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Zápisnica 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 

Kamenica konaného dňa 14. 12. 2022 

Prítomní:  Ing. Peter Vandžura, novozvolený starosta obce 

     Poslanci: Bc. Otto Maček, Mgr. Vladimír Prevužňák, Ing. Peter Angelovič, Ladislav Urda, 

                   Pavol Urda, Peter Andraščík, Martin Pčolka, Pavol Dinis, Alojz Urda 

Neprítomní: 0 

Ďalší prítomní: Jana Diňová, zam. obce 

                           Terézia Andraščíková, zam. obce 

Verejnosť: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Alžbeta Belišová 

Program jednania: 

 1. Otvorenie zasadnutia 

 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie  

 3. Informácia o plnení uznesení z I. ustanovujúceho zasadnutia OZ 

 4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozpočtové opatrenie č. 19/2022 a 20/2022 

 5. a) Návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na r. 2024 a 2025 

     b) Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce 

 6. Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023 

 7. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 obce Kamenica o určení výšky   

     finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva 

 8. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenica č. 3/2022 o miestnych daniach  

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

     rok 2023 

 9. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 o poplatkoch za pracovné úkony  

     vykonávané Obcou Kamenica 

10. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 o určení čiastočných úhrad  

     v základnej škole s materskou školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamenica. 

11.Návrh Novela Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022 obce Kamenica o mieste  

     a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole  

     s materskou školou Kamenica 

12. Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy  

      k 31. 12. 2021 a Správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierky  

      k 31. 12. 2021 

13. Rekonštrukcia budovy Obecného úradu Kamenica 

14. Rozdelenie obvodov poslancom obce 

15. Schválenie členov komisií 

16. Odvolanie členov rady školy delegovaných zriaďovateľom  

      a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy 

17. Rôzne 

18. Záver 
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K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ otvoril Ing. Peter Vandžura, starosta obce. Privítal všetkých prítomných 

poslancov a hostí.  

Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 9 a OZ je uznášania schopné. 

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

komisie 

Overovatelia zápisnice: Mgr. Vladimír Prevužňák, Pavol Dinis 

Návrhová komisia: Na I. ustanovujúcom zasadnutí bola zvolená návrhová komisia na celé 

funkčné obdobie 2022-2026 v zložení: Bc. Otto Maček, Mgr. Vladimír Prevužňák, Ladislav 

Urda 

Zapisovateľka: Jana Diňová 

Hlasovanie: 

Za: 9 

 

Bc. Otto Maček, Mgr. Vladimír Prevužňák, Ing. 

Peter Angelovič, Ladislav Urda, Pavol Urda, Peter 

Andraščík, Martin Pčolka, Pavol Dinis, Alojz Urda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
 

Neprítomný: 0 
 

 

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

Hlasovanie: 

Za: 9 

 

Bc. Otto Maček, Mgr. Vladimír Prevužňák, Ing. 

Peter Angelovič, Ladislav Urda, Pavol Urda, Peter 

Andraščík, Martin Pčolka, Pavol Dinis, Alojz Urda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
 

Neprítomný: 0 
 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie zasadnutia 

 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie  

 3. Informácia o plnení uznesení z I. ustanovujúceho zasadnutia OZ 

 4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozpočtové opatrenie č. 19/2022 a 20/2022 

 5. a) Návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na r. 2024 a 2025 

     b) Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce 

 6. Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023 

 7. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 obce Kamenica o určení výšky   

     finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva 

 8. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenica č. 3/2022 o miestnych daniach  

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

     rok 2023 
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 9. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 o poplatkoch za pracovné úkony  

     vykonávané Obcou Kamenica 

10. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 o určení čiastočných úhrad  

     v základnej škole s materskou školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamenica. 

11. Návrh Novela Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022 obce Kamenica o mieste  

      a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole  

      s materskou školou Kamenica 

12. Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy  

      k 31. 12. 2021 a Správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierky  

      k 31. 12. 2021 

13. Rekonštrukcia budovy Obecného úradu Kamenica 

14. Rozdelenie obvodov poslancom obce 

15. Schválenie členov komisií 

16. Odvolanie členov rady školy delegovaných zriaďovateľom  

      a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy 

17. Rôzne 

18. Záver 

        

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z I. ustanovujúceho zasadnutia OZ 

K uzneseniu č. 6/2022 bod C – doplnenie členov jednotlivých komisíí a ich schválenie sa bude 

riešiť v samostatnom bode jednania č. 15. 

K bodu 4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozpočtové opatrenie č. 19/2022 

a 20/2022 

Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 19/2022 a 20/2022 bol zaslaný pánom 

poslancom e-mailom. Páni poslanci rozpočtové opatrenie č. 19/2022 zobrali na vedomie  

a rozpočtové opatrenie č. 20/2022  schválili. 

Uznesenie č. 13/2022 

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. 19/2022 

b) schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 20/2022 

Hlasovanie: 

Za: 9 

 

Bc. Otto Maček, Mgr. Vladimír Prevužňák, Ing. 

Peter Angelovič, Ladislav Urda, Pavol Urda, Peter 

Andraščík, Martin Pčolka, Pavol Dinis, Alojz Urda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
 

Neprítomný: 0 
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K bodu 5. a) Návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na r. 2024 a 2025  

b) Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu  

                       obce  

Návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 predložil starosta obce / pánom 

poslancom bol tento návrh zaslaný aj e-mailom/. Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra 

k návrhu rozpočtu obce predniesla kontrolórka obce. 

V diskusii sa prejednávali aj žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce, a to:  

- žiadosť Združenia Kamenná veža na záchranné a murovacie práce na hrade Kamenica 

2023 vo výške 5.000,00 Eur,  

- žiadosť Združenia Kamenná veža na Kamenické hradné slávnosti 2023 vo výške 

6.000,00 Eur, 

- žiadosť Stolnotenisového klubu Kamenica na zabezpečenie súťažného ročníka v roku 

2023 vo výške 1.400,00 Eur, 

- žiadosť Futbalového klubu Kamenica na majstrovské a prípravné zápasy, tréningová 

príprava U9, U11, U13, U15, U19 a dospelí, - celoročná činnosť Futbalového klubu vo 

výške 18.000,00 Eur,  

- zatiaľ ústna žiadosť eRko – HKSD na letný detský tábor 2023 vo výške 1.000,00 Eur. 

Nakoľko pán Gladiš, štatutárny zástupca Združenia Kamenná veža, v roku 2022 odmietol 

organizovať Hradné slávnosti, obec organizovala Deň obce Kamenica na futbalovom ihrisku, 

páni poslanci rozmýšľali, že dotáciu na záchranné a murovacie práce na hrade schvália 

a dotáciu na hradné slávnosti na rok 2023 neposkytnú. Na to vystúpila Mgr. Michaela 

Haviarová, PhD. s tým, že hradné slávnosti by mali byť, nakoľko to je tradícia a v blízkom 

okolí nemá nikto hrad, ale v menšom (taká veľkolepá kultúrna akcia, ako bývali v minulosti 

hradné slávnosti, bola organizačné náročná). Ak chceme propagovať hrad, tak niečo skôr, čo 

by bolo spoločné s históriou hradu. Poslanec Ing.  Angelovič podotkol, že na hrad chodievajú 

aj turisti zo zahraničia a že je tam vyhlásené IV. ochranné pásmo, tak bude potrebné žiadať 

povolenia z ministerstva aj na organizovanie hradných slávnosti, čo pravdepodobne Združenie 

Kamenná veža má. Páni poslanci po rozsiahlej diskusii ohľadom dotácie na hradné slávnosti 

zobrali na vedomie túto žiadosť a poverili starostu obce a Komisiu pre kultúru a šport určiť 

podmienky pre čerpanie finančných prostriedkov, na aký účel môžu byť použité, rovnako 

Komisia pre kultúru a šport schváli Združeniu Kamenná veža kultúrno-hudobný program. 

Starosta navrhol, aby  sa tam podieľali všetky zložky obce (hasiči, futbalisti, poľovníci..) a to 

nielen tak, že postavia tam  svoj stánok, ale aby aj pomohli pri organizácii.  

Čo sa týka žiadosti o dotáciu na záchranné murovacie práce,  pre stolnotenisový klub, futbalový 

klub a eRko páni poslanci tieto dotácie schválili v rozpočte obce na rok 2023. 

Uznesenie č. 14/2022 

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

zriadení v z. n. p. 

a) schvaľuje žiadosť Združenia Kamenná veža na záchranné a murovacie práce na 

hrade Kamenica 2023 vo výške 5.000,00 Eur,  
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b) berie na vedomie žiadosť Združenia Kamenná veža na Kamenické hradné slávnosti 

2023 vo výške 6.000,00 Eur a poveruje starostu obce a Komisiu pre kultúru a šport 

určiť podmienky pre čerpanie finančných prostriedkov, na aký účel môžu byť 

použité; rovnako Komisia pre kultúru a šport schváli Združeniu Kamenná veža 

kultúrno-hudobný program, 

c) schvaľuje žiadosť Stolnotenisového klubu Kamenica na zabezpečenie súťažného 

ročníka v roku 2023 vo výške 1.400,00 Eur, 

d) schvaľuje žiadosť Futbalového klubu Kamenica na majstrovské a prípravné zápasy, 

tréningová príprava U9, U11, U13, U15, U19 a dospelí, - celoročná činnosť 

Futbalového klubu vo výške 18.000,00 Eur,  

e) schvaľuje žiadosť eRko – HKSD na letný detský tábor 2023 vo výške 1.000,00 Eur. 

Hlasovanie: 

Za: 9 

 

Bc. Otto Maček, Mgr. Vladimír Prevužňák, Ing. 

Peter Angelovič, Ladislav Urda, Pavol Urda, Peter 

Andraščík, Martin Pčolka, Pavol Dinis, Alojz Urda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
 

Neprítomný: 0 
 

 

Poslanec Ing. Angelovič podotkol, že v rozpočte na rok 2023 nevidí položku na vybavenie 

kuchyne. Starosta na to zareagoval, že sa to upraví rozpočtovým opatrením. Kontrolórka obce 

zareagovala, že inventarizačná komisia môže dať návrh na vyradenie časti zariadenia kuchyne 

a následne dať návrh na jej dovybavenie.   

Poslanec Bc. Maček dal návrh doplniť položku na rozšírenie dopravného  značenia v obci  

a v časti obce Kamenica-Potoky. Zároveň vyčleniť z rozpočtu obce napr. čiastku 50.000,00 Eur 

ročne na nákup pozemkov na výstavbu IBV. Na to zareagovala kontrolórka obce, že najprv 

musí byť vypracovaný zámer ako celok a tento proces je obšírnejší, nedá sa iba tak jednoducho 

vyčleniť položka z rozpočtu obce. Poslanec Ladislav Urda dal návrh, že v obci je veľa 

neobývaných domov, bolo by vhodné osloviť majiteľov týchto domov, či by tieto domy 

neodpredali a obec by tieto domy zrekonštruovala.  

Kontrolórka obce predniesla Odborné stanovisko Hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce. 

Po rozsiahlej diskusii páni poslanci rozpočet  schválili. 

Uznesenie č. 15/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica 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 k návrhu rozpočtu obce  

b) schvaľuje 

Rozpočet obce na rok 2023. 

Bežný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný: 
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Bežné príjmy – 1.085.466,00 Eur 

Bežné výdavky – 1.085.466,00 Eur 

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový: 

Kapitálové príjmy – 0,00 Eur 

Kapitálové výdavky – 268.000,00 Eur 

Kapitálové výdavky – 268.000,00 Eur – budú kryté čerpaním rezervného fondu obce. 

c) berie na vedomie 

Rozpočty na roky 2022 a 2023. 

Hlasovanie: 

Za: 9 

 

Bc. Otto Maček, Mgr. Vladimír Prevužňák, Ing. 

Peter Angelovič, Ladislav Urda, Pavol Urda, Peter 

Andraščík, Martin Pčolka, Pavol Dinis, Alojz Urda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
 

Neprítomný: 0 
 

 

K bodu 6. Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 

obce 

Plán kontrolnej činnosti Hl. kontrolóra obce Kamenica na I. polrok 2023 predniesla kontrolórka 

obce. Páni poslanci tento plán schválili. 

Uznesenie č. 16/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica 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 Kamenica na I. polrok 2023. 

Hlasovanie: 

Za: 9 

 

Bc. Otto Maček, Mgr. Vladimír Prevužňák, Ing. 

Peter Angelovič, Ladislav Urda, Pavol Urda, Peter 

Andraščík, Martin Pčolka, Pavol Dinis, Alojz Urda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
 

Neprítomný: 0 
 

 

K bodu 7. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 obce Kamenica 

o určení výšky  finančných prostriedkov na financovanie originálnych 

kompetencií na úseku školstva 
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Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 obce Kamenica o určení výšky  finančných 

prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva predložil starosta 

obce. (viď VZN č. 2/2022). 

 

Východiska pri tvorbe rozpočtu na r. 2023:  MŠ, ŠJ, ŠKD  

 navýšenie platov pre pedag. aj nepedag. bolo o 3% od 1.7.2022 

 navýšenie platov pre nepedag. o 7 % od 1.1.2023  

 navýšenie platov pre nepedag. o  ďalších 10 % od 1.9.2023 

 navýšenie platov pre pedagog. zamest. o 10 % od 1.1.2023 

 navýšenie platov pre pedagog. zamest. o ďalších 12 % od 1.9.2023 

 úprava minimálnej mzdy od 1.1.2023 na 700,00 eur  

 u 2 nepedag. zamest. pl. postup počas roku 2023  

 jubilejné odmeny u 2 zamest. v MŠ   

      

Páni poslanci toto VZN jednohlasne schválili. 

Uznesenie č. 17/2022 

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

zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 obce Kamenica o určení výšky  finančných 

prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva. 

Hlasovanie: 

Za: 9 

 

Bc. Otto Maček, Mgr. Vladimír Prevužňák, Ing. 

Peter Angelovič, Ladislav Urda, Pavol Urda, Peter 

Andraščík, Martin Pčolka, Pavol Dinis, Alojz Urda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
 

Neprítomný: 0 
 

 

K bodu 8. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenica č. 3/2022 

o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na kalendárny rok 2023 

 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kamenica č. 3/2022 o miestnych daniach  

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2023 

predložil starosta obce s tým, že mierne sa zvýšili sadzby dane pre stavby a taktiež sa zvýšil 

poplatok (z dôvodu inflácie) za komunálne odpady pre fyzické osoby a pre fyzické osoby – 

podnikateľ a právnické osoby.  Mierne sa zvýšil aj poplatok za drobný stavebný odpad. (viď 

VZN č. 3/2022). Páni poslanci toto VZN jednohlasne schválili.  

 

Uznesenie č. 18/2022 

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

zriadení v z. n. p. 
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schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenica č. 3/2022 o miestnych daniach  a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2023. 

Hlasovanie: 

Za: 9 

 

Bc. Otto Maček, Mgr. Vladimír Prevužňák, Ing. 

Peter Angelovič, Ladislav Urda, Pavol Urda, Peter 

Andraščík, Martin Pčolka, Pavol Dinis, Alojz Urda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
 

Neprítomný: 0 
 

 

K bodu 9. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 o poplatkoch za 

pracovné úkony vykonávané Obcou Kamenica 
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenie č. 4/2022 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané 

Obcou Kamenica predložil starosta obce. V návrhu je zohľadnené zvýšenie cien v spoločnosti. 

(viď VZN č. 4/2022). Páni poslanci toto VZN jednohlasne schválili. 

 

Uznesenie č. 19/2022 

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

zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

Všeobecne záväzného nariadenie č. 4/2022 o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané 

Obcou Kamenica. 

Hlasovanie: 

Za: 9 

 

Bc. Otto Maček, Mgr. Vladimír Prevužňák, Ing. 

Peter Angelovič, Ladislav Urda, Pavol Urda, Peter 

Andraščík, Martin Pčolka, Pavol Dinis, Alojz Urda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
 

Neprítomný: 0 
 

 

K bodu 10. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 o určení 

čiastočných úhrad v základnej škole s materskou školu v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Kamenica. 

 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenie č. 5/2022 o určení čiastočných úhrad v základnej škole 

s materskou školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamenica predložil starosta obce. Návrh  

výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej obcou a návrh 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD zohľadňuje zvýšenie cien 

v spoločnosti. Čo sa týka príspevku v školskej jedálni, ide o zmenu finančného pásma na nákup 
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potravín podľa „Finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov platných od 01. 01. 2023“ takto: finančné pásmo A-1. pásmo, finančné 

pásmo B-1. pásmo s cieľom zabezpečiť výživové hodnoty jedál a zabezpečenie dodržiavania 

zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov. (viď VZN č. 5/2022). Páni poslanci toto VZN 

jednohlasne schválili. 

 

Uznesenie č. 20/2022 

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

zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 o určení čiastočných úhrad v základnej škole 

s materskou školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamenica. 

Hlasovanie: 

Za: 9 

 

Bc. Otto Maček, Mgr. Vladimír Prevužňák, Ing. 

Peter Angelovič, Ladislav Urda, Pavol Urda, Peter 

Andraščík, Martin Pčolka, Pavol Dinis, Alojz Urda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
 

Neprítomný: 0 
 

 

K bodu 11. Návrh Novela Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022 obce 

Kamenica o mieste  a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v Základnej škole s materskou školou Kamenica 

 
Návrh Novelu Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2022 obce Kamenica o mieste a čase 

zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou 

Kamenica predložil starosta obce. Na plnenie povinnej školskej dochádzky obec Kamenica ako 

zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Kamenica určila termíny prihlásenia dieťaťa 

na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole pre školské roky 2023/2024 až 

2026/2027. (viď VZN č. 6/2022). Páni poslanci toto VZN jednohlasne schválili. 

 

Uznesenie č. 21/2022 

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

zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

Novelu Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2022 obce Kamenica o mieste a čase zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou 

Kamenica. 
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Hlasovanie: 

Za: 9 

 

Bc. Otto Maček, Mgr. Vladimír Prevužňák, Ing. 

Peter Angelovič, Ladislav Urda, Pavol Urda, Peter 

Andraščík, Martin Pčolka, Pavol Dinis, Alojz Urda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
 

Neprítomný: 0 
 

 

K bodu 12. Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky 

a výročnej správy k 31. 12. 2021 a Správa audítora o overení individuálnej 

účtovnej závierky k 31. 12. 2021 

 
Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy k 31. 12. 2021 

a Správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2021 boli zaslané pánom 

poslancom e-mailom. Páni poslanci tieto správy zobrali na vedomie. 

 

Uznesenie č. 22/2022 

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

zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 

Správu audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy k 31. 12. 2021 

a Správu audítora o overení individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2021. 

Hlasovanie: 

Za: 9 

 

Bc. Otto Maček, Mgr. Vladimír Prevužňák, Ing. 

Peter Angelovič, Ladislav Urda, Pavol Urda, Peter 

Andraščík, Martin Pčolka, Pavol Dinis, Alojz Urda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
 

Neprítomný: 0 
 

 

K bodu 13. Rekonštrukcia budovy Obecného úradu Kamenica 

V tomto bode vystúpil starosta obce, že ohľadom rekonštrukcie budovy obecného úradu 

rozprával s projektantom. Rekonštrukcia by pozostávala: 

- konektory na strechu 

- komplexné zateplenie budovy 

- výmena všetkých okien za 3-skla 

- zachytávanie splaškovej vody 

- odizolovanie budovy 

- bezbariérový prístup na obecný úrad 

- zateplenie vnútorných stropových priestorov a vyhotovenie nových podhľadov 

- nový systém vykurovania  

- výťah. 
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Tieto finančné prostriedky by išli po vyhotovení projektu z Plánu obnovy. 

Poslanec Mgr. Prevužňák podotkol, že bolo by vhodné z Plánu obnovy zrekonštruovať 

a rozšíriť budovu základnej školy s materskou školou. 

Uznesenie č. 23/2022 

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

zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 

správu starostu obce o rekonštrukcii budovy Obecného úradu Kamenica 

Hlasovanie: 

Za: 9 

 

Bc. Otto Maček, Mgr. Vladimír Prevužňák, Ing. 

Peter Angelovič, Ladislav Urda, Pavol Urda, Peter 

Andraščík, Martin Pčolka, Pavol Dinis, Alojz Urda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
 

Neprítomný: 0 
 

 

K bodu 14. Rozdelenie obvodov poslancom obce 

 
Starosta obce navrhol rozdelenie poslaneckých obvodov takto: 
 

Poslanec       Obvod (čísla domov  

                                                                                    vrátane nových domov v tomto   obvode 

 

Ladislav Urda      1-36, 542-562 

Mgr. Vladimír Prevužňák    38-106, 114 

Alojz Urda      108-186 

Martin Pčolka      187-255 

Pavol Urda                            256-316 

Ing. Peter Angelovič     317-385 

Pavol Dinis      388-456 

Bc. Otto Maček     457-540 

Peter Andraščík     564-580, 586, 587, 680, 701                                                                                          
                                                                                                                                                    

Poslanci toto rozdelenie obvodov schválili.           

 

Uznesenie č. 24/2022 

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

zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

pridelenie poslaneckých obvodov poslancom obecného zastupiteľstva takto: 
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Poslanec       Obvod (čísla domov  

                                                                                    vrátane nových domov v tomto   obvode 

 

Ladislav Urda      1-36, 542-562 

Mgr. Vladimír Prevužňák    38-106, 114 

Alojz Urda      108-186 

Martin Pčolka      187-255 

Pavol Urda                            256-316 

Ing. Peter Angelovič     317-385 

Pavol Dinis      388-456 

Bc. Otto Maček     457-540 

Peter Andraščík     564-580, 586, 587, 680, 701                                                                                          

                                                                                                                                                    

Hlasovanie: 

Za: 9 

 

Bc. Otto Maček, Mgr. Vladimír Prevužňák, Ing. 

Peter Angelovič, Ladislav Urda, Pavol Urda, Peter 

Andraščík, Martin Pčolka, Pavol Dinis, Alojz Urda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
 

Neprítomný: 0 
 

 

K bodu 15. Schválenie členov komisií 

Na I. ustanovujúcom zasadnutí OZ boli predsedovia jednotlivých komisií poverení, aby do 

druhého zasadnutia OZ predložili návrh na členov svojich komisií. 

Predseda komisie na ochranu verejného záujmu navrhol týchto členov: Pavol Dinis, Ing. 

Peter Angelovič 

Predseda stavebnej komisie navrhol týchto členov: Bc. Otto Maček, Pavol Dinis, Stanislav 

Andraščík 

Predseda komisie na ochranu verejné poriadku navrhol týchto členov: Mgr. Vladimír 

Prevužňák, Ing. Ján Ščecina 

Predseda komisie pre kultúru a šport navrhol týchto členov: Mgr. Michaela Haviarová, 

PhD., Mgr. Vladimír Prevužňák, Mgr. Michaela Nendzová, Dorota Andraščíková, Mgr. Juliána 

Andraščíková, Tomáš Huňady 

Predseda komisie pre verejné obstarávanie navrhol týchto členov: Bc. Otto Maček, Martin 

Pčolka 

Poslanci OZ návrh na členov jednotlivých komisií schválili. 

 

Uznesenie č. 25/2022 

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

zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 
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doplnenie jednotlivých členov komisií na návrh predsedov komisií: 

predseda komisie na ochranu verejného záujmu navrhol týchto členov: Pavol Dinis, Ing. 

Peter Angelovič 

predseda stavebnej komisie navrhol týchto členov: Bc. Otto Maček, Pavol Dinis, Stanislav 

Andraščík 

predseda komisie na ochranu verejné poriadku navrhol týchto členov: Mgr. Vladimír 

Prevužňák, Ing. Ján Ščecina 

predseda komisie pre kultúru a šport navrhol týchto členov: Mgr. Michaela Haviarová, 

PhD., Mgr. Vladimír Prevužňák, Mgr. Michaela Nendzová, Dorota Andraščíková, Mgr. Juliána 

Andraščíková, Tomáš Huňady 

predseda komisie pre verejné obstarávanie navrhol týchto členov: Bc. Otto Maček, Martin 

Pčolka 

Hlasovanie: 

Za: 9 

 

Bc. Otto Maček, Mgr. Vladimír Prevužňák, Ing. 

Peter Angelovič, Ladislav Urda, Pavol Urda, Peter 

Andraščík, Martin Pčolka, Pavol Dinis, Alojz Urda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
 

Neprítomný: 0 
 

 

K bodu 16. Odvolanie členov rady školy delegovaných zriaďovateľom 

a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy  

Starosta obce informoval prítomných, že MUDr. Andrea Urdová predložila Obecnému úradu 

Kamenica žiadosť o uvoľnenie z pozície zástupcu obce Kamenica v Rade školy pri ZŠ s MŠ 

Kamenica. Pán  Ing. Matúš Hovanec súhlasil s členstvom v rade školy naďalej. Na uvoľnené 

miesto bol navrhnutý a delegovaný poslanec Bc. Otto Maček. 

Uznesenie č. 26/2022 

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

zriadení v z. n. p., s poukazom na ustanovenie § 25  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve 

a) odvoláva 

z Rady školy pri ZŠ s MŠ v Kamenici 

pani MUDr. Andreu Urdovú 

b) deleguje 

do Rady školy pri ZŠ s MŠ v Kamenici 

pána Bc. Otta Mačeka 
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Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Mgr. Vladimír Prevužňák, Ing. Peter Angelovič, 

Ladislav Urda, Pavol Urda, Peter Andraščík, Martin 

Pčolka, Pavol Dinis, Alojz Urda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Bc. Otto Maček 

Neprítomný: 0 
 

 

K bodu 17. Rôzne 

V tomto bode programu sa riešili žiadosti od fyzických a právnických osôb. 

Žiadosť pani Viktórie Sokolovej Chovancovej, Kamenica 209 o schválenie/povolenie 

otváracích hodín v prevádzke Cukráreň a kaviareň u Wikky v Kamenici 248. Páni poslanci túto 

žiadosť jednohlasne schválili. 

Uznesenie č. 27/2022 

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

zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

žiadosť pani Viktórie Sokolovej Chovancovej, Kamenica 209 o schválenie/povolenie 

otváracích hodín v prevádzke Cukráreň a kaviareň u Wikky v Kamenici 248, a to takto: 

PONDELOK – ZATVORENÉ 

UTOROK – 10:00 – 18:00 

STREDA – 10:00 - 18:00 

ŠTVRTOK – 10:00 – 18:00 

PIATOK – 10:00 19:00 

SOBOTA – 11:00 -19:00 

NEDEĽA – 11:00 – 19:00 

Hlasovanie: 

Za: 9 

 

Bc. Otto Maček, Mgr. Vladimír Prevužňák, Ing. 

Peter Angelovič, Ladislav Urda, Pavol Urda, Peter 

Andraščík, Martin Pčolka, Pavol Dinis, Alojz Urda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
 

Neprítomný: 0 
 

 

Žiadosť Pe3x, s. r. o., Orlov 253 o prenájom sály kultúrneho domu za účelom koncertu 

skupiny Galaxis a následnej disko-zábavy dňa 28. 12. 2022. Páni poslanci túto žiadosť schválili. 

Uznesenie č. 28/2022 
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Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

žiadosť Pe3x, s. r. o., Orlov 253 o prenájom sály kultúrneho domu za účelom koncertu skupiny 

Galaxis a následnej disko-zábavy dňa 28. 12. 2022. 

Hlasovanie: 

Za: 9 

 

Bc. Otto Maček, Mgr. Vladimír Prevužňák, Ing. 

Peter Angelovič, Ladislav Urda, Pavol Urda, Peter 

Andraščík, Martin Pčolka, Pavol Dinis, Alojz Urda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
 

Neprítomný: 0 
 

 

Žiadosť Arcidiecéznej charity Košice o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku 

poskytovanej sociálnej služby v Dome pokojnej staroby Lipany pre obyvateľa obce na rok 2023 

– obec Kamenica má prijaté uznesenie č. 120/2020 zo dňa 27. 05. 2020 o schválení príspevku 

vo výške 15,- Eur/osoba/mesiac na spolufinancovanie sociálnych služieb, ktoré sú poskytované 

občanom obce Kamenica v zariadení sociálnych služieb. 

Uznesenie č. 29/2022 

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

zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 

žiadosť Arcidiecéznej charity Košice o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku 

poskytovanej sociálnej služby v Dome pokojnej staroby Lipany pre obyvateľa obce na rok 2023 

s tým, že obec Kamenica má prijaté uznesenie č. 120/2020 zo dňa 27. 05. 2020 o schválení 

príspevku vo výške 15,- Eur/osoba/mesiac na spolufinancovanie sociálnych služieb, ktoré sú 

poskytované občanom obce Kamenica v zariadení sociálnych služieb. 

Hlasovanie: 

Za: 9 

 

Bc. Otto Maček, Mgr. Vladimír Prevužňák, Ing. 

Peter Angelovič, Ladislav Urda, Pavol Urda, Peter 

Andraščík, Martin Pčolka, Pavol Dinis, Alojz Urda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
 

Neprítomný: 0 
 

 

Sťažnosť pána Jána Petruša, Kamenica 282 na suseda pána Petra Gorneka, bytom Kamenica 

628, ktorý svojou nečinnosťou spôsobuje znehodnocovanie majetku p. Petruša – p. Gornek 

nemá namontované snehové zachytávače. OZ poverilo túto sťažnosť riešiť komisiou na 

ochranu verejného poriadku. 
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Nakoľko uznesením č. 171/2021 bolo prijaté natáčanie priebehu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva a videozáznam zverejniť na web stránke obce, starosta obce po rozprave 

s poslancami dal hlasovať za zrušenie tohto uznesenia. Páni poslanci toto uznesenie zrušili.  

Uznesenie č. 30/2022 

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

zriadení v z. n. p. 

ruší 

uznesenie č. 171/2021 zo dňa 10. 03. 2021 (uznesením č. 171/2021 bolo schválené zakúpenie 

programu a mikrofónov na natáčania priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

a videozáznam zverejniť na web stránke obce). 

Hlasovanie: 

Za zrušenie: 7 

 

Ing. Peter Angelovič, Ladislav Urda, Pavol Urda, 

Peter Andraščík, Martin Pčolka, Pavol Dinis, Alojz 

Urda 

Proti zrušeniu: 1 Mgr. Vladimír Prevužňák 

Zdržal sa: 1 Bc. Otto Maček 

Neprítomný: 0 
 

 

Žiadosť (opakovaná)  pána Mateja Harenčára, Kamenica 375 o realizáciu inžinierskych 

sietí a pozemnej komunikácie s povolením od pamiatkového úradu ohľadom na starý cintorín 

na obecnej parcele č. 533 o rozšírenie a realizáciu cesty k parcelám č. 894, 895/2, 916/2, 

z dôvodu výstavby rodinných domov. Obecné zastupiteľstvo poverilo stavebnú komisiu riešiť 

túto žiadosť. 

Uznesenie č. 31/2022 

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

zriadení v z. n. p. 

poveruje  

stavebnú komisiu riešiť žiadosť   pána Mateja Harenčára, Kamenica 375 o realizáciu 

inžinierskych sietí a pozemnej komunikácie s povolením od pamiatkového úradu ohľadom na 

starý cintorín na obecnej parcele č. 533 o rozšírenie a realizáciu cesty k parcelám č. 894, 895/2, 

916/2, z dôvodu výstavby rodinných domov. 

Hlasovanie: 

Za: 9 

 

Bc. Otto Maček, Mgr. Vladimír Prevužňák, Ing. 

Peter Angelovič, Ladislav Urda, Pavol Urda, Peter 

Andraščík, Martin Pčolka, Pavol Dinis, Alojz Urda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
 

Neprítomný: 0 
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V závere pán starosta povedal, že obec má problém so zimnou údržbou. Farma Kamenica, ktorá 

v predchádzajúcich rokoch zabezpečovala túto zimnú údržbu, nie je pripravená poskytovať túto 

službu v tomto roku, nakoľko obec si plánovala realizovať údržbu vo vlastnej réžii. 

K bodu 18. Záver 

Pán starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí OZ a ukončil 2. zasadnutie OZ. 

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.45 hod. 

 

Zapísala v Kamenici dňa 14. 12. 2022: Jana Diňová 

 

 

 

 

 

         Ing. Peter Vandžura 

              starosta obce 

 

 

 

  

Overovatelia zápisnice: 

Mgr. Vladimír Prevužňák ..................................... 

Pavol Dinis .................................. 
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