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Zápisnica 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kamenica 

konaného dňa 10. 03. 2021 

Prítomní: Ing. Michal Guľaš, starosta obce 

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

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

                           Porembová, Otto Maček, Jozef Beliš   

Neprítomný: 0 
Ďalší prítomní: Jana Diňová, zam. obce 

                           Terézia Andraščíková, zam. obce 

Verejnosť: Jakub Bučko 

         Peter Tarasovič 

         Ján Hovanec 

         Miroslav Hrabčák - projektant 

 

Program:                         1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

          komisie  

                                   3. Informácia o plnení uznesení z 11. zasadnutia OZ 

                                   4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č. 20/2020, 1/2021, 

                                       č. 2/2021 a č. 3/2021 

   5. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2020 

   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: Ing. Peter Angelovič, Otto Maček 

Návrhová komisia: Martin Andraščík st., Anastázia Porembová 

Zapisovateľka: Jana Diňová 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda, , 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: 0  
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Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica schvaľuje program rokovania bez zmien a doplnkov. 

Hlasovanie: 

Za: 9 

 

Ladislav Urda, 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: 0  

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 :                                        1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

          komisie  

                                   3. Informácia o plnení uznesení z 11. zasadnutia OZ 

                                   4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č. 20/2020, 1/2021, 

                                       č. 2/2021 a č. 3/2021 

   5. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2020 

   6. Rôzne 

     7. Diskusia 

   8. Záver 

 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z 11. zasadnutia OZ 

 
K uzneseniu č. 145/2020 – je potrebné pripraviť rozpočet na realizáciu zvodu vody 

z parkoviska pri škole a na úpravu pozemku pána Ľudovita Tarasoviča, Kamenica 443 

a v jarných mesiacoch sa to zrealizuje. 

 

K uzneseniu č. 146/2020  - k danej problematike bola pozvaná Ing. arch. Mariana Šimková, 

ktorá vypracovala Územný plán obce Kamenica a spolu so starostom obce si prešla terén, kde 

boli spísané body do návrhu zmeny č. 2 tohto územného plánu obce. MUDr. Ščecina dal návrh, 

aby aj poslanci a občania boli zainteresovaní a taktiež dávali svoje návrhy do konca marca 2021, 

keďže sa bude otvárať územný plán. Pán starosta súhlasil, spíšu sa všetky požiadavky a bude 

zvolané obecné zastupiteľstvo výlučne ohľadom zmeny územného plánu. 

 

V tomto bode pán starosta informoval pánov poslancov, že vyšla výzva na Dom seniorov, ale 

iba pre 12 klientov, ktorí budú potrebovať 24-hodinovú starostlivosť. 

 

Keďže zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnili aj hostia pán Jakub Bučko a Peter 

Tarasovič, pán poslanec Martin Andraščík ml., vystúpil s tým, že pán Jakub Bučko oklamal 

obecné zastupiteľstvo, „že ide stavať rekreačnú chatu a postavil pod hradom rodinný dom“. Pán 

Bučko sa ohradil, že on nikoho neoklamal a že páni poslanci o tom vedeli. Na to zareagoval  

MUDr. Ščecina, že on o tom nevedel. Pán Bučko  na to odpovedal, že MUDr. Ščecina píše 

samé klamstvá. MUDr. Ščecina požiadal pána Bučka, aby spísal, aké „klamstvá“ píše. 

 

K uzneseniu č. 149/2020 ohľadom dokončenie „múzea“ – Centra tradičnej kultúry“ starosta 

pozval na jednanie Mgr. art. Tomáša Haviara a jeho manželku. . Pán starosta dal návrh presunúť 
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na dokončenie tohto „múzea“   z rozpočtu obce na rok 2021 finančné prostriedky, ktoré boli 

určené na oslavy 750. výročia obce a „Hradných slávností“, keďže pandemická situácia sa 

pravdepodobne do konca roka 2021 nezmení a tým sa nebudú usporadúvať žiadne oslavy. Páni 

poslanci  poverili pána starostu pripraviť presun rozpočtových prostriedkov na úpravu Centra 

tradičnej kultúry do 13. schôdze zasadnutia OZ v rámci rozpočtového opatrenia. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

 

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. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

 

Ladislav Urda, 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: 0  

 

K uzneseniu č. 150/2020 a č. 154/2020 starosta obce informoval, že sa vyjadrí projektant, ktorý 

došiel na zasadnutie OZ neskôr. 

K uzneseniu č. 152/2020 – starosta obce informoval, že boli sa pozrieť projektanti, ktorí majú 

pripraviť štúdiu na bytový dom na pozemku za obecným úradom. Ide o cca 8 bytov. 

K uzneseniu č. 153/2020 – starosta obce informoval, že vyšla výzva z Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny, čo sa týka poskytovania opatrovateľskej služby starším občanom 

v domácom prostredí, čím sa odbremenia sociálne zariadenia. Opatrovateľky musia absolvovať 

5-týždňový opatrovateľský kurz. Garantovaná mzda cca 741,- Eur brutto na 1 pracovné miesto. 

MUDr. Ščecina dal návrh, aby sa spravil prieskum, kto takú službu v obci bude potrebovať 

(opatrovaný) a kto má záujem ju poskytovať (opatrovateľka). 

Pán starosta taktiež dal návrh na využitie priestorov klubu dôchodcov pre seniorov na denný 

stacionár po ukončení pandemickej situácie. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 163/2021 

 

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

p. 
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berie na vedomie 

 

Informáciu o plnení uznesení z 11. zasadnutie OZ. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

 

Ladislav Urda, 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: 0  

 

 

K bodu 4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozpočtové opatrenie č. 20/2020, č. 

1/2021, č. 2/2021 a č. 3/2021. 

Návrh na zmenu rozpočtovým opatrením č. 20/2020, č. 1/2021 , č. 2/2021 a č. 3/2021 predložil 

starosta obce. Páni poslanci Rozp. opatrenie č. 20/2020, č. 1/2021 , č. 2/2021 zobrali na 

vedomie a Rozp. opatrenie č. 3/2021 schválili. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 164/2021 

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. 20/2020, č. 1/2021 , č. 2/2021 

 

b) schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 

Hlasovanie: 

Za: 9 

 

Ladislav Urda, 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: 0  
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K bodu 5. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2020 

 
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2020, ktorú vypracovala Hlavná kontrolórka 

obce PhDr. Alena Benian Džačovská, predniesol starosta obce. Páni poslanci túto správu 

zobrali na vedomie. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 165/2021 

 

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

p. 

 

berie na vedomie 

 

Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2020, ktorú vypracovala Hlavná kontrolórka 

obce PhDr. Alena Benian Džačovská 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

 

Ladislav Urda, 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: 0  

 

K bodu 6. Rôzne 

V tomto bode sa prejednávali žiadosti občanov. 

Žiadosť pani Marty Mačekovej, Márie Jenčovej, Jaroslava Urdu a Martina Halčišáka 

o zvýšenie bezpečnosti – pokračovanie výstavby chodníka pri hlavnej ceste, ktorý bol 

zrealizovaný len po č. d. 474 a o rozšírenie verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu, ktoré 

končia pred rodinným domom p. Mačekovej. Pán poslanec Beliš reagoval na žiadosť, že títo 

občania nechceli v minulosti povoliť kopať kanál cez ich pozemky a teraz by tam chceli všetko. 

Na to poslanec Maček reagoval, či by sa jemu páčilo, aby jeho vnúčatá chodili domov zo školy 

po krajnici cesty a okolo nich kamióny. Ďalej pán  poslanec Maček reagoval, že poslanec Beliš 

by len chcel, aby ľudia dávali kopať všetko cez ich dvory a že poslanec Beliš za jeho 

hospodárstvom vyváža kamene, stavebnú suť  na cudzie pozemky. Poslanec Beliš povedal 

poslancovi Mačekovi, nech sa stará o svoj kardaň. Poslanec Maček mu odpovedal, že už mal 

dávno zvážiť jeho pôsobenie ako poslanca obce a už mal dávno odstúpiť z funkcie. 

Na túto žiadosť nadväzujú aj žiadosti pána Ing. Petra Hovanca, Kamenica 474 o zriadenie 

a vybudovanie inžinierskych sietí ku pozemku KN-C 500, 501/1 za účelom výstavby rodinného 

domu na pozemku p. č. 500, 501/1; o riešenie problému chýbajúceho plynovodu v obytnej zóne 

pri hlavnej ceste smerom ku pozemku KN-C 500, 501/1; o pomoc pri rozšírenie obecnej siete 

a výstavbe elektrického stĺpu ku pozemku KN-C 500, 501/1; o riešenie problému zosuvu 
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miestnej priekopy pri hlavnej ceste smerom na SL a pokračovanie vo výstavbe obecného 

chodníka, ktorý končí pri č. e. 474. 

Pán poslanec Urda skonštatoval, že obec má platné stavebné povolenie na kanalizáciu v tomto 

úseku, ale pravdepodobne bude potrebné požiadať o zmenu stavebného povolenia (zistiť na 

Okresnom úrade, odbore starostlivosti o životné prostredie). Taktiež má stavebné povolenie na 

pokračovanie chodníka v tomto úseku.  Pán poslanec Martin Andraščík st. dal návrh pripraviť 

rozpočtový návrh na realizáciu chodníka, verejného osvetlenia,  rozhlasu a inžinierskych sietí  

od rodinného domu súpisné číslo 474 po „kaplicu“ a ich realizáciu. 

Pán poslanec Ing. Peter Angelovič dal návrh naskenovať inžinierske siete (voda, kanál, plyn) 

a zverejniť na webovej stránke obce. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

 

Uznesenie 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. 

Hlasovanie: 

Za: 9 

 

Ladislav Urda, 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: 0  

 

Žiadosť pani Moniky Harenčárovej, Kamenica 375 o realizáciu pozemnej komunikácie 

a inžinierskych sietí k parcele č. 895 z dôvodu výstavby rodinného domu a žiadosť pána 

Miroslava Andraščíka, Kamenica 376 o realizáciu pozemnej komunikácie a inžinierskych 

sietí k parcele č. 894 z dôvodu výstavby rodinného domu. Páni poslanci zobrali na vedomie 

tieto dve žiadosti o úpravu cesty k pozemkom p. Harenčárovej a p. Andrašččíka a na základe 

plánu IBV obce riešiť výstavbu domov ako aj prístupových ciest podľa územného plánu obce 

(riešiť to ako celok, lebo táto časť obce je v územnom pláne obce riešená ako IBV). 
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 167/2021 

 

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

v z. n. p. 

 

a) berie na vedomie 

žiadosť pani Moniky Harenčárovej, Kamenica 375 o realizáciu pozemnej komunikácie 

a inžinierskych sietí k parcele č. 895 z dôvodu výstavby rodinného domu a žiadosť pána 

Miroslava Andraščíka, Kamenica 376 o realizáciu pozemnej komunikácie a inžinierskych sietí 

k parcele č. 894 z dôvodu výstavby rodinného domu 

b) riešiť 

 

na základe plánu IBV obce   výstavbu domov ako aj prístupových ciest podľa územného 

plánu obce v tomto úseku. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina, Ing. Peter 

Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík 

st.,  Anastázia Porembová, Otto Maček, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Martin Andraščík ml. 

Neprítomný: 0  

 

Žiadosť pána Martina Gladiša, Kamenica 279 o odkúpenie pozemku obce v k. ú. Kamenica 

do osobného vlastníctva, vytýčeného a zakresleného v geometrickom pláne č.2/2021, úradne 

overenom  Katastrálnym úradom Sabinov – Ing. Vladimír Dujava dňa 02. 02. 2021 pod číslom 

G1-45/2021 na oddelenie parcely č. 1407/5 o výmere 128 m2. Páni poslanci po diskusii 

s odpredajom nesúhlasili a poverili pána starostu pripraviť nájomnú zmluvu (dlhodobý nájom) 

na daný pozemok v cene 0,20 Eur/ m2/ rok. Pozn. pán poslanec Maček navrhoval vyššiu cenu 

prenájmu, aby to do budúcna odradilo k rovnakému konaniu ďalších občanov a takisto aj 

správne konanie za neoprávnenú stavbu na cudzom (t. j. obecnom) pozemku. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

 

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 



8 
 

b) poveruje 

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

Hlasovanie: 

Za: 5 

 

Ladislav Urda, Martin Andraščík ml., Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st., Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 4 MUDr. Ján Ščecina, Ing. Peter Angelovič, Anastázia 

Porembová, Otto Maček 

Neprítomný: 0  

 

Na zasadnutie OZ neskôr došiel aj projektant pán Miroslav Hrabčák, ktorému pán starosta 

udelil slovo. Pán Hrabčák sa vyjadril k rekonštrukcii vodovodnej a kanalizačnej prípojky 

k budove klubu mladých. Nakoľko je problém s pozemkom, pán Hrabčák navrhol ako jednu 

z možností realizovať prípojky v čelnej časti budovy od hlavnej cesty. Vzhľadom na to, že 

popred budovu je vedené plynové potrubie, z toho dôvodu nie je možné umiestniť vodomernú 

šachtu v danej časti budovy z dôvodu ochranného pásma plynu. Pri realizácii je potrebné vo 

vnútri budovy realizovať v podlahe otvor – šachtu o rozmeroch cca 1 x 1  x 2 metre pomocou 

ktorej by bolo možné napojiť vodu a kanál na obecné siete. Skonštatoval vzhľadom na veľký 

objem búracích a stavebných prác, že daná rekonštrukcia bude veľmi nákladná. Pán poslanec 

Urda informoval pánov poslancov, že na pozemku suseda pána Ing. Andreja Vandžuru je už 

osadená vodomerná šachta.  Páni poslanci poverili pána Urdu opätovne jednať s Ing. Andrejom 

Vandžurom. 

Čo sa týka štúdie na využitia ihriska na kultúrno-spoločenské využitie, pán Hrabčák podal 

návrhy v ústnej podobe. Písomný návrh s vizualizáciou predloží do najbližšieho zasadnutia OZ. 

Ďalej vystúpil pán starosta obce, že obec Kamenica má podpísanú Zmluvu o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku na stavbu: „Zberný dvor v obci Kamenica“. V súvislosti 

s touto zmluvou Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyzvalo obec prijať 

uznesenie ohľadom zabezpečenia pohľadávky v prípade nedodržania schválených podmienok 

na realizáciu tejto stavby. Zároveň páni poslanci poprosili pána starostu, aby do budúcnosti 

takto dôležitý bod programu schôdze bol predložený na preštudovanie pre poslancov skôr ako 

predložený priamo na schôdzi obecného zastupiteľstva  a rovnako aj aby to bolo samostatným 

bodom programu. 
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

 

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. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina, Martin 

Andraščík ml., Ing. Matúš Hovanec, Martin 

Andraščík st.,  Anastázia Porembová, Jozef Beliš 

Proti: 2 Ing. Peter Angelovič, Otto Maček 

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0  

 

Ďalej pán starosta vystúpil s tým, že dňa 3. 5. 2021 končí platnosť Nájomnej zmluvy uzavretej 

podľa zákona č. 504/2003 Z . z. s Ing. Petrom Angelovičom – nájom obecných pozemkov 

zapísaných na LV č. 1421. V prípade, že má obec záujem, mať tieto pozemky v nájme, je to 

potrebné schváliť a súčasne vyhlásiť verejnú súťaž na prenájom pozemkov vo vlastníctve obce. 
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

 

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. 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda, 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: 0  

   

K bodu 7. Diskusia 

V tomto bode vystúpil MUDr Ščecina, ktorý mal na starosti na „skúšku“ aplikáciu – 

komunikácia občanov s obecným úradom, ktorá by obec stála 150,- Eur mesačne. Keďže Ing. 

Štofanik sľúbil vylepšenie obecnej aplikácie v sume 420,- Eur ročne, páni poslanci sa rozhodli 

pre pôvodnú aplikáciu. 

Pán poslanec Beliš podotkol, že doposiaľ obecný úrad nevysypal cestu makadamom okolo 

pána Martina Pčolku, číslo súpisné 626 (bolo to už skôr schválené OZ). 

Pán poslanec Otto Maček oboznámil pánov poslancov, že má vypracovanú cenovú ponuku 

(na zakúpenie 2 mikrofónov a programu) od Ing. Vladimíra Štofanika na online vysielanie 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. Páni poslanci túto možnosť neschválili. 

Hlasovanie: 

Za: 4 

 

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml., Ing. 

Matúš Hovanec,  Otto Maček,  

Proti: 4 Ladislav Urda, Martin Andraščík st., Anastázia 

Porembová, Jozef Beliš 

Zdržal sa: 1 Ing. Peter Angelovič 

Neprítomný: 0  

 

Páni poslanci hlasovali za druhú alternatívu a to zverejnenie videozáznamu zo zasadnutia OZ 

na web stránke obce a túto možnosť schválili. 
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 171/2021 

 

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

o obecnom zriadení  v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

návrh pána poslanca Otta Mačeka na zakúpenie programu a mikrofónov na natáčanie priebehu 

zasadnutia obecného zastupiteľstva a videozáznam zverejniť na web stránke obce. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

 

 MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml., Ing. 

Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin 

Andraščík st., Otto Maček,  

Proti: 1 Jozef Beliš 

Zdržal sa: 2 Ladislav Urda, Anastázia Porembová 

Neprítomný: 0  

 

V diskusii vystúpil pán Jakub Bučko, že mu bolo vydané stavebné povolenie na rekreačnú 

chatu a stavebný zákon neurčuje, akú výmeru má mať chata. MUDr. Ščecina dal podnet voči 

tomuto stavebnému povoleniu na stavebný úrad. Riešením tohto problému je znovuotvorenie 

územného plánu obce, kde sa bude riešiť aj táto lokalita obce. MUDr. Ščecina podotkol, že je 

za to, aby bol spokojný aj ten, kto sa pozerá na danú lokalitu z hradu a aj vlastník nehnuteľnosti. 

Pán poslanec Martin Andraščík st. opätovne dal návrh pozvať architekta, ktorý by vypracoval 

urbanistickú štúdiu na lokalitu pod hradom (aby to malo nejakú víziu – formu) a toto potom 

zapracovať do územného plánu obce. 

Pán poslanec Beliš, že je potrebné urobiť cestu okolo pána Alojza Blaška k chatám, lebo cesta 

cez farské je rozbitá. Pán poslanec Maček reagoval na požiadavku poslanca Beliša, aby si to 

vydiskutoval s majiteľmi chát sám. 

Pán poslanec MUDr. Ščecina upozornil na nezrealizované zábradlie okolo potoka (už žiadal 

pán Nendza Ján, Kamenica 542) a dokončenie roštu okolo rodinného domu pána Mgr. 

Vladimíra Prevužňáka, Kamenica 28. 

Pán poslanec Martin Andraščík ml. upozornil na vyúčtovanie  Združenia Kamenná veža – 

„Záchranné murovacie práce na hrade“ . Pán poslanec Ing. Angelovič podotkol, že združenie 

je príspevková organizácia a na základe žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce, po 

schválení obecným zastupiteľstvom, obec podpísala so združením zmluvu o poskytnutí dotácie. 

Združenie zodpovedá za to, či má oprávnené výdavky. Pán Martin Andraščík st. navrhol aj 

alternatívu, že obec bude refundovať finančné prostriedky po predložení dokladov, ale až po 

rozhovore s pánom Milanom Gladišom, štatutárnym zástupcom Združenia Kamenná veža. 

Pán poslanec Otto Maček dal návrh na rozšírenie dopravného značenie aj na vedľajších 

uliciach v obci. Páni poslanci schválili prípravu rozpočtu na dopravné značenie na vedľajších 

uliciach v obci. 
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

 

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. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina, Martin 

Andraščík ml., Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st.,  Anastázia 

Porembová, Otto Maček,  

Proti: 1 Jozef Beliš 

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 0  

 

K bodu 8. Záver 

V závere pán starosta poďakoval prítomným poslancom a hosťom za účasť na 12. zasadnutí 

OZ. 

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.30 hod. 

Zapísala: Jana Diňová .................... 

 

 

 

 

         Ing. Michal Guľaš 

            Starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Peter Angelovič ................................. 

 

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