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Zápisnica 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kamenica 

konaného dňa 01. 06. 2022 

Prítomní: Ing. Michal Guľaš, starosta obce 

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

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

                            Jozef Beliš 

 

Neprítomný:  Martin Andraščík ml. 

             

Ďalší prítomní: Jana Diňová 

 

Verejnosť: Jakub Bučko, Alojz Urda, Mgr. Vladimír Prevužňák, Mgr. Michaela 

                    Haviarová, PhD., Alžbeta Belišová 

           

Program:              1. Otvorenie zasadnutia. 

                                   2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

                                        komisie.  

                                   3. Informácia o plnení uznesení zo  17. zasadnutia OZ. 

                                   4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č.  6/2022, 

                                        7/2022, 8/2022, 9/2022 a 10/2022 

   5. a) Návrh Záverečného účtu obce Kamenica za rok 2021 

                                        b) Stanovisko Hl. kontrolóra k Záverečnému  

                                           účtu za rok 2021 

                                   6.  Návrh Plánu kontrolnej činnosti Hl. kontrolóra obce  

                                        na II. polrok 2022                                        

                                   7. Rôzne. 

              8. Diskusia. 

              9. Záver. 

 

 

K bodu 1.  Otvorenie zasadnutia 

 

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

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

rokovanie zasadnutia pánom poslancom boli zaslané e-mailom. 

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

komisie 

 

Overovatelia zápisnice: Bc. Otto Maček, Ladislav Urda 

Návrhová komisia: Martin Andraščík st., Ing. Peter Angelovič 

Zapisovateľka: Jana Diňová 
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Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda,  Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st., Anastázia 

Porembová,  Bc.Otto Maček, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 MUDr. Ján Ščecina 

Neprítomný: 1 Martin Andraščík ml. 

 

Keďže zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnila aj Hl. kontrolórka obce, ktorá zo 

zdravotných dôvodov plánovala odísť zo zastupiteľstva skôr, starosta obce dal návrh zmeniť 

poradie programu rokovania a to za bodom číslo 3 prejednať body č. 5. a) a 5. b) a bod číslo 6. 

Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica schvaľuje program rokovania so zmeneným poradím 

rokovania. 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina,  Ing. Peter 

Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík 

st., Anastázia Porembová,  Bc.Otto Maček, Jozef 

Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Martin Andraščík ml. 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

  Program:               1. Otvorenie zasadnutia. 

                                   2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

                                        komisie.  

                                   3. Informácia o plnení uznesení zo  17. zasadnutia OZ. 

             5. a) Návrh Záverečného účtu obce Kamenica za rok 2021 

                                       b) Stanovisko Hl. kontrolóra k Záverečnému  

                                           účtu za rok 2021 

                                   6.  Návrh Plánu kontrolnej činnosti Hl. kontrolóra obce  

                                        na II. polrok 2022       

                                   4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č.  6/2022, 

                                        7/2022, 8/2022, 9/2022 a 10/2022 

                                    7. Rôzne. 

              8. Diskusia. 

              9. Záver. 

 

  K bodu 3.  Informácia o plnení uznesení zo 17. zasadnutia OZ 

  

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

uznesením. Ďalej informoval, že: 

 

- ohľadom žiadosti Ing. Petra Hovanca o rozšírenie inžinierskych sietí smerom „ku 

kaplici“ projektant zaslal žiadosti na organizácie, ktoré sa majú vyjadriť k danému 
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projektu; nakoľko neprešiel projekt v telese cesty, projektant rieši trasovanie v tesnej 

blízkosti  pozemkov pani Márie Jenčovej, pána Jaroslava Urdu a pána Jozefa Halčišáka, 

a pokračovať bude pozdĺž hranice pozemkov, ktoré ešte nie sú zastavané smerom „ku 

kaplici“; Slovenská správa ciest  nesúhlasila ani s uložením inžinierskych sietí okolo 

krajnici vozovky 

- presun merača rýchlosti bol zrealizovaný 

- zábradlie okolo vodného toku pri rodinnom dome pán Jána Blašku, Kamenica 704 je 

zrealizované 

- bol uložený nový asfalt na miestnych komunikáciách „Majriská“ a ku rodinnému domu 

pána Matúša Pellu, Kamenica 709 

- bola zrealizovaná elektrická prípojka k Centru tradičnej kultúry 

- obec obdŕžala projekt na odvodnenie futbalového ihriska (spolu s výkaz-výmer), 

potrebné je pripraviť cenovú kalkuláciu a spraviť výber na dodávateľa tejto stavby 

- rošt bol umiestnený pred rodinným domom pána Martina Pčolku, Kamenica 626. 

 

MUDr. Ščecina sa informoval, či sa neplánuje rekonštrukcia cesty okolo cintorína. Starosta na 

to zareagoval, že sa plánuje výstavba bytového domu v danej časti obce a tým by došlo  

k poškodeniu  tejto miestnej komunikácie. 

 

Na zasadnutie došiel poslanec Martin Andraščík ml., ktorý je práceneschopný. 

 

Uznesenie č. 225/2022 

 

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 zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina,  Ing. Peter 

Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík 

st., Anastázia Porembová,  Bc.Otto Maček, Jozef 

Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Martin Andraščík ml. 

 

K bodu 5. a) Návrh Záverečného účtu obce Kamenica za rok 2021 

                 b) Stanovisko Hl. kontrolóra k Záverenému účtu za rok 2021 
 

Páni poslanci s návrhom Záverečného účtu obce Kamenica za rok 2021 a Stanoviskom Hl. 

kontrolóra obce Kamenica k Záverečnému účtu za rok 2021 boli oboznámení e-mailom. Hl. 

kontrolórka oboznámila poslancov aj osobne s tým, že prešla zákonné podmienky pri 

zostavovaní návrhu Záverečného účtu, ktorý bol spracovaný v súlade so zákonom. Páni 

poslanci stanovisko zobrali na vedomie a záverečný účet jednohlasne schválili. 
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Uznesenie č. 226/2022 

 

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 2021 

 

b) schvaľuje 

 

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie upraveného prebytku rozpočtového hospodárenia 

vo výške 56 101,64 Eur a zostatok finančných operácií vo výške 40 437,49 Eur – spolu vo 

výške 96 539,13 Eur použiť na tvorbu rezervného fondu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina,  Ing. Peter 

Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík 

st., Anastázia Porembová,  Bc. Otto Maček, Jozef 

Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Martin Andraščík ml. 

 

K bodu 6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti Hl. kontrolóra obce na II. polrok 

2022 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti Hl. kontrolóra obce na II. polrok 2022 pánom poslancom bol 

zaslaný elektronicky. Hl. kontrolórka oboznámila pánov poslancov stručne s plánom výkonu 

kontrolnej činnosti  a plánom ostatnej činnosti aj osobne. Páni poslanci tento plán schválili. 

Uznesenie č. 227/2022 

 

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

n. p. 

 

schvaľuje 

 

Plán kontrolnej činnosti Hl. kontrolóra obce na II. polrok 2022 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina,  Ing. Peter 

Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík 

st., Anastázia Porembová,  Bc. Otto Maček, Jozef 

Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Martin Andraščík ml. 
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Hl. kontrolórka odišla zo zasadnutia OZ. 

 

K bodu 4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č. 6/2022,  7/2022, 

8/2022, 9/2022, a 10/2022,  
 

Návrh na zmenu Rozpočtovým opatrením č. 6/2022, 7/2022, 8/2022, 9/2022 a 10/2022 

predložil pán starosta. Pán starosta upozornil pánov poslancov, že v rozpočtovom opatrení číslo 

10 vyskočila položka – kosenie potoka vo výške 2885 Eur. Nakoľko úrad práce cez projekty 

neposkytuje zamestnancov ako po minulé roky, Slovenský vodohospodársky podnik nám to 

nezrealizuje, obec si to musí spraviť vo vlastnej réžii (obec je vlastníkom vodného toku). Z toho 

dôvodu starosta si vyžiadal 3 cenové ponuky od firiem na kosenie. Najnižšiu cenovú ponuku 

predložil Tomáš Pčolka, Kamenica 626 v celkovej sume 2.885,- Eur. Pán poslanec MUDr. 

Ščecina sa spýtal, či je to iba za 1 kosenie. Starosta na to zareagoval, že minulý rok sa kosilo 

iba 1-krát a že to závisí aj od počasia. Pán poslanec  Martin Andraščík st. skonštatoval, že je to  

veľa, ale keď obec nemá inú možnosť, tak je potrebné, aby sa to zrealizovalo, nakoľko tráva je 

už veľmi vysoká. Poslanec Bc. Otto Maček zareagoval, že obec by mala taktiež náklady, keby 

si mala zaplatiť zamestnanca, krovinorez, lanká, pohonné hmoty, BOZP...Kosenie potoka  páni 

poslanci  zohľadnili v rozpočtovom opatrení číslo 10/2022. 

Poslanci Rozp. opatrenie č. 6/2022, 7/2022, 8/2022, 9/2022 zobrali na vedomie a Rozp. 

opatrenie č. 10/2022 schválili. 

 

Uznesenie č. 228/2022 

 

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. 

a) berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č.  6/2022, 7/2022, 8/2022, 9/2022 

b) schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 10/2022 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina,  Ing. Peter 

Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík 

st., Anastázia Porembová,  Bc. Otto Maček, Jozef 

Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Martin Andraščík ml. 

 

K bodu 7. Rôzne 

V tomto bode sa prejednávali žiadosti a podnety od fyzických  osôb. 

Žiadosť pána Alojza Urdu, Kamenica 287 a vlastníkov pozemkov v časti pod novým 

cintorínom – Majriská o zrealizovanie cestnej komunikácie na obecnom pozemku par. č. C –

KN 1408/2 a to v úseku prepojenia ciest od rodinného domu č. d. 630 po napojenie na štátnu 
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cestu. Pán poslanec Martin Andraščík st. na to zareagoval, že túto cestu spevniť len 

makadamom (bez asfaltu), lebo v tejto lokalite sa pravdepodobne začne s výstavbou rodinných 

domov a cesta sa tým tam znehodnotí. Pán poslanec Urda na to zareagoval, že ak sa tam plánuje 

investičná bytová výstavba, bolo by vhodné uložiť aj inžinierske siete. Pán poslanec Andraščík 

st. navrhol dať vypracovať projektovú dokumentáciu na IS (elektrina, voda, kanál, plyn, cesta) 

v tomto úseku. 

Páni poslanci tento návrh schválili. 

Uznesenie č. 229/2022 

 

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

n. p. 

 

schvaľuje 

 

vypracovanie projektového návrhu k úprave cesty spolu s inžinierskymi sieťami v časti pod 

novým cintorínom – Majriská (od rodinného domu číslo 630 po napojenie na štátnu cestu) na 

parcele  číslo C-KN 1408/1. Návrh bol schválený na základe žiadosti pána Alojza Urdu, 

Kamenica 287 a ďalších vlastníkov pozemkov v tejto časti obce . 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina,  Ing. Peter 

Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík 

st., Anastázia Porembová,  Bc. Otto Maček, Jozef 

Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Martin Andraščík ml. 

 

Zasadnutia OZ sa zúčastnil aj pán Jakub Bučko, ktorému starosta udelil slovo a tým sa otvorila 

téma „Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Kamenica“. Starosta obce podotkol, že na 

verejnej schôdzi ohľadom zmien územného plánu obce sa okrem neho zúčastnili iba 3 poslanci. 

Na tejto schôdzi boli občania väčšinou za to, aby sa v lokalite pod hradom dalo stavať. Ďalší 

návrh bol rozšírenie IBV smerom ku farme - Verbiny (žiadosť pána Vladimíra Gladiša, 

Kamenica 592 a pána Jozefa Urda, Kamenica 617 schválená Uznesením č. 223/2022 dňa 9. 3. 

2022). Tretí návrh bol výstavba skladovej haly smerom ku kaplici „Majriská“ (Lukáš Andraščík 

Kamenica 690 a Erik Andraščík Kamenica 292 tam plánujú výstavbu haly). Na zmeny a 

doplnky, ktoré boli zapracované do územného plánu v novembri 2021, je potrebné vypracovať 

dopadovú štúdiu EIA – vplyv na životné prostredie,  informoval starosta. Páni poslankyňa 

Anastázia Porembová navrhla postaviť k rodinnému domu pána Jakuba Bučka ešte zopár 

rekreačných domov, aby táto lokalita mala vzhľad. Pán poslanec Ing. Angelovič skonštatoval, 

že je na poslancoch, či rodinný dom pána Bučka sa zbúra, do ktorého pán Bučko vložil 

celoživotné úspory alebo sa vyberie konečne 1 lokalita (nie napríklad 3) a bude sa tam stavať, 

lebo pre obec sú to nemalé finančné prostriedky na výkup pozemkov a realizáciu IS. Medzi 

poslancami MUDr. Ščecinom a Andraščíkom ml. sa začala výmena názorov ohľadom výstavby 

pod hradom. MUDr. Ščecina vyzval Andraščíka ml. nech dá alternatívu tak krásnej lokality ako 

je lokalita pod hradom pre turistov. Pánovi poslancovi MUDr. Ščecinovi bolo vytknuté, kde sú 

tí ľudia, čo zdieľajú jeho názory a idú za nim. MUDr. Ščecina na to zareagoval, že ľudia sa 

obávajú nahlas vysloviť svoj názor a on uverí až miestnemu referendu. Po rozsiahlej diskusii 



7 
 

a na základe verejnej schôdze obecné zastupiteľstvo schválilo návrh zmeny územného plánu 

obce v časti Majriská a v časti Verbiny. Zároveň obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu 

územného plánu obce v časti pod hradom s dôrazom na rekreačnú výstavbu so zákonným 

a urbanistickým riešením tejto lokality (verzia č. 2). 

Uznesenie č. 230/2022 

 

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

n. p. 

 

schvaľuje 

 

na základe verejnej schôdze návrh zmeny územného plánu v časti Majriská a v časti Verbiny 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina,  Ing. Peter 

Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík 

st., Anastázia Porembová,  Bc. Otto Maček, Jozef 

Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Martin Andraščík ml. 

 

Uznesenie č. 231/2022 

 

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

n. p. 

 

schvaľuje 

 

na základe verejnej schôdze zmenu územného plánu obce v časti pod hradom s dôrazom na 

rekreačnú výstavbu so zákonným a urbanistickým riešením tejto lokality (verzia č. 2) 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda,  Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st., Anastázia 

Porembová,  Bc. Otto Maček, Jozef Beliš 

Proti: 1 MUDr. Ščecina 

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Martin Andraščík ml. 

 

Žiadosť pána Jozefa Figuru, Kamenica 612, 082 71 Kamenica o zámenu pozemkov v k. ú. 

Kamenica a to parcela  245/12 orná pôda vo výmere 1155 m2 vo vlastníctve pána Jozefa Figura, 

Kamenica 612 za parcelu 1547/1 trvalý trávny porast o výmere 1079 m2 vlastníctve obce. 

Nakoľko v žiadosti sú nepresné informácie, obecné zastupiteľstvo túto žiadosť zobralo na 

vedomie a bude ju riešiť na najbližšom zasadnutí OZ po upresnení údajov v žiadosti. 
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Uznesenie č. 232/2022 

 

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

n. p. 

 

berie na vedomie 

 

žiadosť pána Jozefa Figuru, Kamenica 612, 082 71 Kamenica o zámenu pozemkov v k. ú. 

Kamenica a to parcela  245/12 orná pôda vo výmere 1155 m2 vo vlastníctve pána Jozefa Figuru, 

Kamenica 612 za parcelu 1547/1 trvalý trávny porast o výmere 1079 m2 vlastníctve obce. 

Nakoľko v žiadosti sú nepresné údaje, obecné zastupiteľstvo túto žiadosť zobralo na vedomie 

a bude ju riešiť na najbližšom zasadnutí OZ po upresnení údajov v žiadosti. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina,  Ing. Peter 

Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík 

st., Anastázia Porembová,  Bc. Otto Maček, Jozef 

Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Martin Andraščík ml. 

 

Podnet pána Jána Nendzu, ktorým vyjadril svoj nesúhlas na stavbu bytovky na parcele pri 

materskej a základnej škole. Podľa jeho návrhu táto parcela by mala byť využitá na ihriská pre 

deti našej obce alebo v ďalšom prípade na parkovisko pre starý cintorín. Páni poslanci tento 

podnet zobrali na vedomie. 

Uznesenie č. 233/2022 

 

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

n. p. 

 

berie na vedomie 

 

podnet pána Jána Nendzu, ktorým vyjadril svoj nesúhlas na stavbu bytovky na parcele pri 

materskej a základnej škole. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina,  Ing. Peter 

Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík 

st., Anastázia Porembová,  Bc. Otto Maček, Jozef 

Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Martin Andraščík ml. 
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Pán poslanec  Ladislav Urda povedal, že podľa neho 17-bytový dom je veľký kvôli parkovaniu 

a upozornil na jestvujúce zasypané podpivničenia pod plánovanou stavbou, ktoré môžu 

ovplyvniť posúdenie projektu pri schválení financií na túto stavbu. 

Poslanec MUDr. Ščecina sa informoval v akom štádiu je príprava výstavby bytového domu. 

Pán starosta na to zareagoval, že pripravuje sa projekt na výstavbu bytového domu s úpravou 

strechy (má byť sedlová) a čo sa týka parkovania, parkovacie miesta budú od cesty do 

pozemkov. 

 

K bodu 8. Diskusia 

V diskusii najprv vystúpil pán poslanec Beliš s tým, že na novom cintoríne vľavo – dolná časť 

sa dávajú malé pomníky na americký štýl  a že vpravo – horná časť sa pokračuje vo veľkých 

pomníkoch. No medzi malé pomníky v dolnej časti bol umiestnený aj 1 veľký pomník a dal 

návrh ho odstrániť. Poslankyňa Porembová dala návrh spraviť pri vstupe tabuľu – štatút 

umiestnenia, kde bude jednoznačne zakreslené, že vľavo malé pomníky na americký štýl 

a vpravo veľké pomníky. 

Ďalej pán starosta informoval poslancov, že na úradnej tabuli a webovej stránke obce 

minimálne 15 dní pred zasadnutím obecného zastupiteľstva bol zverejnený zámer previesť 

majetok obce formou zámennej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 

8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. v z. n. p. (Uznesenie č. 198/2021). Ide o zámenu 

pozemkov parc. č. C-KN 1418/1 vodná plocha o výmere 237 m2 za časť pozemku (237 m2) 

parcelné číslo C-KN 1403/1 zastavané plochy a nádvoria medzi obcou Kamenica a pánom 

Ladislavom Urdom a Annou Urdovou. Zamieňané pozemky majú rovnakú výmeru. Vzhľadom 

na rozdiel v hodnote pozemkov zaplatia Ladislav Urda a Anna Urdová obci Kamenica sumu 

222,78 Eur v zmysle Znaleckého posudku č. 28/2022. Náklady spojené s prevodom vlastníctva 

znáša Ladislav Urda a Anna Urdová. Teraz na zasadnutí je potrebné schváliť samotnú zámenu 

týchto pozemkov. Obecné zastupiteľstvo schválilo túto zámenu. 

Uznesenie č. 234/2022 

 

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

n. p. 

 

schvaľuje 

 

zámenu pozemkov v zámennej zmluve z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 

písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to:  

- Pán Ladislav Urda a manželka pani Anna Urdová sú bezpodielovými spoluvlastníkmi 

v celosti 1/1 nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Kamenica zapísanej na LV č. 554 

pozemok registra KN-C parc. č. 1418/1 vodná plocha o výmere 237 m2 

- Obec Kamenica je výlučným vlastníkom v celosti 1/1  nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. 

Kamenica, zapísaný na LV č. 917 pozemok registra KN-C parc. č. 1403/1 zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 10 124 m2. 

- na základe GP č. 407/2021 zo dňa 23. 09. 2021, ktorý vyhotovil Ing. Ľudovít Bakoň 

GEOPLAN, úradne overený pod číslom G1-663/2021 bol  pozemok KN-C parc. č. 

1403/1 rozdelený a pre nové usporiadanie vlastníckych vzťahov bol vytvorený nasle-

dovný stav: pozemok registra KN-C parc. č. 1403/4 zastavaná plocha a nádvorie o vý-

mere 237 m2. 

- Pán Ladislav Urda a manž. Anna Urdová zamieňajú s obcou Kamenica nehnuteľnosť 

v k. ú. Kamenica zapísaná na LV č. 554 pozemok registra KN-C parc. č. 1418/1 vodná 
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plocha o výmere 237 m2 v celosti za novovytvorený pozemok v k. ú. Kamenica poze-

mok registra KN-C parc. č. 1403/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 237 m2 v ce-

losti 1/1. 

 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že na 

pozemku vo vlastníctve Ladislava Urdu a Anny Urdovej KN C p. č. 1418/1, k. u. Kamenica, 

druh pozemku: Vodná plocha, sa nachádza vyregulovaný breh vodného toku, ktorý bol 

regulovaný ako investičná akcia obce Kamenica na cudzích pozemkoch, a na novovytvorenom 

pozemku vo vlastníctve Obce Kamenica KN C p. č. 1403/4, k. ú. Kamenica, druh pozemku: 

zastavaná plocha a nádvorie, sa nachádza prístupová cesta slúžiaca ako vstup na pozemok 

Ladislava Urdu a Anny Urdovej KN C p. č. 222/2, k. ú. Kamenica. Zamieňané pozemky majú 

rovnakú výmeru 237 m2. 

Vzhľadom na rozdiel v hodnote pozemkov zaplatia Ladislav Urda a Anna Urdová obci 

Kamenica sumu 222,78 Eur v zmysle Znaleckého posudku č. 28/2022. Náklady spojené 

s prevodom vlastníctva znáša Ladislav Urda a Anna Urdová. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina,  Ing. Peter 

Angelovič, Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík 

st., Anastázia Porembová,  Bc. Otto Maček, Jozef 

Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 Martin Andraščík ml. 

 

Ďalej vystúpil pán starosta s tým, že obec organizuje dňa 13. 8. 2022 hudobno-kultúrno-

športové podujatie  s názvom „Deň obce Kamenica“. Náklady na toto podujatie vo výške do 

10.000,- Eur sú zohľadnené v rozpočte obce. 

 

Pán poslanec  MUDr. Ščecina vystúpil ohľadom kvetinovej výzdoby  na mostoch. Kvetináče 

nakúpené sú, už len dokúpiť kvety. Pani Alžbeta Belišová, zamestnankyňa obce, na to 

zareagovala, že kvety na mostoch v niektorých miestach prekážali vodičom a že ona teraz nemá 

čas na vysádzanie kvetov, nakoľko je sezóna na kosenie. 

 

Starosta obce skonštatoval, že na skolaudovanie Zberného dvora v obci Kamenica je potrebné 

len vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (obec čaká len za rozborom vody). 

Na zbernom dvore sú už všetky zariadenia a je potrebné zamestnať  traktoristu. Starosta obce 

po dohode s poslancom Martinom Andraščíkom ml. zamestná menovaného poslanca ako 

traktoristu s tým, že sa p. Andraščík ml. sa vzdá mandátu poslanca. Pán poslanec Beliš by 

odhŕňanie snehu prenechal aj naďalej p. Martine Angelovičovej, nakoľko 1 pracovník  to podľa 

neho nezvládne.  

 

K bodu 9. Záver 
 

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

a hosťom za účasť na  zasadnutí OZ a ukončil 18. zasadnutie OZ. 
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Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19,45 hod. 

 

Zapísala v Kamenici dňa 1. 6. 2022: Jana Diňová 

 

 

 

 

        Ing. Michal Guľaš 

          starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice: Bc. Otto Maček ............................... 

                                      Ladislav Urda ................................. 

 

 

 


