralo na vedomie a poverilo pána starostu jednať o podmienkach odkúpenia 

pozemku. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 
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Uznesenie 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. 

Hlasovanie: 

Za: 6 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina Martin 

Andraščík ml., Martin Andraščík st.,  Anastázia 

Porembová, Otto Maček,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Jozef 

Beliš 

 

Žiadosť pána Milana Pekára, bytom Popradská 295/7, Plaveč, o preplatenie nákladov t. j. 

materiálu spojeného s rekonštrukciou nefunkčného odvodňovacieho rigola, ktorý prechádza 

jeho parcelou č. 209 v k. ú. Kamenica. Nakoľko pán Pekár nepredložil žiadne doklady, týkajúce 

sa nákupu tohto materiálu, obecné zastupiteľstvo poverilo pána starostu jednať s pánom 

Pekárom ohľadne investície do obecnej kanalizácie realizovanej v jeho zastavanej časti. Taktiež 

obecné zastupiteľstvo navrhlo vyčleniť položku do rozpočtu na preplácanie rekonštrukcie 

takýchto rigolov. Po vyčerpaní prostriedkov z položky v rozpočte, presunúť vyplácanie na ďalší 

rok. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 143/2020 

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 

kanalizácia realizovanej v jeho zastavanej časti. 

Hlasovanie: 

Za: 5 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina Martin 

Andraščík ml., Martin Andraščík st.,  Anastázia 

Porembová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Otto Maček 

Neprítomní: 3 Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Jozef 

Beliš 
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Žiadosť Farmy Kamenica s. r. o.  – opätovná žiadosť o vybudovanie kanalizačnej a cestnej 

infraštruktúry k prevádzke Farmy Kamenica, Kamenica 1505. Pán starosta na to zareagoval, že 

obec Kamenica už 2-krát podala žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu 

regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce k projektu „Kamenica, rekonštrukcia 

MK na p. č. 1525/2“na Úrad podpredsedu vlády SR, ale tieto žiadosti boli zamietnuté. Obecné 

zastupiteľstvo zobralo na vedomie žiadosť Farmy Kamenica, .s r. o. a poverilo pána starostu 

pripraviť cenové kalkulácie na výstavbu vodovodu, kanalizácie, plynu a miestnej komunikácie 

na farmu a predložiť ich na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 

v decembri tohto roku. Zároveň farma ponúkla možnosti spolupráce pri riešení danej situácie, 

čím by sa znížili náklady obce. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

Uznesenie 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. 

Hlasovanie: 

Za: 6 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina Martin 

Andraščík ml., Martin Andraščík st.,  Anastázia 

Porembová, Otto Maček,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Jozef 

Beliš 

 

K bodu 8. Diskusia 

V úvode vystúpil pán poslanej Martin Andraščík ml. s tým, že je potrebné upraviť parkovisko 

pred základnou školou – zvod vody z parkoviska do kanála.  

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

Uznesenie 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. 
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Hlasovanie: 

Za: 6 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina Martin 

Andraščík ml., Martin Andraščík st.,  Anastázia 

Porembová, Otto Maček,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Jozef 

Beliš 

 

Pán poslanec Otto Maček zareagoval na to, že ten istý problém má aj pán Ľudovít Tarasovič, 

Kamenica 443. Starosta obce sľúbil, že pôjde tam na obhliadku a spravia sa opatrenia. 

Pani poslankyňa Anastázia Porembová vystúpila s tým, že je potrebné zabezpečiť lepšie 

značenie na hrad a asfaltovanie cesty okolo predajne p. Sabatulovej nie je dokončené. Pán 

starosta skonštatoval, že  cesta v tomto úseku  sa realizovala iba pred 3 rokmi. Čo sa týka cesty 

poza rodinný dom pána Jaroslava Drobňáka, Kamenica 231, obec sa o túto časť cesty nestará, 

nakoľko je to súkromný pozemok. 

Pán poslanec Urda vystúpil ohľadom osvetlenia v časti obce Kamenica-Potoky. Starosta obce 

skonštatoval, že bol sa tam pozrieť a osvetlenie je dostačujúce. 

Pán poslanec MUDr. Ščecina navrhol obecnému úradu vyskúšať aplikáciu na 2 mesiace 

zadarmo, čo sa týka komunikácie obecného úradu s občanmi. Páni poslanci túto aplikáciu na 

„skúšku“ schválili. 

Ďalej pán poslanec MUDr. Ščecina pokračoval v diskusii ohľadom výstavby rodinného domu 

pána Jakuba Bučka, ktorý postavil pod Kamenickým hradom. Pán Martin Andraščík ml. 

zareagoval, že pán Bučko klamal, lebo pôvodne tvrdil, že tam plánuje postaviť chatu. Ďalej pán 

Bučko prekopal cez súkromné pozemky a uložil do zeme kábel. Pán Martin Andraščík st. 

zareagoval, že pán Bučko nemôže  konať tak, jak si on myslí, ale že sa mal spýtať vlastníkov 

týchto pozemkov, cez ktoré kopal. Ďalej pán Martin Andraščík st. navrhol, aby obec prijala 

uznesenie, kde by boli podmienky, za akých sa môže stavať v lokalite pod hradom, aby to malo 

nejaký „rámec“ (napríklad, aby tam bol určený charakter stavby a pod.) Obec nemôže zakázať 

uplatňovať si vlastnícke práva aj keď ide o takú lokalitu ako je okolie hradu. Pán poslanec 

MUDr. Ján Ščecina zareagoval, že obec má spracovaný územný plán a ten je  je alfa a omega 

pre obec. Pán Martin Andraščík starší skonštatoval, že ani územným plánom nemôžme zastaviť 

rozvoj obce. MUDr. Ščecina na to, že je dané zákonom, že územný plán obce sa má dodržiavať, 

preto v takýchto prípadoch je potrebné územný plán rozširovať. Ďalej vytkol, že obecné 

zastupiteľstvo neschválilo stavebné povolenie pre pána Bučka. Starosta obce zareagoval, že to 

nie je v kompetencii obecného zastupiteľstva a verejná vyhláška – stavebné povolenie na stavbu 

„Rekreačná chata“ visela na úradnej tabuli obce a webovej stránke od 11. 11. 2019 do 26. 11. 

2019. Pán Andraščík st. navrhol, aby okolie hradu sa naprojektovalo odborníkom, aby tam boli 

pekné výhľady na okolie hradu a ten projekt zahrnúť do zmeny územného plánu obce, kde by 

boli vymedzené presné pravidlá výstavby   a podmieniť výstavbu v tejto lokalite schválením 

obecným zastupiteľstvom. Do tejto diskusie sa zapojil aj pán poslanec Urda s tým, že za jeho 

pôsobenia vo funkcii starostu obce Pamiatkový úrad SR vydal rozhodnutie o vyhlásení 

ochranného pásma nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky: Hrad Kamenica v obci Kamenica. 

No zároveň obec podala žalobu o preskúmanie tohto rozhodnutia a Ministerstvo kultúry SR 

rozhodnutím zrušilo rozhodnutie Pamiatkového úradu SR. Čo sa týka nezákonného stavebného 

zásahu pána Bučka s uložením inžinierskej siete cez cudzie pozemky, pán starosta informoval, 
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že Ing. Bc. Andrej Piskura, bytom Štúrova 93/11, Lipany podal podnet na preskúmanie  

a odstránenie veci s jeho zásahom do súkromnopávnych vzťahov na Obecný úrad a na vedomie 

zaslal: Jakubovi Bučkovi, Kamenica 505, Stavebný úrad Lipany, SPF Bratislava, VSD, a. s., 

Košice a SPP – distribučná, a.s , Košice. Dňa 11. 11. 2020 boli pozrieť tento výkop aj zo 

Slovenského pozemkového fondu. Pán poslanec MUDr. Ščecina vystúpil aj s tým, že ťahanie 

elektriny cez kopec z Lúčky je tiež kvôli pánovi Bučkovi, tak mu to vychádza. Pán starosta 

zareagoval, že je pokles elektrického napätia v koncových bodoch obce a kábel  bude uložený 

v zemi až po novostavbu pán Jozefa Sontága a odtiaľ už budú osadené elektrické stĺpy do obce. 

Na záver tejto diskusie vystúpil pán poslanec Martin Andraščík ml. s tým, že ľudia sa budú 

naďalej stavať na miestach aj v takých prípadoch, že im bude udelená pokuta. 

Po prediskutovaní pristúpili páni poslanci k hlasovaniu.  

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

Uznesenie 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 výstavy rodinných domov v tejto lokalite. 

Hlasovanie: 

Za: 6 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina Martin 

Andraščík ml., Martin Andraščík st.,  Anastázia 

Porembová, Otto Maček,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Jozef 

Beliš 

 

K bodu 9. Záver 

Keďže do diskusie sa nikto viacej neprihlásil, pán starosta poďakoval prítomným poslancom za 

účasť na zasadnutí OZ a ukončil 10. zasadnutie OZ. 

Zasadnutie ukončené o 20.00 hod. 

Zapísala v Kamenici dňa 11. 11. 2020: Jana Diňová 

 

 

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

        Ing. Michal Guľaš-starosta obce 

Overovatelia zápisnice: 

Otto Maček ..................................... 

Anastázia Porembová ....................................... 


