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Zápisnica 

zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce 

Kamenica konaného dňa 23. 02. 2023 

Prítomní:  Ing. Peter Vandžura,  starosta obce 

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

                   Pavol Urda, Peter Andraščík, Pavol Dinis, Alojz Urda 

Neprítomný: Martin Pčolka 

Ďalší prítomní:  Jana Diňová, zam. obce 

                                    Terézia Andraščíková, zam. obce 

 Verejnosť: Vladimír Gladiš 

          Mgr. Michaela Haviarová, PhD. 

Program jednania: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 

3. Informácia o plnení uznesení z 2. zasadnutia OZ 

4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozpočtové opatrenie č. 21/2022 a 1/2023. 

5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce. 

6. Kúpa pozemku KN – E parcelné číslo 271/202. 

7. Rôzne. 

8. 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 7 (+ poslanec Ing. Peter Angelovič 

došiel na zasadnutie neskôr) a OZ je uznášania schopné. 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice: Pavol Dinis, Alojz Urda 

Zapisovateľka: Jana Diňová 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Bc. Otto Maček, Mgr. Vladimír Prevužňák, 

Ladislav Urda, Pavol Urda, Peter Andraščík, Pavol 

Dinis, Alojz Urda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
 

Neprítomní: 2 Ing. Peter Angelovič, Martin Pčolka 
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Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica schvaľuje program rokovania bez zmien a doplnkov. 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Bc. Otto Maček, Mgr. Vladimír Prevužňák, 

Ladislav Urda, Pavol Urda, Peter Andraščík, Pavol 

Dinis, Alojz Urda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
 

Neprítomní: 2 Ing. Peter Angelovič, Martin Pčolka 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:  

Program:  1. Otvorenie zasadnutia. 

 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice. 

 3. Informácia o plnení uznesení z 2. zasadnutia OZ 

 4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozpočtové opatrenie č. 21/2022 a 1/2023. 

 5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce. 

 6. Kúpa pozemku KN – E parcelné číslo 271/202. 

 7. Rôzne. 

 8. Záver. 

 

K bodu 3.  Informácia o plnení uznesení z 2. zasadnutia OZ 

K uzneseniu č. 31/2022 – v štádiu riešenia, skonštatoval starosta. 

Páni poslanci na návrh starostu zrušili nesplnené uznesenia, ktoré boli prijaté 

v predchádzajúcom volebnom období a to uznesenie č. 37/2019 nakoľko je pripravená 

rekonštrukcia obecného úradu a uznesenie č. 242/2022 nakoľko prebehlo  verejné obstarávanie 

podľa nového zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 a obec už podpísala zmluvu 

s víťazom, ktorý ponúkol najnižšiu cenu – firma Swietelsky Slovakia spol. s r. o., Mokráň 

záhon 4, Bratislava na dostavbu kanalizácie v obci. 

Uznesenie č. 33/2023 

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 

informáciu o plnení uznesení z 2 zasadnutia OZ 

b) ruší 

uznesenie č.  37/2019 a uznesenie č. 242/2022 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Bc. Otto Maček, Mgr. Vladimír Prevužňák, 

Ladislav Urda, Pavol Urda, Peter Andraščík, Pavol 

Dinis, Alojz Urda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
 

Neprítomní: 2 Ing. Peter Angelovič, Martin Pčolka 
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K bodu 4.  Úprava rozpočtu – návrh – Rozpočtové opatrenie č. 21/2022 

a 1/2023 

Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 21/2022 a č. 1/2023  predložil starosta 

obce. Páni poslanci Rozp. opatrenie č. 21/2022 a 1/2023 zobrali na vedomie. 
 

Uznesenie č. 34/2023 

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. 21/2022 a 1/2023 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Bc. Otto Maček, Mgr. Vladimír Prevužňák, 

Ladislav Urda, Pavol Urda, Peter Andraščík, Pavol 

Dinis, Alojz Urda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
 

Neprítomný: 2 Ing. Peter Angelovič, Martin Pčolka 

 

K bodu 5.  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce. 

Nakoľko sa hlavnému kontrolórovi obce končí dňa 27. 4. 2023 funkčné obdobie, obecné 

zastupiteľstvo vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Kamenica na deň 27. 4. 2023 o 17.00 

hod. v zasadačke Obecného úradu v Kamenici. Písomné prihláška je potrebné podať do 24. 4. 

2023 na Obecný úrad v Kamenici. 

Uznesenie č. 35/2023 

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

zriadení v z. n. p. 

vyhlasuje  

voľby hlavného kontrolóra obce na deň 27. 04. 2023 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

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

Peter Angelovič, Ladislav Urda, Pavol Urda, Peter 

Andraščík, Pavol Dinis, Alojz Urda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
 

Neprítomný: 1 Martin Pčolka 
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K bodu 5.  Kúpa pozemku KN-E parcelné číslo 271/202 

Pre potreby odvodnenia futbalového ihriska pre vyústenie potrubia do potoka, je potrebné pre 

obec odkúpiť pozemok parcelné číslo 271/202, druh pozemku: Ostatná plocha, o výmere 326 

m2, v k. ú. Kamenica od pána Andreja Turáka, bytom Kamenica 312. Pán Turák s predajom 

pozemku ústne súhlasil. Páni poslanci následne schváli kúpu pozemku KN-E parcelné číslo 

271/202, druh pozemku: Ostatná plocha, o výmere 326 m2, k. ú. Kamenica zapísaný na LV č. 

1615, ktorý je vedený Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor, pre okres Sabinov, obec 

Kamenica, k. ú. Kamenica, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Andrej 

Turák, Kamenica 312  („predávajúci“) a Obec Kamenica („kupujúci“). Kúpna cena 

nehnuteľnosti je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 150,- Eur. 

Uznesenie č. 36/2023 

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

zriadení v z. n. p. 

schvaľuje  

kúpu pozemku KN-E parcelné číslo 271/202, druh pozemku: Ostatná plocha, o výmere 326 m2, 

k. ú. Kamenica zapísaný na LV č. 1615, ktorý je vedený Okresným úradom Sabinov, katastrálny 

odbor, pre okres Sabinov, obec Kamenica, k. ú. Kamenica, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy 

uzatvorenej medzi Andrej Turák, Kamenica 312  („predávajúci“) a Obec Kamenica 

(„kupujúci“). Kúpna cena nehnuteľnosti je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 150,- 

Eur. 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

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

Peter Angelovič, Ladislav Urda, Pavol Urda, Peter 

Andraščík, Pavol Dinis, Alojz Urda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
 

Neprítomný: 1 Martin Pčolka 

 

K bodu 7. Rôzne 

Na návrh starostu obce ohľadom rekonštrukcie budovy obecného úradu a kultúrneho domu je 

potrebné podpísať s víťazom verejného obstarávania – architektom, ktorý spracuje komplexný 

návrh na rekonštrukciu tejto budovy, zmluvu o vypracovaní architektonického plánu. Z tohto 

dôvodu požiadal starosta obce poslancov OZ o schválenie podpísania tejto zmluvy vo výške 

cca 17.000,- Eur, ktorá je nad rozpočet jeho finančného rozhodovania. Páni poverili starostu 

obce túto zmluvu podpísať a prijali uznesenie. 

Uznesenie č. 37/2023 

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

zriadení v z. n. p. 

poveruje 

starostu obce k podpísaniu zmluvy na rekonštrukciu budovy obecného úradu a kultúrneho 

domu s víťazom verejného obstarávania – architektom . 
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Hlasovanie: 

Za: 8 

 

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

Peter Angelovič, Ladislav Urda, Pavol Urda, Peter 

Andraščík, Pavol Dinis, Alojz Urda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
 

Neprítomný: 1 Martin Pčolka 

 

Na návrh starostu obce ohľadom prístupovej cesty k zbernému dvoru je potrebné vypracovať  

a zabezpečiť rozpočet a následnú realizáciu prístupovej cesty k zbernému dvoru s tým, že obec 

má platné stavebné povolenie, a aj z dôvodu tohto, že do nového zberného dvora je veľmi zlý 

prístup. Starosta informoval, že v najbližšej dobe bude v zbernom dvore provizórne vysypaná 

cesta kamenivom, aby sa občania obce dostali do zberného dvora. V súčasnej dobe je starý 

zberný dvor, kadiaľ prechádza cesta k novému zbernému dvoru, veľmi podmočený a blatistý. 

Páni poslanci tento návrh schválili. 

Uznesenie č. 38/2023 

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

zriadení v z. n. p. 

schvaľuje, 

aby starosta obce zabezpečil rozpočet na vstupnú cestu do zberného dvora a následne jej 

realizáciu. 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

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

Peter Angelovič, Ladislav Urda, Pavol Urda, Peter 

Andraščík, Pavol Dinis, Alojz Urda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
 

Neprítomný: 1 Martin Pčolka 

 

Starosta obce ďalej informoval, že dal vypracovať 3 projektové štúdie na rekonštrukciu školy, 

škôlky a výstavbu telocvične. Po ich realizácii starosta predloží poslancom predmetné návrhy 

na schválenie. Ďalej, že je potrebné zrekonštruovať cestu od rodinného domu č. 534 až po 

poslednú šachtu (Rovinky).  

Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2022, ktorú vypracovala PhDr. Alena Benian 

Džačovská – hlavná kotrolórka obce, predniesol starosta obce. Páni poslanci túto správu zobrali 

na vedomie. 

Uznesenie č. 39/2023 

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

zriadení v z. n. p. 

berie na vedomieSprávu o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2022. 
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Hlasovanie: 

Za: 8 

 

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

Peter Angelovič, Ladislav Urda, Pavol Urda, Peter 

Andraščík, Pavol Dinis, Alojz Urda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
 

Neprítomný: 1 Martin Pčolka 

 

Čo sa týka Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Kamenica (ZaD č. 2 ÚPN-O), 

z dôvodu plánovanej výstavby v lokalite pod hradom, bude pravdepodobne potrebné spracovať  

rozsah dopadu výstavby na životné prostredie. Z tohto dôvodu je potrebné dať vypracovať 

posudok (EIA) v hodnote cca 5.000,- Eur. Toto hodnotenie bude potrebné z dôvodu 

posudzovania územného plánu Okresným úradom Sabinov, odbor životného prostredia. Páni 

poslanci poverili starostu obce, aby zistil, aký bude pravdepodobný výsledok tohto hodnotenia 

a až na základe preferencií obecné zastupiteľstvo rozhodne o vypracovaní tohto posudku. 

Starosta uviedol, že túto možnosť preverí, ale bez uvedeného posudku nebude možné ZaD č. 2 

ÚPN-O dokončiť. 

Pán poslanec Bc. Otto Maček upozornil na parkovisko ku škole, kde menšie motorové vozidlá 

chytajú na parkovisku podvozky. Toto upozornenie preverí stavebná komisia. 

Pán poslanec Pavol Dinis dal návrh na zakúpenie pivných setov (stoly, stoličky, stany), ktoré 

obec použije pri organizovaní rôznych obecných slávnosti. V najbližšom období sa preverí cena 

týchto setov a následne sa zrealizuje kúpa. 

Pán poslanec Pavol Urda sa opýtal, ako to bude s klubom mladých, nakoľko obecný úrad 

obmedzil schádzanie mládeže v priestoroch klubu mladých, z dôvodu toho, že je tam veľký 

nedoplatok za plyn. Starosta obce dal návrh pánom poslancom na pouvažovanie, či by nebolo 

vhodné predať budovu klubu mladých a budovu Aranky, nakoľko tam nie je možné zrealizovať 

prípojky a zakúpiť novú budovu pre mladých so sociálnym  vybavením. O tomto probléme 

budú na zasadnutí OZ ďalšie rokovania. 

Pán poslanec Ladislav Urda dal návrh pánom poslancom, aby v tomto volebnom období sa 

zrealizoval chodník od rodinného domu č. s. 400 po rodinný dom č. s. 380 a taktiež by bolo 

vhodné zakúpiť časť pozemku od pána Ing. Jána Hudáka (vlastníka pozemku a  rod. domu č. s. 

380) z dôvodu rozšírenia cesty a tým zabezpečenia plynulej cestnej premávky v tomto úseku. 

Páni poslanci prijali uznesenie. 

Uznesenie č. 40/2023 

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

zriadení v z. n. p. 

a) poveruje  

starostu obce vstúpiť do jednania s pánom Ing. Jánom Hudákom, Prešov (vlastník pozemku 

a rodinného domu č. s. 380) o odkúpenie časti pozemku parc. č. 650 (LV č. 177) za účelom 

rozšírenia cesty v tomto úseku 

b) poveruje 
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starostu obce zrealizovať chodník od rodinného domu číslo súpisné 400 po rodinný dom číslo 

súpisné 380. 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

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

Peter Angelovič, Ladislav Urda, Pavol Urda, Peter 

Andraščík, Pavol Dinis, Alojz Urda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
 

Neprítomný: 1 Martin Pčolka 

 

Pán poslanec Pavol Dinis predniesol pánom poslancom návrh umiestniť kríž a informačnú 

tabuľu na starý cintorín v Hliníku.  Pán Ladislav Urda podotkol, že by bolo vhodné toto 

prekonzultovať s miestnym farárom. Obecné zastupiteľstvo poverilo kultúrnu komisiu na 

preverenie osadenia kríža a pamätnej tabule pri starom cintoríne Hliník, či vhodne zapadne do 

prostredia. 

Uznesenie č. 41/2023 

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

zriadení v z. n. p. 

poveruje 

kultúrnu komisiu na preverenie osadenia kríža a pamätnej tabule pri starom cintoríne Hliník, či 

vhodne zapadne do prostredia. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 

 

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

Peter Angelovič, Ladislav Urda, Pavol Urda, Peter 

Andraščík, Pavol Dinis, Alojz Urda 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 
 

Neprítomný: 1 Martin Pčolka 

 

K bodu 8. Záver 

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

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19.00 hod. 

 

Zapísala v Kamenici dňa 23. 2. 2023: Jana Diňová 
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        Ing. Peter Vandžura 

            starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:  

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

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


