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Zápisnica 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kamenica 

konaného dňa 22. 09. 2022 

Prítomní: Ing. Michal Guľaš, starosta obce 

            Poslanci:  Ladislav Urda, Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec 

                            Martin Andraščík st., Anastázia Porembová,  Bc. Otto Maček, Jozef Beliš,                       

                            Martin Pčolka 

 

Neprítomný: MUDr. Ján Ščecina 

             

Ďalší prítomní:    Ing. arch. Mariana Šimková 

                              Jana Diňová 

 

Verejnosť:  Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Jozef Urda, Vladimír Gladiš, Ing. Ján Ščecina,  

                     Mgr. Vladimír Prevužňák, Alojz Urda, Lukáš Tarasovič, Martin Andraščík 

              

                    

           

Program:                    1. Otvorenie zasadnutia. 

                                   2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

                                       komisie.  

                                   3. Informácia o plnení uznesení z  19. zasadnutia OZ. 

                                   4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č.  14/2022, 

                                       15/2022 a 16/2022. 

   5. Envirofond – spôsob financovania dostavby kanalizácie v obci 

                                   6. Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu Kamenica – konzultácia 

                                        s Ing. arch. Marianou Šimkovou. 

                                   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 (6 a 2 poslanci došli na zasadnutie OZ neskôr) 

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, Martin Pčolka 

Návrhová komisia: Ing. Peter Angelovič, Anastázia Porembová 

Zapisovateľka: Jana Diňová 
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Hlasovanie: 

Za: 6 

 

Ladislav Urda,  Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Anastázia Porembová,  Bc.Otto Maček,  

Martin Pčolka 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 3 MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík, Jozef Beliš 

 

Keďže zasadnutia OZ sa zúčastnili aj hostia a to Mgr. Michaela Haviarová, PhD.  a Ing. arch. 

Mariana Šimková, starosta udelil slovo najprv im  a dal návrh, aby za bodom jednania číslo 2 

sa prejednával bod číslo 6. Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu Kamenica – konzultácia 

s Ing. arch. Marianou Šimkovou. Páni poslanci tento návrh schválili. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

 

Ladislav Urda,  Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Anastázia Porembová,  Bc.Otto Maček,  

Martin Pčolka 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 3 MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík, Jozef Beliš 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

  Program:             1. Otvorenie zasadnutia. 

                                   2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

                                       komisie.  

                                   6. Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu Kamenica – konzultácia 

                                        s Ing. arch. Marianou Šimkovou. 

                                   3. Informácia o plnení uznesení z  19. zasadnutia OZ. 

                                   4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č.  14/2022, 

                                       15/2022 a 16/2022. 

   5. Envirofond – spôsob financovania dostavby kanalizácie v obci                          

                                   7. Rôzne. 

              8. Diskusia. 

              9. Záver. 

        
Mgr. Michaela Haviarová, PhD. pozvala všetkých prítomných na otvorenie Centra tradičnej 

kultúry („múzea“), ktoré sa bude konať v sobotu 24. 9. 2022. Popri prehliadke expozície o 

dejinách obce a hradu, kde budú vystavené historické predmety a fotografie, si budú môcť 

návštevníci pochutnať na tradičnej mačanke. 

 

K bodu 6. Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu Kamenica – konzultácia 

s Ing. arch. Marianou Šimkovou. 
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Pani Ing. arch. Mariana Šimková, ako spracovateľka Zmien a doplnkov č.2 ÚPN-O Kamenica  

informovala prítomných o skutočnosti, že nakoľko už prebehlo prerokovanie Zmien a doplnkov 

č.2 ÚPN-O Kamenica,  je  po petíciách a žiadostiach o zmeny v týchto už prerokovaných 

Zmenách a doplnkoch potrebné tieto zmeny a doplnky prepracovať ako podklad pre opätovné 

prerokovanie  týchto zmien a doplnkov územného plánu obce. Nakoľko táto etapa nie je 

v podpísanej zmluve, bude na základe dodatku k zmluve takisto fakturovaná. Poznamenala, že 

v iných obciach to funguje tak, že zmeny  územného plánu, pokiaľ sa netýkajú požiadaviek 

obce,   si ľudia platia sami na základe zmluvy s obcou o financovaní týchto zmien a doplnkov. 

Ďalej informovala prítomných o skutočnosti, že k prerokovaným zmenám a doplnkom dostala 

obec vyjadrenia od dotknutých orgánov.  Lokality pod hradom sa týkalo vyjadrenie Krajského 

pamiatkového úradu Prešov, ktorý v súčasnosti pripravuje opätovné podklady pre vyhlásenie 

ochranného pásma NKP Hrad. Daného územia sa týkali prerokované navrhované lokality 

č.42,44,24A-D, 25A-B, ktoré sú však svojou navrhovanou  funkciou v zmysle záujmov ochrany 

pamiatkového fondu   akceptovateľné, avšak KPÚ Prešov neodporúča prijatie navrhovanej 

zmeny v lokalite č.43 (jestvujúci rekreačný dom). To však nemení nič na skutočnosti, že obec 

na základe požiadavky obyvateľov obce môže navrhnúť v tejto lokalite funkčné využitie, ktoré 

požadujú obyvatelia obce a v procese prerokovania týchto zmien a doplnkov ÚPN-O môže 

dôjsť k spoločenskej dohode v danom území.  

 

Na zasadnutie OZ došiel poslanec Jozef Beliš. 

 

Na základe vysvetlení p. spracovateľky k jednotlivým lokalitám, ktoré sa budú v zmenách 

a doplnkoch č.2 na základe požiadaviek obyvateľov obce meniť v elaboráte Z a D č.2 ÚPN-O 

Kamenica  na opätovné prerokovanie   oproti prerokovaným zmenám sa prítomní poslanci OZ  

po krátkych diskusiách s občanmi  k jednotlivým lokalitám  dohodli, že poverujú p. 

spracovateľku zakreslením nasledovných zmien: 

 

1. Lokalita pod hradom –zakresliť alternatívu č. 2 v zmysle konceptu Z a D č.2 

z augusta 2021 bez vyznačenia ochranného pásma vysielača 500 m vrátane  návrhu 

súvisiacich inžinierskych sietí (napr. plocha pre vodojem s kótou dna vo výške 

580,00 m n.m. pre bezproblémové zásobovanie navrhovaných plôch pitnou vodou 

a pod.). 

 

Na zasadnutie OZ došiel poslanec Martin Andraščík. 

 

2. Lokalita ku farme –rozšíriť plochy lokality bývania v rodinných domoch so 

zeleňou  č. 45 A  smerom k hranici  bezpečnostného pásma vysokotlakého 

plynovodu  so zakreslením  hĺbky  plochy pre umožnenie zastavania rodinnými 

domami cca 30 metrov. 

 

3. Lokalita pod cintorínom –v lokalite bývania v rodinných domoch so zeleňou  č. 

4A umožniť okrem výstavby rodinných domov aj výstavbu skladových hál 

s umožnením hĺbky zástavby cca 35m, ktoré budú  výškovo a architektonicky 

prispôsobené zástavbe rodinných domov a budú spĺňať hygienické normy na 

umiestnenie v lokalite rodinných domov  a zmeniť komunikačný systém - namiesto 

dvoch prístupových komunikácií zakresliť len jednu s umožnením výstavby 

rodinných domov bez skladových hál v blízkosti cintorína vzhľadom na opticky 

exponovanejšie výškové umiestnenie z pohľadu z cesty I. triedy.  
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4. Na navrhovanej ploche občianskej vybavenosti č.5 - zmeniť funkčné využitie na 

plochy rodinných domov s umožnením výstavby skladových hál, ktoré budú  

výškovo a architektonicky prispôsobené zástavbe rodinných domov a budú spĺňať 

hygienické normy na umiestnenie v lokalite rodinných domov.  

 

5. Zrušiť navrhované prepojenie lokality č.4 a č.5 aj súbežnou cestou popri ceste I. 

triedy a navrhnúť trasovanie  miestnej komunikácie sprístupnenej z navrhovanej 

cesty k lokalite č.4 uprostred pozemkov smerom na východ  s možnosťou 

obojstrannej zástavby rodinnými domami po parcelu s parc. č. 500.  

 

6. Vyznačiť pozdĺž cesty I. triedy (na východ od tejto komunikácie oproti futbalovému 

ihrisku) jestvujúce zmeny  komunikačného systému a jestvujúce zmeny 

navrhovaných plôch oproti schválenému ÚPN-O (plocha skladov, plochy rodinných 

domov a pod.) vrátane návrhu na rozšírenie verejne prístupného priestoru pred 

pozemkom so skladovou halou z dôvodu zabezpečenia dostatočného priestoru pre 

bezproblémový vjazd nákladných vozidiel na pozemok,  návrhu na peší chodník 

pozdĺž cesty I. triedy smerom k lokalite č.5, návrhu zrušenia navrhovaného výjazdu  

z tejto lokality na cestu I. triedy v strmom teréne a návrhu na zmenu umiestnenia 

obratiska pre vozidlá bezpečnostných zložiek a smetiarskych áut  na konci tejto 

slepej ulice. 

 

 

7. Časť lokality č.35 zmeniť z plôch výhľadových na plochy navrhovanej nezávadnej 

výroby a skladov súvisiacej s poľnohospodárskou činnosťou  na parcele  C-KN 

1553/2 s prístupovou komunikáciou napojenou na cestu I. triedy jestvujúcim 

vjazdom (výhľadovo s možnosťou rozširovania smerom severným v zmysle 

schváleného ÚPN-O).  

 

 
Páni poslanci sa dohodli na týchto zmenách a prijali uznesenie s tým, že nové žiadosti na zmenu 

územného plánu sa budú vybavovať až pri nových zmenách a doplnkoch územného plánu. 

 

Uznesenie č. 250/2022 

 

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

n. p. 

 

schvaľuje,  

 

a) že akékoľvek ďalšie nové požiadavky na zmenu územného plánu sa budú vybavovať až 

pri nových zmenách a doplnkoch územného plánu. 

b) doteraz prijaté žiadosti od občanov zapracovať do Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O 

Kamenica 
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Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda,  Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík, Anastázia Porembová,  

Bc. Otto Maček,  Jozef Beliš, Martin Pčolka 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 MUDr. Ján Ščecina 

 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z 19. zasadnutia OZ 

 
K uzneseniu č. 242/2022 ohľadom jednania s firmou EKOÚNIA s. r. o., Michalovce na 

dostavbu kanalizácie v obci - tento bod sa bude prejednávať v samostatnom bode jednania číslo 

jednania  5. 

 

Uznesenie č. 251/2022 

 

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 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda,  Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík, Anastázia Porembová,  

Bc. Otto Maček,  Jozef Beliš, Martin Pčolka 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 MUDr. Ján Ščecina 

 

K bodu 4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č. 14/2022,  15/2022,  

a 16/2022. 

 
Návrh na zmenu Rozpočtovým opatrením č. 14/2022, 15/2022 a 16/2022 predložil starosta 

obce. Podotkol, že v rozpočtovom opatrení č. 16 je kapitálové zvýšenie o čiastku 747,27 Eur 
a toto zvýšenie vysvetlil pánom poslancom tak, že pri zámene pozemkov medzi obcou 

Kamenica a pánom Jozefom Urdom, Kamenica 617 došlo pri čítaní znaleckého posudku 

k omylu. V skutočnosti podľa znaleckého posudku pozemok obce má vyššiu hodnotu, ako 

pozemok  p. Jozefa Urdu, ktorý pán Urda ponúkol obci  na výmenu (zamenené pozemky majú 

rozdielnu hodnotu). Z toho dôvodu obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 1 k Zámennej 

zmluve zo dňa 26. 7. 2022 uzatvorenej medzi obec Kamenica a Jozef Urda, Kamenica 617. 
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Uznesenie č. 252/2022 

 

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.  14/2022 a 15/2022. 

b) schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 16/2022 

c) schvaľuje 

Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve zo dňa 26. 7. 2022 uzatvorenej medzi obec Kamenica 

a Jozef Urda, Kamenica 617. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda,  Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík, Anastázia Porembová,  

Bc. Otto Maček,  Jozef Beliš, Martin Pčolka 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 MUDr. Ján Ščecina 

 

K bodu 5. Envirofond – spôsob financovania dostavby kanalizácie v obci 

V tomto bode informoval starosta obce, že uznesením č. 242/2022 zo dňa 19. 07. 2022 bol 

poverený vstúpiť do jednania s firmou EKOÚNIA s. r. o., Michalovce s možnosťou 

prefinancovania kanalizácie „Knižufky“ a jej realizácie (čerpanie rezervného fondu). Dňa 26. 

07. 2022 na to obec obdŕžala na základe našej žiadosti z Environmentálneho fondu Rozhodnutie 

o poskytnutí podpory formou dotácie na projekt Kamenica kanalizácia vo výške 199. 685,00 

Eur. Nakoľko obec má pôvodné verejné obstarávanie na výber dodávateľa  ešte podľa starého 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, je potrebné spraviť verejné obstarávanie podľa 

zákona č. 343/20155 Z. z. o verejnom obstarávaní. Starosta obce informoval, že obec už 

realizuje verejné obstarávanie podľa nového zákona s tým, že  dal vypracovať nový výkaz-

výmer. Nová cena je však už vo výške cca 380.000,- Eur bez DPH. Keď sa zrealizuje verejné 

obstarávanie, pán poslanec Urda dal návrh, spraviť len úsek, na koľko obec dostane finančné 

prostriedky a taktiež  určiť ďalšie podmienky vo verejnom obstarávaní, aby kritériom nebola 

len najnižšia cena. Starosta informoval, že bude potrebné zrušiť zmluvu s 

pôvodným dodávateľom stavby  (EKOÚNIA, s. r. o., Michalovce). Víťazom verejného 

obstarávania sa v r. 2007 stala firma Chemkostav a. s. a následne bola uzatvorená zmluva 

o postúpení práv a povinností zhotoviteľa na stavbe „Kamenica – kanalizácia“ medzi 

Chemkostav, a. s. a EKOÚNIA, s. r. o., pričom jej súčasťou bola aj Zmluva o finančnom 

vysporiadaní medzi týmito spoločnosťami. Z uvedeného dôvodu EKOÚNIA,  s. r. o. navrhuje 

v rámci vzájomnej dohody o ukončení Zmluvy o dielo č. 2/Z/07 vyriešiť aj vzájomné finančné 

vysporiadanie, ktoré pri 7,78 % zo zmluvnej ceny diela na ukončenie (209.914,46 Eur bez DPH) 

činí čiastku 16.331,34 Eur bez DPH.  
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Pán poslanec Martin Andraščík dal návrh, aby páni poslanci mali možnosť vidieť zadanie 

verejného obstarávania a následne dali svoje pripomienky k stavbe. Páni poslanci tento návrh 

schválili. 

 

Uznesenie č. 253/2022 

 

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

n. p. 

 

poveruje 

 

starostu obce oboznámiť poslancov so  zadaním  verejného obstarávania ohľadom realizácie 

dokončenia kanalizácie v obci. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda,  Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík, Anastázia Porembová,  

Bc. Otto Maček,  Jozef Beliš, Martin Pčolka 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 MUDr. Ján Ščecina 

 

K bodu 7. Rôzne 

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

Žiadosť pána Vladimíra Gladiša, Kamenica 592 o kúpu (výmenu) obecného pozemku – číslo 

parcely 1524/47, druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 696 m2 na stavebné účely – 

Geometrický plán č. 81/2022 (podiel 87/91 obec, podiel 4/91 SPF).  Páni poslanci poverili 

starostu uskutočniť zápis GP č. 81/2022  do katastra nehnuteľnosti a zároveň požiadať 

Slovenský pozemkový fond o súhlas so zápisom GP č. 81/2022 do katastra nehnuteľnosti. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výmenu obecného  pozemku. Pán Gladiš dodatočne 

ponúkne na výmenu svoj pozemok. 

Uznesenie č. 254/2022 

 

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

n. p. 

 

 

a) poveruje 

 

starostu obce požiadať Slovenský pozemkový fond o súhlas so zápisom Geometrického plánu 

č. 81/2022 úradne overeným Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor dňa 25. 07. 2022 

pod č. G1-501/2022  do katastra nehnuteľností 

 

 

b) poveruje 
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starostu uskutočniť zápis Geometrického plánu č. 81/2022 do katastra nehnuteľností po 

obdŕžaní súhlasu od SPF 

 

c) berie na vedomie 

 

výmenu obecného majetku – pozemok parc. č. 1524/47 trvalý trávnatý porast o výmere 696 m2 

v k. ú. Kamenica na základe žiadosti pána Vladimíra Gladiša, trvale bytom Kamenica 592. Pán 

Vladimír Gladiš dodatočne ponúkne na výmenu obci svoj pozemok. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda,  Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík, Anastázia Porembová,  

Bc. Otto Maček,  Jozef Beliš, Martin Pčolka 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 MUDr. Ján Ščecina 

 

Žiadosť pána Jozefa Figuru, Kamenica 612 o zámenu pozemkov. Pán Jozef Figura žiada 

o zámenu pozemkov a to: pozemok číslo parcely  245/12 v k. ú. Kamenica o výmere 1155 m2 

vo vlastníctve pána Jozefa Figuru, Kamenica 612 za pozemok vo vlastníctve obce, číslo parcely 

1547/5 v k. ú. Kamenica o výmere 1155 m2. Páni poslanci poverili starostu uskutočniť zápis 

Geometrického plánu č. 239/2022 úradne overeným Okresným úradom Sabinov, katastrálny 

odbor  dňa 12. 07. 2022 pod č. G1-484/2022  do katastra nehnuteľnosti a zároveň požiadať 

Slovenský pozemkový fond o súhlas so zápisom GP č. 239/2022 do katastra nehnuteľnosti. 

Páni poslanci túto výmenu schválili. 

 

Uznesenie č. 255/2022 

 

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

n. p. 

 

a) poveruje 

 

starostu obce požiadať Slovenský pozemkový fond o súhlas so zápisom Geometrického plánu 

č. 239/2022 úradne overeným Okresným úradom Sabinov dňa 12. 07. 2022 pod č. G1-484/2022   

do katastra nehnuteľností 

 

b) poveruje 

 

starostu uskutočniť zápis Geometrického plánu č. 239/2022 do katastra nehnuteľností po 

obdŕžaní súhlasu od SPF 

 

c) schvaľuje 

 

zámenu pozemkov: pozemok číslo parcely  245/12 orná pôda o výmere 1155 m2 v k. ú. 

Kamenica vo vlastníctve pána Jozefa Figuru, Kamenica 612 za pozemok vo vlastníctve obce, 

číslo parcely 1547/5 trvalý trávnatý porast o výmere 1155 m2 v k. ú. Kamenica. 
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Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda,  Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík, Anastázia Porembová,  

Bc. Otto Maček,  Jozef Beliš, Martin Pčolka 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 MUDr. Ján Ščecina 

 

Žiadosť Základnej školy s materskou školou Kamenica, Kamenica 645 o navýšenie 

rozpočtu pre ZŠ s MŠ Kamenica – ŠJ+ŠKD – originálne kompetencie na rok 2022 – kapitola 

mzdy a odvody a to v súlade s čl. II odsek 7 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na r. 2022 

a podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní 

postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme na r. 2022. Obecné zastupiteľstvo túto žiadosť jednohlasne schválilo. 

a prijalo uznesenie. 

 

Uznesenie č. 256/2022 

 

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

n. p. 

 

schvaľuje 

 

žiadosť Základnej školy s materskou školou Kamenica, Kamenica 645 o navýšenie rozpočtu 

pre ZŠ s MŠ Kamenica – ŠJ+ŠKD – originálne kompetencie na rok 2022 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda,  Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík, Anastázia Porembová,  

Bc. Otto Maček,  Jozef Beliš, Martin Pčolka 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 MUDr. Ján Ščecina 

 

Opakovaná žiadosť Ing. Petra Hovanca, Kamenica 474 o rozšírenie kanalizácie a obecného 

chodníka. Starosta obce na to zareagoval, že táto žiadosť je v štádiu riešenia. 

 

K bodu 8. Diskusia 

Starosta obce informoval pánov poslancov, že skolaudovaný zberný dvor prídu skontrolovať 

zo Slovenskej agentúry životného prostredia Bratislava, ktorá poskytla nenávratné finančné 

prostriedky na jeho výstavbu a vybavenie. 

Ďalej starosta informoval, že v tomto roku sú naplánované finančné prostriedky na kúpu váhy 

na zberný dvor, no bolo by potrebné ich použiť na kúpu rozmetadla a pluhu kvôli zimnej 

údržbe, aby obec  ju realizovala  s vlastnou technikou už v tomto roku a nákup váhy naplánovať 

v rozpočte na budúci rok. Páni poslanci poverili starostu obce vyriešiť strojové vybavenie pre 

zimnú údržbu v obci Kamenica s tým, že pani Martina Angelovičová, v prípade kalamity, 

poskytne obci Kamenica výpomoc. Páni poslanci prijali uznesenie. 
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Uznesenie č. 257/2022 

 

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

n. p. 

 

poveruje 

starostu obce vyriešiť strojové vybavenie pre zimnú údržbu v obci Kamenica. 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda,  Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík, Anastázia Porembová,  

Bc. Otto Maček,  Jozef Beliš, Martin Pčolka 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 MUDr. Ján Ščecina 

 

Poslanec Bc. Otto Maček vystúpil s tým, že priekopa okolo rodinného domu p. Matúša Pellu 

je zanesená, taktiež rúra, na ktorú upozorňoval skôr, je zabitá, neporiadok nie je uprataný 

a pritom faktúra je uhradená. 

Taktiež upozornil na el. stĺp, ktorý je v havarijnom stave pozdĺž miestnej komunikácie k rod. 

domu p. Porembu a p. Dinisa. Páni poslanci poverili  starostu upozorniť VSD na tento stĺp 

a prijali uznesenie. 

Uznesenie č. 258/2022 

 

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

n. p. 

 

poveruje 

starostu upozorniť VSD na havarijný stav elektrického vedenie pozdĺž miestnej komunikácie 

k rod. domu p. Porembu a p. Dinisa. 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda,  Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík, Anastázia Porembová,  

Bc. Otto Maček,  Jozef Beliš, Martin Pčolka 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 MUDr. Ján Ščecina 

 

Pán poslanec Bc. Otto Maček dal návrh na zvolanie verejnej schôdze, keďže sa blíži koniec 

volebného obdobia, kde by boli predstavení noví kandidáti na starostu obce v novom volebnom 

období r. 2022 – 2026. Poslanci navrhli zvolať verejnú schôdzu 22. 10. 2022 a prijali uznesenie. 
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Uznesenie č. 259/2022 

 

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

n. p. 

 

navrhuje 

 

starostovi obce zvolať verejnú schôdzu za účelom predstavenia nových kandidátov na starostu 

obce v novom volebnom období r. 2022 - 2026. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Ladislav Urda,  Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík, Anastázia Porembová,  

Bc. Otto Maček,  Jozef Beliš, Martin Pčolka 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomný: 1 MUDr. Ján Ščecina 

 

Páni poslanci upozornili aj na čierne skládky v obci, najviac pri farme p. Jozefa Beliša. Čierne 

skládky sú  aj napriek tomu, že obec má zriadený zberný dvor. Pán Martin Andraščík, 

zamestnanec obce, poukázal, že do nášho zberného dvora vozia odpad aj z okolitých obcí. 

Starosta na to zareagoval, že ho mal na to upozorniť už skôr. 

 

K bodu 9. Záver 

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

a hosťom za účasť a ukončil 20. zasadnutie OZ. 

 

Zasadnutie ukončené o 20.30 hod. 

 

Zapísala v Kamenici dňa 22. 9. 2022: Jana Diňová 

 

 

 

         Ing. Michal Guľaš 

                                                                                                               starosta obce 

 

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

                                       Martin Pčolka .................................. 

 

 

 

 


