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Zápisnica 

zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kamenica 

konaného dňa 14. 12. 2021 

Prítomní: Ing. Michal Guľaš, starosta obce 

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

                           Ing. Matúš Hovanec,  Bc.Otto Maček, Jozef Beliš,  

            

Neprítomní: Ladislav Urda,  Martin Andraščík st., Anastázia Porembová 

             

Ďalší prítomní: Jana Diňová, zamestnankyňa obce    

     Terézia Andraščíková, zamestnankyňa obce                         

 

           

Program:  1. Otvorenie zasadnutia. 

 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

     komisie.  

                         3. Informácia o plnení uznesení z  15. zasadnutia OZ. 

                         4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č.  15/2021,  

                             a 16/2021. 

                         5. a) Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na r. 2023 a 2024 

                             b) Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 

                                 obce 

                         6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 obce Kamenica 

                             o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie    

                             originálnych kompetencií na úseku školstva 

                         7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kamenica č. 3/2021 

                             o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  

       a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2022   

              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 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: Martin Andraščík ml., Ing. Peter Angelovič 

Návrhová komisia: Bc. Otto Maček, Ing. Matúš Hovanec 

Zapisovateľka: Jana Diňová 
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Hlasovanie: 

Za: 6 

 

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

Peter Angelovič,  Ing. Matúš Hovanec,  Bc.Otto 

Maček, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Ladislav Urda, Martin Andraščík st., Anastázia 

Porembová 

 

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

Hlasovanie: 

Za: 6 MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml., Ing. 

Peter Angelovič,  Ing. Matúš Hovanec,  Bc.Otto 

Maček, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Ladislav Urda, Martin Andraščík st., Anastázia 

Porembová 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

  Program    1. Otvorenie zasadnutia. 

 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

     komisie.  

                         3. Informácia o plnení uznesení z  15. zasadnutia OZ. 

                         4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č.  15/2021,  

                             a 16/2021. 

                         5. a) Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na r. 2023 a 2024 

                             b) Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 

                                 obce 

                         6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 obce Kamenica 

                             o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie    

                             originálnych kompetencií na úseku školstva 

                         7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kamenica č. 3/2021 

                             o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  

       a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2022   

              8. Rôzne. 

              9. Diskusia. 

                       10. Záver. 

 

     

K bodu 3.  Informácia o plnení uznesení z 15. zasadnutia OZ 
  

Starosta obce skonštatoval, že na predchádzajúcom zasadnutí OZ nebol poverený žiadnym 

uznesením. Ďalej podotkol, že čo sa týka zábradlia okolo potoka pri rodinnom dome pána Jána 

Nendzu,  pán poslanec Martin Andraščík ml. má zábradlie pripravené, len potrebuje súhlas 

nadriadeného. Pán poslanec MUDr. Ščecina zareagoval, že je viacero nesplnených uznesení, 
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napríklad rigoly okolo ciest. Pán starosta odpovedal, že obec riešila v tomto roku akútnu 

situáciu - rigol okolo rod. domu pána Patrika Majného, Kamenica 122 a navrhol, aby obecné 

zastupiteľstvo sa k tomu problému vrátilo v bode č. 8. „Rôzne“. Nesplnené uznesenia sú 

v štádiu riešenia, pokiaľ obecné zastupiteľstvo o nich nerozhodne inak. 

 

Uznesenie č. 212/2021 

 

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 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml.,Ing. Peter 

Angelovič,  Ing. Matúš Hovanec,  Bc.Otto Maček, 

Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Ladislav Urda, Martin Andraščík st., Anastázia 

Porembová 

 

K bodu 4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č. 15/2021 a  16/2021 
 

Návrh na zmenu Rozpočtovým opatrením č. 15/2021 a 16/2021 predložil pán starosta. Páni 

poslanci Rozp. opatrenie č.15/2021 zobrali na vedomie a Rozp. opatrenie č. 16/2021 schválili. 

 

Uznesenie č. 213/2021 

 

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. 15/2021  

b) schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 16/2021 

Hlasovanie: 

Za: 6 MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml.,Ing. Peter 

Angelovič,  Ing. Matúš Hovanec,  Bc.Otto Maček, 

Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Ladislav Urda, Martin Andraščík st., Anastázia 

Porembová 
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K bodu 5. a) Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na r. 2023 a 2024 

b) Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce 
 

V tomto bode vystúpil pán poslanec Ing. Matúš Hovanec s tým, že v tomto roku bolo 

vyškolených niekoľko členov Dobrovoľného hasičského zboru obce, ktorý je v obci zriadený 

zo zákona a bolo by potrebné dať do rozpočtu aj položku na osobné ochranné pracovné 

pomôcky pre nich (topánky, oblečenie, prilby, rukavice..) vo výške 4.500,- Eur, ďalej položku 

na servis a náhradné diely pre nové hasičské auto IVECO Daily vo výške 1.400,- Eur a položku 

na preventívne lekárske prehliadky pre hasičov vo výške 300,- Eur. Hlavná kontrolórka obce 

navrhla túto úpravu zohľadniť v rozpočtovom opatrení v roku 2022, nakoľko teraz v rámci 

rozpočtu je to formálne náročnejší proces.   Pán poslanec Martin Andraščík ml. sa informoval 

ohľadom položky odmeny na sociálnu službu. Pracovníčka obecného úradu p. Andraščíková 

zareagovala, že v prípade, že sa tieto finančné prostriedky nevyčerpú, budú čerpané  iné účely. 

Pán poslanec Bc. Otto Maček sa zaujímal o opravu rigolov k pánovi Václavovi Dinisovi – II. 

etapa (I. etapa bol spomínaný rigol okolo rod. domu p. Patrika Majného) a ohľadom dopravného 

značenia na vedľajších uliciach. Starosta obce odpovedal, že je to zohľadnené v položke 

„Rozvoj obce“. Hlavná kontrolórka zareagovala, že rozpočet sa nerozpisuje podrobne, 

legislatíva to neprikazuje. Pán poslanec MUDr. Ščecina sa zaujímal o navýšenie finančných 

prostriedkov pre Telovýchovnú jednotu. Pán starosta zareagoval, že náklady pre TJ sú 

oprávnené, lebo stúpajú im náklady pre rozhodcov, dopravu, bežný chod súťaží a pod. a že 

v roku 2021 nevyčerpali celú dotáciu kvôli covidu. Pán starosta v tomto bode informoval pánov 

poslancov, že o 18.00 hod. sa zúčastnia zasadnutia OZ aj projektanti ohľadom výstavby 

bytového domu v obci. Pán poslanec Ing. Angelovič na to zareagoval, že nenašiel položku na 

projekt bytového domu. Samotná výstavba bytového domu sa bude riešiť z finančných 

prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania. Výhľad, čo sa týka príjmov obce, bude v roku 

2022 o 30.000,- Eur vyšší. Kontrolórka obce na to zareagovala, že máme byť obozretný 

vzhľadom na momentálnu situáciu na Slovensku a vo svete. Po tejto diskusii páni poslanci 

rozpočet na rok 2022 schválili a rozpočet na roky 2023 a 2024 zobrali na vedomie. 

 

 Uznesenie č. 214/2021 

 

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

n. p. 

 

a) berie na vedomie 

 

Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce 

 

b) schvaľuje 

 

Rozpočet obce na rok 2022 

 

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový: 

bežné príjmy – 937.855,00 Eur 

bežné výdavky – 914.774,79 Eur 

 

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový: 

kapitálové príjmy – 0,00 Eur 

kapitálové výdavky – 167 758,00 Eur budú kryté prebytkom bežných príjmov vo výške 

25.758 Eur a čerpaním rezervného fondu vo výške 142.000,- Eur. 
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c) berie na vedomie 

 

Rozpočty na roky 2023 a 2024 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml., Ing. 

Peter Angelovič,  Ing. Matúš Hovanec,  Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Bc. Otto Maček 

Neprítomní: 3 Ladislav Urda, Martin Andraščík st., Anastázia 

Porembová 

 

K bodu 6.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 obce Kamenica 

o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych 

kompetencií na úseku školstva 

 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 obce Kamenica o určení výšky finančných 

prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva predložil starosta 

obce. 

 

Východiská pri tvorbe rozpočtu na r. 2022 – originálne kompetencie 

- platy na rok 2022 bez navýšenia, spracované podľa platov 2020, zvýšenie iba podľa 

počtu odpracovaných rokov 

- úprava minimálnej mzdy od 1. 1. 2022 na 646,00 Eur 

- rozdiely oproti minulému roku vznikli kvôli zmenám počtu zamestnancov 

- nárast cien energií 

 

Páni poslanci toto VZN schválili (Viď VZN č. 2/2021). 

 

Uznesenie č. 215/2021 

 

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. 2/2021 obce Kamenica o určení výšky finančných 

prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml.,Ing. Peter 

Angelovič,  Ing. Matúš Hovanec,  Bc.Otto Maček, 

Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Ladislav Urda, Martin Andraščík st., Anastázia 

Porembová 
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K bodu 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kamenica č. 3/2021 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na kalendárny rok 2022 

 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kamenica č. 3/2021 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2022 

predložil starosta obce.  

V návrhu VZN obec daň z nehnuteľnosti a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na kalendárny rok 2022 nezvyšovala. Pán poslanec Ing. Angelovič navrhol 

zmeniť sadzbu dane u všetkých druhoch pozemkov  na 0,30 %. MUDr. Ščecina podotkol, žeby 

to bolo pekné gesto voči občanom.  Páni poslanci po rozprave schválili pôvodné sadzby z roku 

2021. (Viď VZN č. 3/2021). 

 

Uznesenie č. 216/2021 

 

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. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2022. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml., 

Ing. Matúš Hovanec,  Bc.Otto Maček, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Ing. Peter Angelovič 

Neprítomní: 3 Ladislav Urda, Martin Andraščík st., Anastázia 

Porembová 

 

K bodu 8. Rôzne 

 
Pán starosta predložil Návrh kronikárky obce na zápis do obecnej kroniky za rok 2021. 

MUDr. Ščecina podotkol, že sú tam formálne chyby, bolo by vhodné písať kroniku 

všeobecnejšie, niektoré udalosti sú tam zapísané podrobne. Na druhej strane v kronike by bolo 

vhodné tiež spomenúť aj kvetinovú výzdobu v obci, o ktorú sa starala pani Janka Pavlinská. 

Taktiež noviny, ktoré vydáva pán poslanec MUDr. Ščecina a spomenúť aj farmu. Pán starosta 

dal návrh, aby pán poslanec MUDr. Ščecina dal písomne pripomienky pani kronikárke Mgr. 

Michaele Haviarovej, PhD. 

Žiadosť pána Bartolomeja Smetanu, SHR, Krivany o prenájom pozemku číslo parcely 322 

o výmere 3 433 m2, ostatná plocha, vedená na LV č. 1421, ktorú pán Smetana bude využívať 

na produkciu objemových krmív pre hospodárske zvieratá. 

Pán starosta informoval, že ide o cestu, ktorú pán Smetana využíva aj tak. Martin Andraščík 

ml. skonštatoval, že pán Smetana si môže túto cestu v budúcnosti ohradiť a nepustiť nikoho 

k susediacim pozemkom. Páni poslanci hlasovali o tom, že prístupové cesty nedávať do 

prenájmu. Za schválenie neprenajímať prístupové cesty hlasovali 5 prítomní poslanci, pán 

poslanec Beliš bol proti. 
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Uznesenie č. 217/2021 

 

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

n. p. 

 

schvaľuje 

 

neprenajímať prístupové cesty (Žiadosť pána Bartolomeja Smetanu, SHR, Krivany o prenájom 

pozemku číslo parcely 322 o výmere 3 433 m2, ostatná plocha, vedená na LV č. 1421, ktorú 

pán Smetana bude využívať na produkciu objemových krmív pre hospodárske zvieratá). 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml., Ing. 

Peter Angelovič,  Ing. Matúš Hovanec,  Bc.Otto 

Maček 

Proti: 1 Jozef Beliš 

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 3 Ladislav Urda, Martin Andraščík st., Anastázia 

Porembová 

 

Na zasadnutie OZ došli aj projektanti ohľadom plánovanej výstavby bytového domu v obci 

a to Ing. arch. Rudolf Hudák a Ing. Rudolf Hudák. Pánom poslancom predložili 3 varianty 

výstavby bytového domu. Najefektívnejšie podľa nich je stavba 3-poschodového bytového 

domu so 17 bytmi, z toho 3 byty by boli 3-izbové a 14 bytov 2-izbové.  Páni poslanci Ing. 

Angelovič a Beliš súhlasili s výstavbou bytového domu v obci s tým, aby boli všetky byty 2-

izbové. Ostatní poslanci boli za návrh 3 byty 3-izbové a 14 bytov 2-izbových.  

 

Uznesenie č. 218/2021 

 

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

n. p. 

 

schvaľuje 

 

variantu výstavby 3-poschodového bytového domu v obci so 17 bytmi, z toho 3 byty 3-izbové 

a 14 bytov  2- izbové. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml.,  Ing. 

Matúš Hovanec,  Bc.Otto Maček 

Proti: 0  

Zdržal sa: 2 Ing. Peter Angelovič, Jozef Beliš 

Neprítomní: 3 Ladislav Urda, Martin Andraščík st., Anastázia 

Porembová 
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K bodu 9. Diskusia 

 
Pán poslanec Bc. Maček vystúpil v diskusii ohľadom sťažnosti pána Ľubomíra Čubu, 

Kamenica 457 na susedu pani Teréziu Gladišovú, Kamenica 444, ktorá vypúšťa splašky do 

rigolu a spôsobuje tým nepríjemný zápach. Na obhliadke bola Komisia na ochranu verejného 

poriadku. Pani Gladišová sľúbila nápravu, no bez uvedenia dátumu dokedy to bude spravené. 

Páni poslanci poverili starostu obce písomne pani Gladišovej zaslať termín nápravy najneskôr 

do 31. 5. 2021. 

Poslanec MUDr. Ščecina opäť upozornil na nesplnené uznesenia, napr.: 

- uznesenie č. 39/2019 – vysporiadanie miestnych komunikácii v rámci intravilánu obce 

- uznesenie č. 49/2019 – majetko-právne vysporiadanie parciel pod hradom.  

Pán starosta zareagoval, že tieto, a aj ďalšie nesplnené uznesenia sú v štádiu riešenia dovtedy, 

kým OZ o nich nerozhodne inak.  

Ďalej MUDr. Ščecina upozornil na súvislú vrstvu ľadu na miestnej komunikácii vedenej k jeho 

rodinnému domu, pričom na iných miestach bolo pekne odhrnuto. Čo sa týka zimnej údržby je 

potrebné riešiť preventívne odhŕňanie snehu. Poslanec Ing. Angelovič na to zareagoval (obec 

má podpísanú zmluvu s jeho manželkou Martinou Angelovičovou ohľadom zimnej údržby), že 

hneď po oznámení problému, do 1 hodiny je nasadená technika na odhŕňanie snehu a posyp. 

Bc. Otto Maček sa informoval ohľadom inžinierskych sieti k novostavbe rodinného domu Ing. 

Petra Hovanca (osloviť projektanta na zmenu projektu). 

Páni poslanci poverili starostu obce napísať žiadosť na PSK ohľadom priepustov a rigolu na 

ceste I. triedy. 

Poslanec Ing. Hovanec sa informoval ohľadom budovy bývalej hornej predajne Jednota 

a prenájom tejto budovy do budúcna z dôvodu toho, že budova klubu mladých je nevyhovujúca 

podľa neho, obec by ju mohla predať a v budove Jednoty by hasiči si spravili sklady a sprchy 

a zároveň by tam sa presťahoval klub mladých. Momentálne obe budovy chátrajú. Na to 

zareagoval poslanec Andraščík ml., že vlastnú budovu predáme a Jednote budeme platiť 

nájom? Navrhol, že sa bude informovať ohľadom zriadenia vodovodu a kanálu v priestoroch 

budovy klubu mladých. MUDr. Ščecina podotkol, že táto budova  je na strategickom mieste. 

 

K bodu 10. Záver 

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

účasť, poprial pekné prežitie vianočných sviatkov a ukončil 16. zasadnutie OZ. 

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené od 20.00 hod. 

 

Zapísala v Kamenici dňa 14. 12. 2021: Jana Diňová 

 

 

 

 

        Ing. Michal Guľaš 

            starosta obce 

Overovatelia zápisnice: 

 

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

 

Martin Andraščík ml. ...................................... 
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