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Zápisnica 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 

Kamenica konaného dňa 04. 01. 2023 

Prítomní:  Ing. Peter Vandžura,  starosta obce 

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

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

Neprítomný: Ing. Peter Angelovič 

Ďalší prítomní:  Ing. arch. Mariana Šimková 

Jana Diňová, zam. obce 

 Verejnosť: Vladimír Gladiš, Jaroslav Urda, Jozef Urda ml., Ján Nendza, Václav Andraščík, 

                     Jozef Urda st.,  Martin Andraščík 

Program jednania: 

 1. Otvorenie zasadnutia. 

 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 

 3. Zmena pozemkov pod plánovanými stavbami – bytový dom a telocvičňa. 

 4. Rôzne. 

 5. Záver. 

 

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 8 a OZ je uznášania schopné. 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice: Martin Pčolka, Alojz Urda 

Zapisovateľka: Jana Diňová 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

Bc. Otto Maček, Mgr. Vladimír Prevužňák, 

,Ladislav Urda, Pavol Urda, Peter Andraščík, 

Martin Pčolka, Pavol Dinis, Alojz Urda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
 

Neprítomný: 1 Ing. Peter Angelovič 

 

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

Za: 8 

 

Bc. Otto Maček, Mgr. Vladimír Prevužňák Ladislav 

Urda, Pavol Urda, Peter Andraščík, Martin Pčolka, 

Pavol Dinis, Alojz Urda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
 

Neprítomný: 1  Ing. Peter Angelovič, 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 

 3. Zmena pozemkov pod plánovanými stavbami – bytový dom a telocvičňa. 

 4. Rôzne. 

 5. Záver. 

 

K bodu 3. Zmena pozemkov pod plánovanými stavbami– bytový dom 

a telocvičňa  

Nakoľko na 20. zasadnutí OZ dňa 22. 09. 2022 uznesením č. 250/2022 bod a) bolo schválené, 

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

nových zmenách a doplnkoch územného plánu a bolo potrebné schváliť ešte ďalšie zmeny, 

starosta obce dal návrh toto uznesenie zrušiť s tým, aby boli zapracované do Zmien a doplnkov 

č.2 územného plánu posledné návrhy, a to:  

- zmena lokalizácie plôch určených na nájomné bývanie v bytovom dome z lokality 

v blízkosti základnej školy (plocha bývalej krajčírskej dielne) do lokality za obecným 

úradom a návrh na využitie plochy bývalej krajčírskej dielne na rozšírenie areálu 

základnej školy (s odporučením výstavby telocvične), 

- žiadosti p. Petra Andraščíka, Kamenica 573 a p. Pavla Dinisa  Kamenica 657 o zmenu 

územného plánu ÚPN-O v lokalite č. 11 so zmenou komunikačného systému v tejto 

lokalite a zmenou lokalizácie plôch rodinných domov zohľadňujúcich parceláciu 

pozemkov     

-  ústna žiadosť p. Jaroslava Urdu – na ponechanie možnosti obojstrannej zástavby 

rodinných domov v lokalite č.10 v zmysle schváleného ÚPN-O Kamenica pri 

rešpektovaní požiadaviek VVS, a.s. na umožnenie sprístupnenia celej trasy prívodného 

vodovodného potrubia do vodojemu prechádzajúceho týmito plochami v celej šírke 

ochranného pásma (1,5 m obojstranne od potrubia)  

Tieto zmeny budú zapracované a prerokované. Páni poslanci Uznesenie č. 250/2022 zrušili, 

schválili posledné návrhy na zmenu územného plánu a prijali uznesenie. 

Uznesenie č. 32/2023 

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

zriadení v z. n. p. 

a) ruší  
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Uznesenie č. 250/2022 bod a), ktorým bolo schválené, že akékoľvek ďalšie nové požiadavky 

na zmenu územného plánu sa budú vybavovať   až pri nových zmenách a doplnkoch územného 

plánu  

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

 

Mgr. Vladimír Prevužňák Ladislav Urda, Pavol 

Urda, Peter Andraščík, Martin Pčolka, Pavol Dinis,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 2 Bc. Otto Maček, Alojz Urda 

Neprítomný: 1 Ing. Peter Angelovič, 

 

b) schvaľuje 

zapracovať do zmien a doplnkov č. 2 územného plánu posledné návrhy, a to: 

 

- zmena lokalizácie plôch určených na nájomné bývanie v bytovom dome z lokality 

v blízkosti základnej školy (plocha bývalej krajčírskej dielne) do lokality za obecným 

úradom a návrh na využitie plochy bývalej krajčírskej dielne na rozšírenie areálu 

základnej školy (s odporučením výstavby telocvične)   

- žiadosti p. Petra Andraščíka, Kamenica 573 a p. Pavla Dinisa  Kamenica 657 o zmenu 

územného plánu ÚPN-O v lokalite č. 11 so zmenou komunikačného systému v tejto 

lokalite a zmenou lokalizácie plôch rodinných domov zohľadňujúcich parceláciu 

pozemkov     

-  ústna žiadosť p. Jaroslava Urdu – na ponechanie možnosti obojstrannej zástavby 

rodinných domov v lokalite č.10 v zmysle schváleného ÚPN-O Kamenica pri 

rešpektovaní požiadaviek VVS, a.s. na umožnenie sprístupnenia celej trasy prívodného 

vodovodného potrubia do vodojemu prechádzajúceho týmito plochami v celej šírke 

ochranného pásma (1,5 m obojstranne od potrubia)  

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Bc. Otto Maček, Mgr. Vladimír Prevužňák Ladislav 

Urda, Pavol Urda, Peter Andraščík, Martin Pčolka, 

Pavol Dinis,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Alojz Urda 

Neprítomný: 1 Ing. Peter Angelovič, 
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K bodu 4. Rôzne 

Neprerokovávali sa  žiadne žiadosti a podnety od občanov. 

K bodu 5 Záver 

 

Pán starosta poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí OZ a ukončil 3. zasadnutie OZ. 

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 17.50 hod. 

 

Zapísala v Kamenici dňa 04. 01. 2023: Jana Diňová 

 

 

 

 

 

         Ing. Peter Vandžura 

              starosta obce 

 

 

 

  

Overovatelia zápisnice: 

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

Alojz Urda............................... 
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