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Zápisnica 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kamenica 

konaného dňa 16. 12. 2020 

Prítomní: Ing. Michal Guľaš, starosta obce 

            Poslanci:  MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml., Ing. Peter  

                           Angelovič, Ing. Matúš Hovanec,   Martin Andraščík st.,  Anastázia        

                           Porembová, Otto Maček, Jozef Beliš   

Neprítomný:  Ladislav Urda 

Ďalší prítomní: Jana Diňová, zam. obce 

                           Terézia Andraščíková, zam. obce 

Verejnosť: Mgr. Vladimír Prevužńák, Ing. Ján Ščecina 

 

Program:                1. Otvorenie zasadnutia. 

                                  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

                                      komisie  

                                  3. Informácia o plnení uznesení z 10. zasadnutia OZ 

                                  4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č. 16/2020, 

                                       č. 17/2020, č. 18/2020 a č. 19/2020 

             5. a) Návrh rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na r. 2022 a 2023 

                 b) Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu  

                                            obce 

            6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020, ktorým sa mení  

                                      a dopĺňa VZN č. 1/2019 o nakladaní s komunálnym odpadmi 

                                      a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kamenica 

                                      (Dodatok č. 1) 

                        7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenica č. 3/2020  

                                       o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne  

       odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021 

   8. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 obce Kamenica 

                                       o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie 

       originálnych kompetencií na úseku školstva 

   9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 o podmienkach  

                                       poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Kamenica 

           10. Správa o vykonaní finančnej kontroly č. 1 – 4 

           11. Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce  

      na I. polrok 2021 

                                 12. Rôzne 

           13. Diskusia 

           14. Záver 

 
 

 K bodu 1.  Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ otvoril Ing. Michal Guľaš, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.  

Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 8 a OZ je uznášania schopné. Materiály 

na rokovanie zasadnutia pánom poslancom boli zaslané e-mailom. 
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K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie 

Overovatelia zápisnice: Jozef Beliš, Otto Maček 

Návrhová komisia: Martin Andraščík st., Ing. Matúš Hovanec 

Zapisovateľka: Jana Diňová 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Martin Andraščík ml., Ing. Peter Angelovič, 

 Ing. Matúš Hovanec Martin Andraščík st.,  

Anastázia Porembová, Otto Maček, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 MUDr. Ján Ščecina 

Neprítomný: 1 Ladislav Urda 

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

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml.,  

Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin 

Andraščík st.,  Anastázia Porembová, Otto Maček, 

Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Ladislav Urda 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

                        1. Otvorenie zasadnutia. 

                                  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

                                      komisie  

                                  3. Informácia o plnení uznesení z 10. zasadnutia OZ 

                                  4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č. 16/2020, 

                                       č. 17/2020, č. 18/2020 a č. 19/2020 

             5. a) Návrh rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na r. 2022 a 2023 

                 b) Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu  

                                            obce 

            6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020, ktorým sa mení  

                                      a dopĺňa VZN č. 1/2019 o nakladaní s komunálnym odpadmi 

                                      a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kamenica 

                                      (Dodatok č. 1) 

                        7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenica č. 3/2020  

                                       o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne  

       odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021 

   8. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 obce Kamenica 

                                       o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie 

      originálnych kompetencií na úseku školstva 

                                   9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 o podmienkach  

                                       poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Kamenica 
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           10. Správa o vykonaní finančnej kontroly č. 1 – 4 

           11. Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce  

      na I. polrok 2021 

                                 12. Rôzne 

           13. Diskusia 

           14. Záver 

 

Keďže zasadnutia OZ sa zúčastnil Ing. Ján Ščecina, starosta obce mu udelil v úvode slovo. 

Ing. Ščecina predstavil projekt API domčeka (bolo natočené aj video o tom), ktorý sa nachádza 

v lokalite pod hradom s víziou do budúcna, žeby sa tam mohol zrealizovať park, škola v prírode 

a pod. No, ak tam sa bude v budúcnosti realizovať výstavba rodinných domov, už tam nebude 

také pekné okolie, ktoré by bolo vhodné ďalej zveľadiť. Ing. Ščecina dal podnet, či by obec 

takémuto projektu bola naklonená. Nemá zmysel to zakladať, ak sa tam začne stavať. 

V budúcnosti to spojiť s včelárstvom, botanikou, biológiou a pod. O tento API domček je 

záujem aj zo zahraničia. Pán poslanec Martin Andraščík ml. podotkol, či ľudia – vlastníci 

pozemkov v tejto časti obce budú ochotní svoje pozemky predať. Ing. Ščecina zareagoval, že 

je tam množstvo práce, ale nie je to nereálne, nakoľko aj turistický ruch sa v okolí hradu 

zvyšuje. No zároveň podotkol, ak tam obec vybuduje inžinierske siete, tak sa tam s výstavbou 

rodinných domov bude pokračovať. Pán starosta poďakoval Ing. Jánovi Ščecinovi za 

predstavenie jeho vízie a požiadal ho, aby na ďalšom zasadnutí OZ pánov poslancov o tomto 

projekte podrobnejšie informoval.  

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z 10. zasadnutia OZ 

K uzneseniu č. 130/2020 ohľadom realizácie roštu pred pozemkom pána Petra Majného, 

Kamenica 112, pán starosta informoval, že tieto práce sú zrealizované. 

K uzneseniu č. 135/2020  starosta obce skonštatoval, že projektant zatiaľ nebol preveriť 

kritické body v obci pri spadovaní vody v priľahlých častiach miestnych komunikácií. 

K uzneseniu č. 142/2020 starosta obce predložil pánom poslancom katastrálnu mapu, kde bolo 

vyznačené, že parcela C-KN 1119, ktorej vlastníčkou je pani Helena Majná, bytom Kamenica 

122 sa nachádza mimo miestnej komunikácie. Pre obec nemá význam ju vykupovať, nakoľko 

obec nie je dotknutá strana. 

K uneseniu č. 143/2020 – pán Milan Pekár doposiaľ nepredložil žiadne doklady ohľadne 

investície do obecnej kanalizácie v jeho zastavanej časti. 

K uzneseniu č. 144/2020 – starosta informoval, že obec má vypracovanú projektovú 

dokumentáciu týkajúcu sa dostavby kanalizácie v obci na 3 miestach. Týka sa to aj výstavby 

kanalizácie ku farme. 

K uzneseniu č. 145/2020 – stavebná komisia spolu so starostom obce boli na tvary miesta 

a dohodli sa na realizácii zvodu vody z parkoviska do kanála. 

K uzneseniu č. 146/2020 – starosta obce telefonicky oslovil Ing. Šimkovú za účelom posúdenia 

zmeny územného plánu obce v lokalite pod Kamenickým hradom v nadväznosti na možnosť 

výstavby rodinných domov v tejto lokalite. 
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 147/2020 

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

n. p. 

berie v vedomie 

informáciu o plnení uznesení z 10. zasadnutia OZ. 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml.,  

Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin 

Andraščík st.,  Anastázia Porembová, Otto Maček, 

Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Ladislav Urda 

 

K bodu 4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozpočtové opatrenie č. 16/2020, č. 

17/2020, č. 18/2020 a č. 19/2020 

Návrh na zmenu rozpočtovým opatrením č. 16/2020, č. 17/2020 , č. 18/2020 a č. 19/2020 

predložil starosta obce. Páni poslanci Rozp. opatrenie č. 16/2020, 17/2020 a 18/2020 zobrali na 

vedomie a Rozp. opatrenie č. 19/2020 schválili. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 148/2020 

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. 16/2020, 17/2020 a 18/2020 

 

b) schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 19/2020 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml.,  

Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin 

Andraščík st.,  Anastázia Porembová, Otto Maček, 

Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Ladislav Urda 

 



5 
 

K bodu 5. a )Návrh rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na r. 2020 a 2023 

             b)  Odborné stanovisko Hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu obce 
 

Návrh rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 predložil starosta obce /pánom 

poslancom bol tento návrh zaslaný aj e-mailom/. Taktiež predložil Odborné stanovisko 

Hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce. Páni poslanci podávali svoje návrhy k rozpočtu. 

Pán starosta informoval, že do návrhu rozpočtu obce boli zahrnuté aj náklady na Oslavy 750. 

výročia obce, ktoré boli naplánované v roku 2020, no z dôvodu pandémiu, obec ich presunula 

na rok  2021. Tiež skonštatoval, žeby bolo dobré dokončiť „múzeum“ – Centrum tradičnej 

kultúry. Náklady na jeho dokončenie sa predpokladajú vo výške 20.000,- Eur. Pán poslanec 

Martin Andraščík st. zareagoval, že toto „múzeum“ nemá žiadnu víziu. Páni poslanci poverili 

pána starostu obce pripraviť plán – víziu ďalšej úpravy tohto Centra tradičnej kultúry spolu 

s Mgr. art. Tomášom Haviarom. Pán poslanec MUDr. Ščecina dal návrh, aby na budúci rok 

toto „múzeum“ už bolo funkčné. Pán poslanec Ing. Angelovič podotkol, že výhodou tohto 

„múzea“ je aj to , že nálezy z hradného kopca budú u nás v obci. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 149/2020 

Obecné zastupiteľstvo 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. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml.,  

Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin 

Andraščík st.,  Anastázia Porembová, Otto Maček, 

Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Ladislav Urda 

 

Pán poslanec MUDr. Ščecina dal návrh skrášliť vonkajšie prostredie v obci, nakoľko sa nebudú 

realizovať kultúrne podujatia.  

Pán poslanec Otto Maček dal návrh na rozšírenie dopravného značenia v obci do budúcna. 

Ďalej vybudovať na ihrisku altánok /náklady na jeho výstavbu s materiálom by boli vo výške 

cca 15.000,- Eur/. Páni poslanci poverili pána starostu pripraviť štúdiu využitia ihriska na 

kultúrno-spoločenské využitie. 
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 150/2020 

Obecné zastupiteľstvo 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. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml.,  

Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin 

Andraščík st.,  Anastázia Porembová, Otto Maček 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Jozef Beliš 

Neprítomný: 1 Ladislav Urda 

 

Pán Otto Maček navrhol vybudovať detské ihrisko za predajňou Coop Jednota. Pán Mgr. 

Vladimír Prevužňák predstavil projekt vo výške cca 10.500,- Eur. Starosta obce navrhol, že 

detské ihrisko sa môže vybudovať (doplniť) aj v priestoroch základnej školy, nakoľko niektoré 

prvky detského ihriska sa tam pri revízii vyradili. Páni poslanci schválili predbežný rozpočet 

na nákup prvkov detského ihriska v sume 10.500,- Eur s tým, že lokalita sa bude riešiť neskôr. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 151/2020 

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

n. p. 

 

schvaľuje 

 

predbežný rozpočet na nákup prvkov detského ihriska v sume 10.500 Eur. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml.,  

Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin 

Andraščík st.,  Anastázia Porembová, Otto Maček, 

Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Ladislav Urda 
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Ing. Peter Angelovič vystúpil s tým, žeby bolo vhodné pripraviť projekt pre bytový dom  

v areáli materskej školy, nakoľko zámer stavať Dom seniorov padol. Pán starosta zareagoval, 

že obec ešte tento projekt nezrušila. Pán poslanec Martin Andraščík st. navrhol nájsť aj inú 

alternatívu poskytovania sociálnej služby, napr. v domácom prostredí, čím by obec ušetrila 

nemalé finančné prostriedky na výstavbu a prevádzku Domu seniorov. Páni poslanci poverili 

pána starostu obce pripraviť nákladovú štúdiu k bytovému domu  a zároveň poverili pána 

starostu obce preveriť, resp. pripraviť možnosti starostlivosti o starších občanov formou 

opatrovateľskej starostlivosti v súčinnosti s obcou. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 152/2020 

Obecné zastupiteľstvo 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. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml.,  

Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin 

Andraščík st.,  Anastázia Porembová, Otto Maček, 

Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Ladislav Urda 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 153/2020 

Obecné zastupiteľstvo 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. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml.,  

Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin 

Andraščík st.,  Anastázia Porembová, Otto Maček, 

Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Ladislav Urda 
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Ohľadom budovy klubu mladých páni poslanci konštatovali, že je potrebné pripraviť rozpočet 

na schody situované od hlavnej cesty, inžinierske siete, rekonštrukciu, vecné bremeno na vstup 

na pozemok a dlhodobý nájom pozemkov. Páni poslanci poverili pána starostu pripraviť 

inžinierske siete k nehnuteľnosti klubu mladých ako aj možnosti rekonštrukcie vlhkých časti 

budovy. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 154/2020 

Obecné zastupiteľstvo 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. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml.,  

Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin 

Andraščík st.,  Anastázia Porembová, Otto Maček, 

Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Ladislav Urda 

 

 

Páni poslanci po tejto rozprave rozpočet na rok 2021 schválili a rozpočet na roky 2022 a 2023 

zobrali na vedomie. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č.155/2020 

 

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

n. p. 

 

a) berie na vedomie 

 

Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce 

 

b) schvaľuje 

 

Rozpočet obce na rok 2021. 

 

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový: 

Bežné príjmy – 918 780,00  Eur 

Bežné výdavky – 897 895,00  Eur. 
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Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový: 

 

Kapitálové príjmy – 0,00 Eur 

Kapitálové výdavky – 140 245,00  Eur budú kryté prebytkom bežných príjmov vo výške 

20.885,00 Eur a čerpaním rezervného fondu vo výške 116.000,00 Eur. 

 
c) berie na vedomie 

 

Rozpočty na roky 2022 a 2023 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml.,  

Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin 

Andraščík st.,  Anastázia Porembová, Otto Maček, 

Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Ladislav Urda 

 

K bodu 6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č. 1/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Kamenica (Dodatok č. 1) 

Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Kamenica (Dodatok č. 1) predložil starosta obce. Toto VZN sa predkladá z dôvodu, že obec 

nezavádza zber kuchynského odpadu od fyzických osôb, nakoľko si uplatňuje výnimku zo 

zákona o odpadoch. Obecné zastupiteľstvo toto VZN jednohlasne schválilo./Viď VZN č. 

2/2020/ 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 156/2020 

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

n. p. 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kamenica 

(Dodatok č. 1). 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml.,  

Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin 

Andraščík st.,  Anastázia Porembová, Otto Maček, 

Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Ladislav Urda 
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K bodu 7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenica č. 3/2020 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na kalendárny rok 2021 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kamenica č. 3/2020 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021 

predložil starosta obce. 

V návrhu obec daň z nehnuteľností nezvyšovala, navrhla zvýšiť poplatok za komunálny odpad, 

nakoľko bola podpísaná nová Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným 

stavebným odpadom a separovaným odpadom na 4 roky s firmou Marius Pedersen /stará 

zmluva ukončila platnosť po 4 rokoch/, kde bola zvýšená jednotková cena za zber, prepravu 

a nakladanie s tuhým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Páni poslanci 

toto VZN schválili /Viď VZN č. 3/2020/. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 157/2020 

Obecné zastupiteľstvo 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. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021. 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml.,  

Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin 

Andraščík st.,  Anastázia Porembová, Otto Maček, 

Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Ladislav Urda 

 

K bodu 8. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 obce Kamenica o určení 

výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na 

úseku školstva 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020 obce Kamenica o určení výšky finančných 

prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva predložil starosta 

obce. 

Východiska pri tvorbe rozpočtu na r. 2021 – originálne kompetencie 

Platy na rok 2021 bez navýšenia, spracované podľa platov 2020, zvýšenie iba podľa počtu 

odpracovaných rokov, úprava minimálnej mzdy od 1. 1. 2021 na 623,00 Eur. 

Pre ŠKD: navýšenie v ŠKD od 01/21 nástup p. Kažová po rodičovskej dovolenke, ale bude 

čerpať starú nevyčerpanú dovolenku, čiže za 01-02/21 budú v ŠKD dve vychovávateľky a od 

marca si bude p. Omastová dopĺňať úväzok 22 % v ŠKD. 
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Pre MŠ: Oproti minulému roku mala jedna učiteľka s VŠ 2. stupňa postup do vyššej platovej 

triedy. V MŠ je narátaný ešte rozpočet pre PA ako rezerva na 2 mesiace, kým refunduje platby 

MPC. 

Páni poslanci toto VZN schválili /Viď VZN č. 4/2020/. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 158/2020 

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

n. p. 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 obce Kamenica o určení výšky finančných 

prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva. 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml.,  

Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin 

Andraščík st.,  Anastázia Porembová, Otto Maček, 

Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Ladislav Urda 

K bodu 9.  Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 o podmienkach 

poskytovania dotácií z prostriedkov obce Kamenica 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 o podmienkach poskytovania dotácií 

z prostriedkov obce Kamenica predložil starosta obce. Obec poskytuje dotácie z rozpočtu obce 

na základe zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. 

a VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce č. 5/2020 po splnení podmienok. /Viď VZN č. 

5/2020/. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.  Páni poslanci toto VZN schválili. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 159/2020 

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

n. p. 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov 

obce Kamenica. 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml.,  

Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin 

Andraščík st.,  Anastázia Porembová, Otto Maček, 

Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Ladislav Urda 
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K bodu 10. Správa o vykonaní finančnej kontroly č. 1-4 na Obecnom úrade 

Kamenica 

Správy o vykonaní finančnej kontroly č. 1-4 na Obecnom úrade Kamenica za obdobie od 1. 1. 

2020 do 30. 9. 2020 predniesol starosta obce. Finančnú kontrolu vykonala Hl. kontrolórka obce 

PhDr. Alena Benian Džačovská. Obecné zastupiteľstvo tieto správy zobralo na vedomie. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 160/2020 

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

n. p. 

berie na vedomie 

Správy o vykonaní finančnej kontroly č. 1-4 na Obecnom úrade Kamenica za obdobie od 1. 1. 

2020 do 30. 9. 2020. 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml.,  

Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin 

Andraščík st.,  Anastázia Porembová, Otto Maček, 

Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Ladislav Urda 

 

K bodu 11. Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na I. polrok 

2021  

Plán kontrolnej činnosti Hl. kontrolóra  obce Kamenica na I. polrok 2020 predniesol starosta 

obce. Páni poslanci tento plán schválili. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 161/2020 

Obecné zastupiteľstvo 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 I. polrok 2021. 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml.,  

Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin 

Andraščík st.,  Anastázia Porembová, Otto Maček, 

Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Ladislav Urda 
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K bodu 12. Rôzne 

Neboli žiadne žiadosti o fyzických a právnických osôb. 

 

K bodu 13. Diskusia 

Najprv v diskusii vystúpil pán poslanec MUDr. Ščecina ohľadom kanála na ihrisku. 

Pán poslanec Martin Andraščík ml. upozornil na priekopu okolo štátnej cesty, ktorú je potrebné 

vyčistiť. 

Pán poslanec Martin Andraščík st. sa zaujímal ohľadne internetu v obci. Starosta obce 

zareagoval, že projektant Telekomu robí projekt ohľadom optickej siete v obci a obec už 3-krát 

žiadala systém wifi, ale žiadosť nebola schválená. 

Aplikáciu, čo sa týka komunikácie obecného úradu s občanmi, si zobral na starosť MUDr. Ján 

Ščecina. 

 

K bodu 14. Záver 

 

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

na zasadnutí OZ, poprial  veľa pohody počas vianočných sviatkov a všetko dobré v novom roku 

2021. 

 

Zasadnutie ukončené o 20.30 hodine. 

Zapísala v Kamenici dňa 16. 12. 2020 Jana Diňová 

 

 

 

 

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

                                                                                                 Ing. Michal Guľaš – starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

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

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