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Zápisnica 

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kamenica 

konaného dňa 19. 07. 2022 

Prítomní: Ing. Michal Guľaš, starosta obce 

            Poslanci:  Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina, Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš  

                            Hovanec, Martin Andraščík st.,  Bc. Otto Maček, Jozef Beliš, Martin Pčolka 

 

Neprítomný:  Anastázia Porembová 

             

Ďalší prítomní: Jana Diňová 

 

Verejnosť:  Mgr. Vladimír Prevužňák, Jana Bujňáková, Ľubomír Bujňák, Alojz Urda,  

                     Martin Andraščík ml., Mária Kollárová  

                    

           

Program:             1. Otvorenie zasadnutia. 

                                   2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

                                       komisie.  

                                   3. Informácia o plnení uznesení z  18. zasadnutia OZ. 

                                   4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č.  11/2022, 

                                        12/2022  a 13/2022 

   5. Vzdanie sa mandátu poslanca OZ, predsedu KOVP a člena  

                                        mandátovej komisie 

                                    6. Zloženie sľubu poslanca  náhradníka, voľba predsedu KOVP  

              7. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce        

                                        Kamenica na nové volebné obdobie r. 2022 - 2026                                                  

                                    8. Návrh na určenie  volebných obvodov v obci Kamenica  

                                        pre voľby  poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné 

                                        obdobie r. 2022 - 2026 

                                     9. Návrh na  počet poslancov obce Kamenica na nové  

                                         volebné obdobie r. 2022 - 2026 

                                   10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kamenica  

                                         č. 1/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

                                         nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky 

                                         úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

                                         Kamenica - schválenie 

                                    11. Kúpna zmluva č. 02063/2021-PKZ-K40299/21.00 (predávajúci 

                                          Slovenská republika zastúpená SPF) - schválenie   

                                    12. Čerpanie rezervného fondu – schválenie 

                                    13. Rôzne. 

              14. Diskusia. 

              15. Záver. 
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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. 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Matúš Hovanec, Ing. Peter Angelovič 

Návrhová komisia: Martin Andraščík st., Ladislav Urda 

Zapisovateľka: Jana Diňová 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

 

Ladislav Urda,   Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st., Bc.Otto Maček, 

Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 MUDr. Ján Ščecina 

Neprítomný: 1 Anastázia Porembová 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica schvaľuje program rokovania so zmeneným poradím 

rokovania. Za bodom jednania č. 2 prejednať body č. 5. a 6.  a za bodom  jednania č. 3 prejednať 

body č. 7. 8. a 9. 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina,  Ing. Peter 

Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík 

st.,  Bc.Otto Maček, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Anastázia Porembová 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

  Program:           1. Otvorenie zasadnutia. 

                                   2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

                                       komisie.  

                                    5. Vzdanie sa mandátu poslanca OZ, predsedu KOVP a člena  

                                        mandátovej komisie 

                                    6. Zloženie sľubu poslanca  náhradníka, voľba predsedu KOVP    

                                    3. Informácia o plnení uznesení z  18. zasadnutia OZ. 

                                    4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č.  11/2022, 

                                        12/2022  a 13/2022 

                                    7. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce        

                                        Kamenica na nové volebné obdobie r. 2022 - 2026                                                  
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                                    8. Návrh na určenie  volebných obvodov v obci Kamenica  

                                        pre voľby  poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné 

                                        obdobie r. 2022 - 2026 

                                     9. Návrh na  počet poslancov obce Kamenica na nové  

                                         volebné obdobie r. 2022 - 2026 

                                   10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kamenica  

                                         č. 1/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

                                         nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky 

                                         úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

                                         Kamenica - schválenie 

                                    11. Kúpna zmluva č. 02063/2021-PKZ-K40299/21.00 (predávajúci 

                                          Slovenská republika zastúpená SPF) - schválenie   

                                    12. Čerpanie rezervného fondu – schválenie 

                                    13. Rôzne. 

              14. Diskusia. 

              15. Záver. 

 

 

K bodu 5. Vzdanie sa mandátu poslanca OZ, predsedu KOVP a člena 

mandátovej komisie 

Mandát poslanca Obecného zastupiteľstva obce Kamenica uvoľnil zvolený poslanec pán Martin 

Andraščík ml. a to písomným vzdaním sa svojho mandátu. V zmysle ust. § 25 ods. 2 písm. c) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zanikol mandát 

poslanca obecného zastupiteľstva dňa 30. 06. 2022, nakoľko pán Martin Andraščík ml. nastúpil 

dňa 01. 07. 2022 do pracovného pomeru na Obecný úrad Kamenica. Zároveň sa vzdal predsedu 

KOVP a člena mandátovej komisie. 

Uznesenie č. 235/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenici 

berie na vedomie 

vzdanie sa mandátu poslanca OZ, predsedu KOVP a člena mandátovej komisie a to pána 

Martina Andraščíka ml. 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina,  Ing. Peter 

Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík 

st.,  Bc. Otto Maček, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Anastázia Porembová 

 

K bodu 6. Zloženie sľubu poslanca náhradníka, voľba predsedu KOVP 

Podľa ust. § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obec Kamenica 

oznámila nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva obce 

Kamenica. Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov 
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samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 10. 11. 2018, sa náhradníkom do obecného zastupiteľstva 

stal pán Martin Pčolka, ktorý zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva 

dňa 19. 7. 2022 v tomto znení: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť 

svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné 

zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie 

poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia 

a svedomia“. Zároveň bol zvolený na návrh starostu obce aj  za predsedu komisie na ochranu 

verejného poriadku. 

Uznesenie č. 236/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenici 

a) konštatuje, že 

zvolený poslanec – náhradník obecného zastupiteľstva pán Martin Pčolka zložil zákonom 

predpísaný sľub poslanca 

b) volí 

predsedu komisie na ochranu verejného poriadku pána Martina Pčolku 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina,  Ing. Peter 

Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík 

st.,   Bc. Otto Maček, Jozef Beliš, Martin Pčolka 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Anastázia Porembová 

 

K bodu 3.  Informácia o plnení uznesení z 18. zasadnutia OZ 

  

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

uznesením. K uzneseniu č. 229/2022 informoval, že do konca júla bude spracovaná cenová 

kalkulácia. Ďalej, že bol zrealizovaný rigol pred rod. domom pána Martina Pčolku, Kamenica 

626 a cesta a rigol okolo rodinného domu pána Matúša Pellu, Kamenica 709. 

 

Uznesenie č. 237/2022 

 

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 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
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Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina,  Ing. Peter 

Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík 

st.,   Bc.Otto Maček, Jozef Beliš, Martin Pčolka 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Anastázia Porembová 

 

K bodu 7. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Kamenica 

na nové volebné obdobie r. 2022-2026 

Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami: 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. rozsah výkonu 

funkcie starostu obce Kamenica v novom volebnom období r. 2022-2026. Obecné 

zastupiteľstvo obce Kamenica určilo rozsah výkonu funkcie starostu obce Kamenica na nové 

volebné obdobie r. 2022-2026 :  

-  takto: 1 t. z. v plnom rozsahu 

Uznesenie č. 238/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

určuje 

rozsah výkonu funkcie starostu obce Kamenica v novom volebnom období r. 2022 – 2026 

v rozsahu 1, t. z. v plnom rozsahu. 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda,  Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st.,   Bc. Otto Maček, 

Jozef Beliš, Martin Pčolka 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 MUDr. Ján Ščecina 

Neprítomný: 1 Anastázia Porembová 

 

K bodu 8. Návrh na určenie volebných obvodov v obci Kamenica pre voľby 

poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie r. 2022-2026 

Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené   určiť najneskôr 90 dní pred voľbami aj: 

- v súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. volebné obvody pre voľby 

poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie r. 2022 – 2026. Obecné 

zastupiteľstvo obce Kamenica určilo: jeden volebný obvod. 

Uznesenie č. 239/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica súlade s § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 

výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  
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určuje 

volebné obvody pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie r. 2022 

– 2026, a to: 1 volebný obvod 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina,  Ing. Peter 

Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík 

st.,   Bc. Otto Maček, Jozef Beliš, Martin Pčolka 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Anastázia Porembová 

 

K bodu 9. Návrh na počet poslancov obce Kamenica na nové volebné obdobie 

r. 2022 – 2026 

Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené určiť najneskôr 90 dní pred voľbami taktiež: 

- v súlade s § 11 ods. 3 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. počet poslancov 

obce Kamenica v novom volebnom období r. 2022 – 2026.  Obecné zastupiteľstvo obce 

Kamenica určilo počet poslancov: 9. Pán poslanec Bc. Maček navrhol počet poslancov 

7. Starosta obce dal hlasovať aj za tento návrh. 

Hlasovanie za počet poslancov 7: 

Za: 2 

 

MUDr. Ján Ščecina, Bc. Otto Maček 

Proti: 6 Ladislav Urda, Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st.,   Jozef Beliš, Martin 

Pčolka 

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Anastázia Porembová 

 

Uznesenie č. 240/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

určuje 

počet poslancov obce Kamenica v novom volebnom období r. 2022 -2026: 9. 

Hlasovanie za počet poslancov 9: 

Za: 6 

 

Ladislav Urda,   Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st., Jozef Beliš, Martin 

Pčolka 

Proti: 1 MUDr. Ján Ščecina 

Zdržal sa: 1 Bc. Otto Maček 

Neprítomný: 1 Anastázia Porembová 
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K bodu 4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č. 11/2022,  12/2022,  

a 13/2022,  
 

Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 11/2022, 12/2022 a 13/2022 predložil 

pán starosta.  Pán poslanec Bc. Otto Maček navrhol, aby rozpočtové opatrenie č. 13/2022, kde 

je aj čerpanie rezervného fondu bolo prejednávané v bode č. 12 – Čerpanie rezervného fondu. 

Páni poslanci s tým súhlasili a rozpočtové opatrenie č. 11/2022 a 12/2022 zobrali na vedomie. 

 

Uznesenie č. 241/2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. 

berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č.  11/2022 a 12/2022. 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina,  Ing. Peter 

Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík 

st.,  Bc. Otto Maček, Jozef Beliš, Martin Pčolka 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Anastázia Porembová 

 
Keďže zasadnutia OZ sa zúčastnili aj hostia, starosta obce na podnet poslanca Bc. Mačeka im 

udelil slovo. Vystúpila pani Mária Kollárová s tým, že kedy bude poriešená kanalizácia na ulici 

ponad Knižufky. Ide najrozsiahlejší úsek (11 domov), kde ešte nie je dostavaná kanalizácia 

v obci. Starosta obce na to zareagoval, že obec opätovne podala žiadosť o poskytnutie dotácie 

vo výške 199.685,00 Eur  na dostavbu kanalizácie z Environmentálneho fondu, no finančné 

prostriedky na rok 2022 tam ešte neboli prerozdelené. Pán poslanec Urda dal návrh, aby sa táto 

vetva kanalizácie poriešila čerpaním rezervného fondu a postupne aj ďalšie menšie vetvy. Páni 

poslanci poverili pána starostu na návrh pána Martina Andraščíka st. vstúpiť do jednania 

s firmou EKOÚNIA s. r. o., Michalovce ohľadne prefinancovania kanalizácie „Knižufky“ a jej 

realizácie (čerpanie rezervného fondu). 

 

Uznesenie č. 242/2022 

 

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 s firmou EKOÚNIA s. r. o., Michalovce s možnosťou 

prefinancovania kanalizácie „Knižufky“ a jej realizácie (čerpanie rezervného fondu). 
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Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina,  Ing. Peter 

Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík 

st.,  Bc. Otto Maček, Jozef Beliš, Martin Pčolka 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Anastázia Porembová 

 
Ďalej starosta udelil slovo pánovi Alojzovi Urdovi, Kamenica 287 ktorý zaslal dňa 22. 06. 2022 

písomne na obecný úrad pripomienku k návrhu územného plánu obce Kamenica, kde navrhuje, 

aby parcela registra „C“ č. 1552/5, ktorej je výlučným vlastníkom (LV č. 2986) mohla byť 

využitá na stavbu skladovej haly. Starosta obce na to zareagoval, že bude ešte sedenie s Ing. 

arch. Marianou Šimkovou, kde sa bude riešiť okrem tejto pripomienky aj Žiadosť o zmenu 

územného plánu, ktorú zaslal dňa 11. 7. 2022 pán Pavol Kolačkovský ml., Kamenica 453. Pán 

poslanec Martin Andraščík dal návrh vyčleniť jednu časť obce ako priemyselnú zónu. Vhodná 

by bola lokalita pod cintorínom. Nato zareagoval pán poslanec MUDr. Ján Ščecina, že čo ak 

budú chcieť v tejto lokalite stavať aj rodinné domy - zakoncipovať do územného plánu výstavbu 

- aj haly aj domy. Pán poslanec Ing. Angelovič dal návrh označiť toto územie „na výstavbu“. 

 

 

K bodu 10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kamenica  

č. 1/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky 

príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamenica – schválenie 

 
Na základe žiadosti riaditeľa Základnej školy s materskou školou Kamenica o zmenu 

finančného pásma na nákup potravín podľa „Finančných pásiem nákladov na nákup potravín 

na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov platných od 01. 09. 2019“: z 1. pásma do 

3. pásma s cieľom zabezpečiť výživové hodnoty jedál a zabezpečenie dodržiavania zásad pre 

zostavovanie jedálnych lístkov, bol vyvesený na úradnej tabuli a webovej stránke obce Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Kamenica č. 1/2022 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej 

jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamenica. Po pripomienkach celková cena obeda 

bola schválená vo výške 3,50  Eur u dospelých stravníkoch (zmena výšky režijných nákladov). 

Páni poslanci toto VZN jednohlasne schválili. 

 

Uznesenie č. 243/2022 

 

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

n. p. 

 

schvaľuje 

 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Kamenica č. 1/2022 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej 

jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamenica 
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Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina,  Ing. Peter 

Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík 

st.,  Bc. Otto Maček, Jozef Beliš, Martin Pčolka 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Anastázia Porembová 

 

K bodu 11. Kúpna zmluva č. 02063/2021-PKZ-K40299/21.00 (predávajúci 

Slovenská republika zastúpená SPF) - schválenie   

 
Dňa 22. 6. 2022 bolo obci Kamenica doručené Rozhodnutie z Okresného úradu Sabinov, 

Katastrálny odbor, ktorým bolo prerušené a účastníkom konania na odstránenie nedostatkov 

určená lehota 30 dní z dôvodu, že Návrh na vklad neobsahoval prílohu  a to Uznesenie 

obecného zastupiteľstva, ktorým sa schvaľuje kúpa predmetnej nehnuteľnosti v Kúpnej  zmluve 

č. 02063/2021-PKZ-K40299/21.00 uzatvorenej medzi účastníkmi: Slovenská republika 

zastúpený SPF („predávajúci“) a obec Kamenica („kupujúci“). Predmetom tejto zmluvy je 

predaj pozemku – KN-C parc. č. 1524/18, druh pozemku trvalý trávnatý porast vo výmere 2120 

m2, ktorý sa nachádza v k. ú. Kamenica, obce Kamenica, okres Sabinov, ktorý je zapísaný na 

LV č. 1421 pod B1 vo vlastníctve SR a v správe predávajúceho v podiele 4/91. Výmera podielu 

je 93,19 m2. Celková výmera predávaného pozemku je 93,19 m2. (Týka sa to plánovanej 

výmeny pozemkov medzi Obec Kamenica a Jozef Urda, Kamenica 617. Znalecké posudky č. 

128/2020 a 24/2022). Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo kúpu predmetnej 

nehnuteľnosti. 

 

Uznesenie č. 244/2022 

 

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

n. p. 

 

schvaľuje 

 

kúpu nehnuteľnosti v Kúpnej zmluve č. 02063/2021-PKZ-K40299/21.00 uzatvorenej medzi 

účastníkmi: Slovenská republika zastúpený SPF („predávajúci“)  a obec Kamenica 

(„kupujúci“). Predmetom tejto zmluvy je predaj pozemku – KN-C parc. č. 1524/18, druh 

pozemku trvalý trávnatý porast vo výmere 2120 m2, ktorý sa nachádza v k. ú. Kamenica, obec 

Kamenica, okres Sabinov, ktorý je zapísaný na LV č. 1421 pod B1 vo vlastníctve SR a v správe 

predávajúceho v podiele 4/91. Výmera podielu je 93,19 m2. Celková výmera predávaného 

pozemku je 93,19 m2. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina,  Ing. Peter 

Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík 

st.,   Bc. Otto Maček, Jozef Beliš, Martin Pčolka 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Anastázia Porembová 
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K bodu 12. Čerpanie rezervného fondu – schválenie 

V návrhu na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 13/2022 bolo v bode č. 6. Zvýšenie 

kapitálových výdavkov obce – čerpanie rezervného fondu a to:  

- rekonštrukcia priekop vo výške 8.200,- Eur 

- projektová dokumentácia – rozšírenie kanalizácie vo výške 5.000,- Eur  

- projektová dokumentácia – bytový dom 52.000,- Eur 

Spolu vo výške 65.200,- Eur. 

 

Pán poslanec Bc. Maček vystúpil s tým, že priekopa okolo miestnej komunikácie ku 

rodinnému domu pána Matúša Pellu, Kamenica 709, ktorú realizuje firma KORSA,  je spravená 

nekvalitne. Pán poslanec Martin Andraščík st. na to zareagoval, že bolo by tam vhodné dať 

aspoň zátravňovacie tvárnice, čím by sa svah spevnil. Na to zareagoval starosta obce, že stavba 

nie je ešte prevzatá, faktúra nie je ešte uhradená a firma musí vady odstrániť (ide aj o rúru – 

vymeniť 100-vku za 300-vku). Pán poslanec MUDr. Ščecina povedal, že on nevie o tom, že sa 

tam realizuje cesta a rigol a že bolo by vhodné na základe opätovnej žiadosti pani Janky 

Pavlinskej, Kamenica 619 umiestniť drenážnu rúru na cestu pred jej rodinným domom, aby 

nedochádzalo k poškodeniu jej majetku pri záplavách, keď sa inde realizujú priekopy. 

Čo sa týka čerpania rezervného fondu na projektovú dokumentáciu na rozšírenie kanalizácie 

(ide o úseky ku kaplici, ku farme a k rod. domu pána Alojza Šomjáka), obec zaplatí projekty 

a začne sa stavebné konanie. 

Čerpanie rezervného fondu na projektovú dokumentáciu na výstavbu bytového domu vo 

výške 52.000,- Eur sa pánom poslancom zdalo priveľa. Páni poslanci Ing. Angelovič a Urda 

dali návrh, či vôbec ísť do toho. Ing. Angelovič podotkol, že pri ščítaní obyvateľov, domov 

a bytov 2021 je štatisticky vyčíslené, že v našej obci je na 1 obyvateľa najviac rodinných 

domov. Je to zapríčinené aj tým, že obci je veľa neobývaných rodinných domov. Možné je tieto 

staré domy, po odkúpení obcou Kamenica, z prostriedkov ŠFRB zrekonštruovať a môžu tam 

bývať mladé rodiny. Starosta obce skonštatoval, že ceny sa zvyšujú, doba je neistá a aj obec 

bude mať podstatne nižšie príjmy. Pán poslanec Martin Andraščík st. navrhol presunúť tieto 

finančné prostriedky na dostavbu kanalizácie alebo miestnych komunikácií. 

Páni poslanci po rozsiahlej diskusii schválili Rozpočtové opatrenie č. 13/2022 s tým, že 

schválili čerpanie rezervného fondu na rekonštrukciu priekop a projektovú dokumentáciu na 

rozšírenie kanalizácie a čerpanie rezervného fondu na projektovú dokumentáciu na bytový dom 

neschválili. Finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu vo výške 52.000,-Eur presunuli 

na dostavbu kanalizácie v časti Knižufky. Z dôvodu zlej ekonomickej situácie (rast inflácie, 

nárast cien materiálu) pozastavili aj Uznesenie č. 218/2022 zo dňa 14. 12. 2021 na výstavbu 

bytového domu v obci z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.  

Uznesenie č. 245/2022 

 

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

n. p. 

 

schvaľuje 

 

Rozpočtové opatrenie č. 13/2022 s tým, že finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu 

na bytový dom presunúť na dostavbu kanalizácie „Knižufky“. 
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Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina,  Ing. Peter 

Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík 

st.,   Bc. Otto Maček, Jozef Beliš, Martin Pčolka 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Anastázia Porembová 

 

Uznesenie č. 246/2022 

 

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

n. p. 

 

pozastavuje 

 

Uznesenie č. 218/2021 zo dňa 14. 12. 2021, ktorým bola schválená výstavba bytového domu 

z prostriedkov ŠFRB z dôvodu zlej ekonomickej situácie (rast inflácie, nárast cien materiálu). 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina,  Ing. Peter 

Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík 

st.,   Bc. Otto Maček, Jozef Beliš, Martin Pčolka 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Anastázia Porembová 

 

Uznesenie č. 247/2022 

 

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

n. p. 

 

a) schvaľuje 

 

použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky, konkrétne na: 

 

- rekonštrukcia priekop vo výške 8.200,- Eur 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

 

Ladislav Urda,   Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st., Jozef Beliš, Martin 

Pčolka 

Proti: 0  

Zdržal sa: 2 MUDr Ján Ščecina, Bc. Maček 

Neprítomný: 1 Anastázia Porembová 
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b) schvaľuje 

 

 

použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky, konkrétne na: 

 

- projektová dokumentácia  - rozšírenie kanalizácie vo výške 5.000,- Eur  

 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina,  Ing. Peter 

Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík 

st.,   Bc. Otto Maček, Jozef Beliš, Martin Pčolka 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Anastázia Porembová 

 

 

c) neschvaľuje 

 

použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky, konkrétne na: 

 

- projektová dokumentácia – bytový dom vo výške 52.000,- Eur. 

 

Hlasovanie: 

Za schválenie: 0 

 

 

Proti schváleniu: 8 Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina,  Ing. Peter 

Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík 

st.,   Bc. Otto Maček, Jozef Beliš, Martin Pčolka 

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Anastázia Porembová 

 

 

 

K bodu 13. Rôzne 

 
V rôznom vystúpil najprv pán poslanec Ing. Matúš Hovanec s tým, že Dobrovoľný hasičský 

zbor obce Kamenica zaslal na Obecný úrad Kamenica žiadosť na vyčlenenie prostriedkov na 

kúpu hasičskej cisterny vo výške 30.000,- Eur. Obec Kúty predáva svoju Tatru 148 hasičskú 

cisternu, ktorá je po repase v dobrom technickom stave. Ing. Hovanec podotkol, že tento 

unikátny stroj by bol hasičom a aj obci veľmi dobrým pomocníkom.  Pán poslanec Martin 

Andraščík st. na to zareagoval, že TATRA má síce veľa benefitov, ale my sme blízko 

profesionálnych hasičov z Lipian. Poslanec Bc. Maček podotkol, že DHZO Kamenica je 

najaktívnejší v okrese. Poslanec Ing. Angelovič povedal, že čo on bol na súťažiach hasičov, tak 

okolité obce mali aj lepšiu techniku ako naši hasiči. Poslanec Andraščík podotkol, že táto 

cisterna by sa dala využiť aj na pitnú vodu, nakoľko sú veľké „suchá“. Pracovníčka 

Andraščíková povedala, že nákup TATRY je možný len z rezervného fondu, nakoľko je to 
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kapitál. Obec na rezervnom fonde k 19. 7. 2022 má 388.000,- Eur. Starosta obce dal hlasovať 

za nákup hasičskej cisterny vo výške 30.000,- Eur. Návrh na čerpanie rezervného fondu. Páni 

poslanci nákup hasičskej cisterny schválili. 

 

 

Uznesenie č. 248/2022 

 

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

n. p. 

 

schvaľuje 

 

použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky, konkrétne na 

 

- na nákup hasičskej cisterny vo výške 30.000,- Eur. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda,  Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st.,   Bc. Otto Maček, 

Jozef Beliš, Martin Pčolka 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 MUDr. Ján Ščecina 

Neprítomný: 1 Anastázia Porembová 

 

Ďalej vystúpil starosta obce  s tým, že dňa 4. 3. 2020 bola uznesením č. 111/2020 schválená 

zámena pozemkov parcela č. 490/4 orná pôda o výmere 2083 m2 v k. ú. Kamenica vo 

vlastníctve pána Jozefa Urdu, Kamenica 617 (LV č. 1029) za pozemok parcela č. 761/22 v k. 

ú. Kamenica vo vlastníctve obce (LV č. 1421). Vzhľadom na to, že pán Urda pôvodne ponúkol 

parcelu s nižšou výmerou, než je výmera parcely vo vlastníctve obce, z toho dôvodu ponúkol 

na výmenu novú parcelu č. E-KN 1084/301 orná pôda vo väčšej výmere 2.317 m2 (LV č. 2169)  

/Pozn. Pozemok parcela č. C-KN 1524/18 (odčlenené geometrickým plánom z parcely č. E-KN 

761/22) trvalý trávny porast o výmere 2.120 m2 v k. ú. Kamenica v spoluvlastníctve obce 

(podiel 87/91 obec, podiel 4/91 SPF – obec tento podiel odkúpila)/. Páni poslanci s touto 

zmenou  súhlasili. 

 

Uznesenie č. 249/2022 

 

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

n. p. 

 

a) zrušuje 

 

Uznesenie č. 111/2020 bod a) zo dňa 4. 3. 2020 

 

b) schvaľuje 

 

zámenu pozemkov – pozemok parcela  č. E-KN 1084/301 orná pôda o výmere 2.317 m2 (LV 

č. 2169) vo vlastníctve pána Jozefa Urdu, Kamenica 617 za pozemok parcela č. C-KN 1524/18 
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(E-KN 761/22) trvalý trávny porast o výmere 2.120 m2 v spoluvlastníctve obce (podiel 87/91 

obec, podiel 4/91 SPF – obec tento podiel odkúpila). 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina,  Ing. Peter 

Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík 

st.,   Bc. Otto Maček, Jozef Beliš, Martin Pčolka 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Anastázia Porembová 

 

 

K bodu 14. Diskusia 

 
V diskusii vystúpil najprv poslanec Bc. Otto Maček ohľadom žiadosti pána  Jána Ptáka, 

Kamenica 649 o úpravu roštu na miestnej komunikácii vedúcej k jeho rod. domu. Starosta na 

to zareagoval, že rošt sa vyberie, vyčistí a vyvýši  do konca týždňa. Taktiež sa opraví rošt okolo 

rod. domu pána Mgr. Vladimíra Prevužňáka. Ďalej že v šatniach futbalového klubu by bolo 

potrebné vymeniť osvetlenie za LED svietidlá, ktoré sú úspornejšie (staré sú vyhorené).  

Ďalej na návrh poslanca Urdu umiestniť tiež LED svietidlá na cintoríne, čo by došlo k úspore 

el. energie.  

Poslanec MUDr. Ščecina sa opýtal, či nový zberný dvor už funguje. Starosta obce odpovedal, 

že zberný dvor je skolaudovaný, je nakúpená technika, ale obec ešte čaká za súhlasom z 

okresného úradu na samostatné zariadenie „drviaca lopata CB 900“ určené na zhodnocovanie 

drobných stavebných odpadov.  

Poslanec Urda dal návrh – zrealizovať príjazd k novému zbernému dvoru v zmysle pôvodného 

projektu. 

Poslanec MUDr. Ščecina upozornil na to, aby kopa odpadu z Verbín bola odstránená, keď 

bude fungovať už nový zberný dvor. 

 

K bodu 15. Záver 

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

a hosťom za účasť, pripomenul stretnutie 13. augusta 2022 na Dňoch obce Kamenica a ukončil 

19. zasadnutie OZ. 

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.30 hod. 

 

Zapísala v Kamenici dňa 19. 7. 2022: Jana Diňová 

 

 

        Ing. Michal Guľaš 

           starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Matúš Hovanec ............................ 

 

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


