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Zápisnica 

z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kamenica 

konaného dňa 09. 06. 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, zamestnankyňa obce                            

Verejnosť:  Ing. Peter Vandžura  

          Ing. Ján Ščecina 

          Mgr. Michaela Haviarová, PhD. 

          Mgr. Vladimír Prevužňák 

         
Program                     1. Otvorenie zasadnutia 

                                   2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

                                       komisie  

                                   3. Informácia o plnení uznesení z 12. zasadnutia OZ 

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

                                       č. 5/2021, č. 6/2021 a č. 7/2021 

   5. a) Návrh záverečného účtu obce Kamenica za rok 2020 

       b) Stanovisko Hl. kontrolóra obce Kamenica k záverečnému 

           účtu za rok 2020 

   6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Hl. kontrolóra obce 

       na II. polrok 2021 

     7. Nájomná zmluva na prenájom obecných pozemkov - schválenie 

                                   8. Rôzne 

   9. Diskusia 

            10. 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: MUDr. Ján Ščecina, Jozef Beliš 

Návrhová komisia: Martin Andraščík st., Anastázia Porembová 

Zapisovateľka: Jana Diňová 
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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  

 

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 12. zasadnutia OZ 

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

                                       č. 5/2021, č. 6/2021 a č. 7/2021 

   5. a) Návrh záverečného účtu obce Kamenica za rok 2020 

       b) Stanovisko Hl. kontrolóra obce Kamenica k záverečnému 

           účtu za rok 2020 

   6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Hl. kontrolóra obce 

       na II. polrok 2021 

     7. Nájomná zmluva na prenájom obecných pozemkov - schválenie 

                                   8. Rôzne 

   9. Diskusia 

            10. Záver 

 

K bodu 8. Rôzne 

 
Keďže zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnili aj hostia, ktorí podali žiadosti na 

prerokovanie obecným zastupiteľstvom, starosta obce dal návrh so súhlasom poslancov, aby sa 

prerokovali najprv ich žiadosti, ktoré sa mali prerokovať v bode číslo 8. „Rôzne“. 

 

Žiadosť Futbalového klubu Kamenica o poskytnutie dotácie na oddrenážovanie futbalového 

ihriska v sume 12.500,- Eur  a žiadosť o opravu schodov a stupníc, ktoré sú pod sedačkami na 

futbalovom ihrisku. Starosta udelil slovom Ing. Petrovi Vandžurovi, ktorý pánom poslancom 

vysvetlil dôvod podania ich žiadosti – v jeseni sa futbal nedá hrať, lebo ihrisko po dažďoch nie 
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je spôsobilé, stojí na ňom voda, ktorá neodteká a schody sú v havarijnom stave, opadla z nich 

omietka a tak isto i stupnice pod sedačkami sú v havarijnom stave (môže dôjsť k úrazu 

a poškodeniu oblečenia divákov). Obecný úrad podal žiadosť na futbalový zväz o schválenie 

dotácie na závlahu ihriska v roku 2019. Nakoniec sa závlaha realizovala v roku 2020 

z vlastných zdrojov obce, nakoľko dotácia nebola schválená. Futbalový zväz ale  dotáciu obci 

schválil dodatočne v roku 2021 vo výške 8.279,25 Eur, ktorú poslanci v rozpočtovom opatrení 

číslo 7 schválili na spomínané oddrenážovanie ihriska a rozdiel obec uhradí z vlastných 

zdrojov.  Zároveň poverilo starostu obce pripraviť zmluvu   s dodávateľom – víťazom 

verejného obstarávania. Čo sa týka opravy schodov, OZ poverilo stavebnú komisiu, aby išla na 

obhliadku spolu so starostom a stavebnou firmou a následne, aby sa pripravil výkaz-výmer. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 173/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo 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. 

 

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  

 

Mgr. Michaela Haviarová, PhD., ktorá sa tiež zúčastnila zasadnutia obecného zastupiteľstva 

informovala spolu s pánom starostom pánov poslancov, že stavebná firma bola pozrieť 

Centrum tradičnej kultúry pred mesiacom, ale do dnešného dňa neposlali žiadne podklady na 

jeho rekonštrukciu. Manželia Haviarovci by to koordinovali, obecný úrad presunul na tento 

účel finančné prostriedky. Pán poslanec Ing. Angelovič a pán poslanec Martin Andraščík st. 

dali návrh, aby obecný úrad zverejnil na web stránke výzvu, že obec hľadá zhotoviteľa prác na 

Centre tradičnej kultúry. 
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K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z 12. zasadnutia OZ 

 
K uzneseniu č. 145/2020 informoval starosta, že projektant do dnešného dňa nedoložil výkaz 

– výmer čo sa týka úpravy parkoviska pred základnou školu – zvod vody z parkoviska do 

kanála. 

 

K uzneseniu č. 146/2020  - starosta skonštatoval, že zaslal projektantke Šimkovej pripomienky 

k zmene územného plánu obce od pánov poslancov, ktoré boli navrhnuté na schôdzi poslancov. 

Tá ale navrhla zvolať v obci aj verejné zhromaždenie, aby sa vyjadrili aj občania. Niektorí 

poslanci skonštatovali, že verejné zhromaždenie môže byť, ale nebude to mať žiadny efekt. Pán 

poslanec Martin Andraščík st. navrhol zverejniť výzvu (napr. na 2 mesiace) na pripomienky od 

občanov k zmene územného plánu obce na web stránke obce (internetová komunikácia) 

a následne zvolať verejnú schôdzu. Páni poslanci tento návrh jednohlasne schválili. 

 

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 – starosta obce informoval, že projektant odstúpil od prípravy štúdie 

využitia ihriska na kultúrno-spoločenské využitie. Pán poslanec Otto Maček dal návrh upustiť 

od ihriska a spraviť priestory na kultúrno-spoločenské využitie v lokalite „Gelendre“. 

 

K uzneseniu č. 151/2020 – je potrebné doložiť prvky detského ihriska a najmenej 3 cenové 

ponuky od firiem – dodávateľov. 

 

K uneseniu č. 166/2021 – projektant Ing. Jackanin tiež nepripravil rozpočtový návrh na 

realizáciu chodníka a inžinierskych sietí od rodinného domu súpisné číslo 474 po „kaplicu“. 

 

K uzneseniu č. 168/2021  starosta obce skonštatoval, že na obecný úrad došla opätovná žiadosť 

pána Martina Gladiša, Kamenica 279 o odkúpenie obecného pozemku, vzhľadom na to, že na 

danom pozemku je postavená jeho garáž s riadnym stavebným povolením, ktoré mal vydané na 

svoj pozemok. Páni poslanci sa uzhodli, že platí uznesenie č. 168/2021 zo dňa 10. 03. 2021. 

Ďalej páni poslanci poverili pána starostu upozorniť stavebníka Mareka Filipa, Kamenica 492, 

ktorý tiež začal stavať múr na obecnom pozemku pred jeho rodinným domom. 

 

K uzneseniu č. 169/2021 informoval starosta obce, že zmluva o vyplňovacom práve  k blanko 

zmenke je podpísaná (Zberný dvor v obci Kamenica). 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 
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Uznesenie č. 174/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo 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 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

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. 4/2021, č. 

5/2021, č. 6/2021 a č. 7/2021. 

Návrh na zmenu rozpočtovým opatrením č. 4/2021, č. 5/2021, č. 6/2021   a č. 7/2021 predložil 

starosta obce. Páni poslanci Rozp. opatrenie č. 4/2021, č. 5/2021, č. 6/2021 zobrali na vedomie 

a Rozp. opatrenie č. 7/2021 schválili. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 175/2021 

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. 4/2021, č. 5/2021, č. 6/2021 

b) schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 7/2021 

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  

 

 



6 
 

K bodu 5. a) Návrh záverečného účtu obce Kamenica za rok 2020 

             b) Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

                       za rok 2020 

 
Páni poslanci s návrhom Záverečného účtu obce Kamenica za rok 2020 a Stanoviskom Hl. 

kontrolóra obce Kamenica k Záverečnému účtu za rok 2020 boli oboznámení e-mailom. Páni 

poslanci stanovisko zobrali na vedomie a záverečný účet jednohlasne schválili. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 176/2021 

 

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

v z. n. p. 

 

a) berie na vedomie 

 

Stanovisko Hl. kontrolóra obce Kamenica k Záverečnému účtu za rok 2020 

 

b) schvaľuje 

 

1. Záverečný účet  a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

2. Upravený prebytok rozpočtového  hospodárenia vo výške 31.038,47 Eur  a zostatok 

finančných operácií vo výške 113.077,03 Eur - spolu vo výške 144.115,50 Eur použiť 

na tvorbu rezervného fondu. 

 

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. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Hl. kontrolóra obce na II. polrok 

2021 

 
Návrh Plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021 pánom poslancom 

bol zaslaný elektronicky. Páni poslanci tento plán schválili. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 177/2021 

 

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

v z. n. p. 
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schvaľuje 

 

Plán kontrolnej činnosti Hl. kontrolóra obce na II. polrok 2021 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina, Martin 

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

Hovanec, Martin Andraščík st.,  Anastázia 

Porembová, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Otto Maček 

Neprítomný: 0  

 

 

Starosta obce v tomto bode skonštatoval, že Hl. kontrolórka obce sa nezúčastňuje zasadnutí 

obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce upozorniť kontrolórku, 

že sa má zúčastňovať na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu 7. Nájomná zmluva na prenájom obecných pozemkov – schválenie. 

 
V tomto bode starosta obce oboznámil pánov poslancov, že dňa 25. 03. 2021 na základe 

uznesenia č. 170/2021 bola vyhlásená obchodná verejná súťaž na dlhodobý prenájom 

pozemkov vo vlastníctve obce, keďže po piatich rokoch končila platnosť nájomnej zmluvy, 

ktorú obec uzatvorila s Ing. Petrom Angelovičom. 

Do súťaže sa prihlásilo 6 uchádzačov: Jozef Beliš, SHR, Kamenica 88, Ing. Peter Angelovič, 

Kamenica 363, Ľubomír Tejbus – TEJBUS, SHR, Hviezdoslavova 4, Lipany, Martin Tejbus –

TEJBUS, SHR, Hviezdoslavova 4, Lipany, Farma Kamenica s. r. o., Kamenica 1505 a Pavol 

Kolačkovský, Kamenica 453. Keďže víťaz pán Pavol Kolačkovský a neskôr aj pán Martin 

Tejbus (druhý v poradí) sa písomne vzdali, obec podpísala zmluvu s tretím víťazom v poradí 

a to s pánom Ľubomírom Tejbusom, SHR. Pán poslanec Ing. Angelovič skonštatoval, že zo 

strany pána Pavla Kolačkovského a pána Martina Tejbusa to bola skôr špekulácia a že ide 

o porušenie verejného obstarávania aj napriek tomu, že víťazná ponuka je pre obec výhodná. 

V podmienkach súťaže bolo potrebné priložiť rovnopis zmluvy, preto nemá právo víťaz od 

zmluvy odstúpiť. Starosta obce postupoval rovnako, ako pri súťaži v roku 2016, kde víťazom 

bol Ing. Peter Angelovič. Páni poslanci poverili pána starostu obce zmluvu o nájme medzi 

obcou Kamenica a Ľubomírom Tejbusom, SHR preveriť právnikom, ako aj  samotný postup 

verejného obstarávania. Následne zmluvu schváliť OZ, prípadne vyhlásiť novú obchodnú 

verejnú súťaž. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 178/2021 

 

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

v z. n. p. 

 

poveruje 
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starostu obce preveriť Nájomnú zmluvu zo dňa 14. 05. 2021 uzatvorenú medzi Obcou 

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

 

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 8. Rôzne 

 
Žiadosť eRka-HKSD, Územie Východ o finančný príspevok na organizáciu letného tábora 

eRka v zariadení Camp Zlaté Koryto vo výške 900,00 Eur. Starosta obce upozornil pani Mgr. 

Molnárovú Luciu, že tieto žiadosti sa predkladajú v jeseni pri tvorbe rozpočtu obce. Pán 

poslanec Urda dal návrh schváliť čiastku zaokrúhlene vo výške 1.000 Eur. Páni poslanci 

s návrhom súhlasili a túto čiastku schválili. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 179/2021 

 

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

v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

príspevok na letný tábor pre eRko v čiastke 1.000,00 Eur. 

 

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 Aleny Figurovej,  Miľpoš 41 o vybudovanie prístupovej cesty k parcelám KN-

C 184/1 a 185/2 z parcely č. 1394/1. Páni poslanci sa uzhodli, že túto parcelu je potrebné najprv 

vysporiadať a následne riešiť prístupovú cestu. 
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

 

 

Uznesenie č. 180/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo 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. 

 

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 pána Mariána Andraščíka, Kamenica 537 – ide o opätovnú žiadosť (pôvodne 

žiadosť bola zaslaná v roku 2009 a ďalšia v roku 2013) o zriadenie kanalizačnej prípojky k jeho 

rodinnému domu. Možnosti napojenia sú, treba ich preveriť (záleží to od susedských vzťahov). 

Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce preveriť možnosti pripojenia na kanalizáciu. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 181/2021 

 

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

v z. n. p 

 

poveruje 

 

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

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

 

 

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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Ústna žiadosť pána Harenčára Mateja, Kamenica 375, ohľadom pozemnej komunikácie – 

páni poslanci sa uzhodli, že platí uznesenie č. 167/2021. 

 

Pán starosta v tomto bode informoval, že sa začalo v obci s výstavbou zberného dvora, ktorá 

by sa mala zrealizovať v priebehu jeden a pol mesiaca. Odkryla  sa tam aj stará skládka odpadu. 

 

K bodu 9. Diskusia 

 
Pán poslanec Martin Andraščík ml. upozornil v diskusii , že súčasťou odpadu z búracích prác, 

ktoré realizoval pán Stanislav Pinka, Kamenica 369, bol aj eterník, radiátor, elektrospotrebiče 

a pod. Pán starosta požiadal pánov poslancov, aby vytipovali miesto, kde sa môže vyvážať hlina 

napríklad z výkopových prác.  Pán poslanec Angelovič dal návrh, aby sa cesta popod hrad do 

Lúčky  upravila betónovými panelmi s čím ostatní poslanci súhlasili. 

 

Pán poslanec Otto Maček vystúpil s tým, že obec nenapreduje a dal návrh na stiahnutie 

navýšenia platu starostu obce z 15 % na 0 %. Pán Martin Andraščík ml. zareagoval na to, že 

ani pre deti sa v obci nič nerobí. Pán poslanec Maček, že nie sú opravené ani vstupné schody 

na starom cintoríne. Pán poslanec Ščecina pripomenul, že viaceré schválené uznesenia sa 

nerealizujú, na čo už skôr upozorňoval ostatných poslancov aj v emailovej komunikácii a aj na 

predchádzajúcich zasadnutiach. To, že sa nejaký projektant poverí úlohou a pritom sa nedostaví  

alebo odstúpi od úlohy, nepovažuje pán poslanec za plnenie uznesení. Navrhol, aby  do 

projektov boli zainteresovaní iní projektanti, opakovane sa pýtal pána starostu, či mu má v 

plnení uznesení nejako pomôcť. Pán starosta neodpovedal. Pán poslanec spomenul aj to, že na 

predchádzajúcom zasadnutí bol pán starosta poverený jednať o príprave projektu bytového 

domu pod ihriskom v areáli ZŠ s MŠ a pán starosta až teraz oznámil, že projekt nie je možné 

zrealizovať pre nedodržanie predpísaných vzdialeností stavby. Pán poslanec mu pripomenul, 

že prešli tri mesiace a vôbec sme sa nepohli v riešení tak potrebnej veci pre obec.  Zároveň 

navrhol, aby sa návrh projektu adekvátne prispôsobil navrhovanej lokalite, s čím súhlasili 

viacerí poslanci.  Súhlasné stanovisko s návrhom pána poslanca Mačeka pán poslanec Ščecina 

komentoval s tým, aby to pán starosta nebral osobne, ale ako povzbudenie do kvalitnejšej a 

lepšej práce pre obec. Na to zareagoval poslanec Ing. Peter Angelovič, že starosta by mal 

vykonávať, čím ho uznesením poverí obecné zastupiteľstvo. Potrebné je plniť uznesenia, no 

dať mantinely, lebo „my“ poslanci chceme všetko a je to dosť ťažko realizovateľné, podotkol 

Ing. Angelovič. Pán poslanec Otto Maček povedal, že bytový dom sa v obci už rieši 2-3 roky. 

Pán poslanec Martin Andraščík st. zareagoval, že všetko sa spomalilo z objektívnej príčiny 

„korona“ a na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa otvára veľa tém. 

Na to sa hlasovalo ohľadom pohyblivej zložky platu starostu obce – zníženie  z 15 % na 0 %, 

čím by ostal starostovi obci základný plat od 1. 7. 2021. 

 

 

Uznesenie č. 182/2021 

 

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

v z. n. p 

 

neschvaľuje 

 

zmenu pohyblivej zložky platu starostu obce od 1. 7. 2021 z 15 % na 0 % 
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Hlasovanie: 

Za schválenie zmeny: 3 

 

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml.,  Otto 

Maček 

Proti schváleniu zmeny: 3 Martin Andraščík st., Anastázia Porembová, Jozef 

Beliš 

Zdržal sa: 3 Ladislav Urda, Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec 

Neprítomný: 0  

 

 

Pán poslanec Ing. Angelovič dal návrh na využitie služieb Mestskej polície Lipany v obci 

Kamenica. OZ poverilo pána starostu rozbehnúť s nimi rokovania. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 183/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo 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. 

 

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: 0  

Zdržal sa: 1 Jozef Beliš 

Neprítomný: 0  

  

Pán poslanec Martin Andraščík ml. informoval pánov poslancov, že spolu s poslancom 

Mačekom, boli skontrolovať, čo Občianske združenie Kamenná veža nakúpilo za dotáciu, ktorú 

dostalo od obce na základe žiadosti a následne zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2020. Pán 

Andraščík ml. skonštatoval, že pán Milan Gladiš si z peňazí obce robí na 50 % „CASH“. Pán 

starosta na to zareagoval, že práce na hrade majú určitú hodnotu. Ing. Angelovič tiež 

zareagoval, že je na poslancoch, či mu tú dotáciu schvália alebo nie, ale nie potom robiť 

rozbroje. Pán poslanec Ščecina opakovane navrhol, aby si v tejto veci pozvali pána Milana 

Gladiša na zasadnutie, aby nezrovnalosti vysvetlil. Zároveň zdôraznil, že, ako pozná pána 

Gladiša, nepredpokladá, žeby úmyselne využíval peniaze z dotácií na súkromné účely a zároveň 

vyzdvihol jeho prínos na zveľadovanie kultúrnej pamiatky - hradu, na ktorú by sme mali byť 

všetci hrdí. Páni poslanci sa dohodli na tom, že obecné zastupiteľstvo bude schvaľovať každý 

oprávnený výdavok pre Kamennú vežu. 
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 184/2021 

 

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

v z. n. p 

 

schvaľuje, 

 

že každý oprávnený výdavok pre Občianske združenie Kamenná veža bude podliehať 

schváleniu uznesením Obecného zastupiteľstva obce Kamenica. 

 

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  

 

Pán poslanec Martin Andraščík ml. sa spýtal, či sa bude robiť niečo s hokejovým ihriskom. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu hracej plochy hokejového ihriska za účelom rozšírenia 

možnosti využitia (hokejbal, volejbal a pod.). Páni poslanci navrhli leštený betón, siete, 

vyfarbenie rozmerov ihriska. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 185/2021 

 

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

v z. n. p 

 

schvaľuje 

 

úpravu hracej plochy hokejového ihriska za účelom rozšírenia možnosti využitia (leštený betón, 

siete, vyfarbenie rozmerov ihriska). 

 

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  

 

Pán poslanec Ing. Peter Angelovič dal návrh na výmenu pozemkov medzi obcou Kamenica 

a Martinou Angelovičovou. Týka sa to cesty ku farme. Obecné zastupiteľstvo tento návrh 
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schválilo s tým, že zameranie a celkový rozmer Ing. Angelovič predloží na najbližšom 

zasadnutí OZ. 

 

Uznesenie č. 186/2021 

 

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

v z. n. p 

 

schvaľuje 

 

návrh pána pána poslanca Ing. Angeloviča na výmenu pozemkov medzi obcou Kamenica 

a Martinou Angelovičovou (cesta na farmu). Zameranie a celkový rozmer Ing. Angelovič 

predloží na najbližšom zasadnutí OZ. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina, Martin 

Andraščík ml., Ing. Matúš Hovanec, Martin 

Andraščík st.,  Anastázia Porembová, Otto Maček, 

Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Ing. Angelovič 

Neprítomný: 0  

 

Pán poslanec Martin Andraščík st. sa informoval ohľadom optického kábla v obci –  starosta 

informoval, že je zdržanie kvôli „korone“. 

 

Pán poslanec Jozef Beliš navrhol poriešiť  smetisko v obci. 

 

K bodu 10. Záver 

 
Keďže do diskusie sa nikto viacej neprihlásil, pán poďakoval prítomný poslancom a hosťom za 

účasť na zasadnutí OZ a ukončil 13. zasadnutie OZ. 

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.00 hod. 

 

Zapísala: Jana Diňová 

 

Overil a doplnil: MUDr. Ján Ščecina 

 

    

 

         Ing. Michal Guľaš 

           starosta obce 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

MUDr. Ján Ščecina ......................................... 

 

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