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Zápisnica 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kamenica 

konaného dňa 18. 09. 2019 

Prítomní: Ing. Michal Guľaš, starosta obce 

            Poslanci: Ladislav Urda, Martin Andraščík ml., Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš    

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

                                       

Neprítomní: MUDr. Ján Ščecina 

           Jozef Beliš 
 

Ďalší prítomní: Jana Diňová, zam. obce 
                         Terézia Andraščíková, zam. obce 
 

Verejnosť:        Mgr. Vladimír Prevužňák 

         

 

Program:       1. Otvorenie zasadnutia. 

                     2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

                         komisie  

                     3. Informácia o plnení uznesení zo 4. zasadnutia OZ 

                     4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č. 7/2019 

                         8/2019 a 9/2019 

                     5. Zámer na prevod majetku kupujúcemu z dôvodu hodného 

                          osobitného zreteľa– VVS, a. s. Košice  

                          Kamenica-kanalizácia – Návrh Kúpnej zmluvy 

          6. Návrh kúpnej zmluvy – VSD, a. s. , Košice – Kamenica 

                          prekládka TS2, úprava VN a NN siete  

          7. Návrh zmluvy o združení právnických osôb RZ ZMOS  

                          Horná Torysa  

           8. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb 2019-2024 

           9. Preventívne protipožiarne kontroly – poverenie kontr. skupín 

                    10. Rôzne 

                    11. Diskusia 

                    12. Záver 

 

K bodu 1.  Otvorenie zasadnutia 

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

Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 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, Ing. Peter Angelovič 

Návrhová komisia: Martin Andraščík st., Ladislav Urda 

Zapisovateľka: Jana Diňová 



2 
 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, Martin Andraščík ml., Ing. Peter 

Angelovič,  Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík 

st., Anastázia Porembová, Otto Maček 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 MUDr. Ján Ščecina, Jozef Beliš 

 

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

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, Martin Andraščík ml., Ing. Peter 

Angelovič,  Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík 

st., Anastázia Porembová, Otto Maček,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 MUDr. Ján Ščecina, Jozef Beliš 

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

                     1. Otvorenie zasadnutia. 

                     2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

                         komisie  

                     3. Informácia o plnení uznesení zo 4. zasadnutia OZ 

                     4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č. 7/2019 

                         8/2019 a 9/2019 

                     5. Zámer na prevod majetku kupujúcemu z dôvodu hodného 

                          osobitného zreteľa– VVS, a. s. Košice  

                          Kamenica-kanalizácia – Návrh Kúpnej zmluvy 

          6. Návrh kúpnej zmluvy – VSD, a. s. , Košice – Kamenica 

                          prekládka TS2, úprava VN a NN siete  

          7. Návrh zmluvy o združení právnických osôb RZ ZMOS  

                          Horná Torysa  

           8. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb 2019-2024 

           9. Preventívne protipožiarne kontroly – poverenie kontr. skupín 

                    10. Rôzne 

                    11. Diskusia 

                    12. Záver 

 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení zo 4. zasadnutia OZ 

 
K uzneseniu č. 72/2019,  kde starosta obce bol poverený vypracovať Všeobecne záväzné 

nariadenie v spolupráci so životným prostredím ohľadne zimnej údržby (solenie MK), starosta 

informoval, že konzultoval návrh tohto VZN s Okresným úradom životného prostredia 

a s ostatnými starostami z okolitých dedín, v prípade nutnosti toto VZN pripraví kancelária 

JUDr. Martina Staroňa. 
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K uzneseniu č. 71/2019 informoval starosta obce,  že obec má vypracovaný výkaz výmer na 

opravu časti cesty parc. č. 1393/3 na základe žiadosti pána Ľubomíra Porembu, Kamenica 206, 

pána Matúša Pellu, Kamenica 110 a pána Václava Dinisa, Kamenica 583. Víťaz verejného 

obstarávania na túto opravu zrealizuje aj rigol okolo Petra Majného, Kamenica 112. 

 

K uzneseniu č. 67/2019 informoval starosta obce ohľadom jednania rozšírenia elektrickej siete 

s VSD, a. s. v úseku medzi Kamenicou a Potokami, že je to v štádiu riešenia. 

 

K uzneseniu č. 308/2018, že obec má vypracovanú projektovú dokumentáciu na združenú 

kanalizačnú prípojku pre pána Stanislava Kuľbagu a pána Miroslava Sedláka. 

 

Čo sa týka zastrešenia kĺziska, obec má vypracované 3 cenové ponuky a čo sa týka výstavby 

kanalizácie v časti pri ihrisku, obec čaká už iba na stavebné povolenie. 

 

Starosta ďalej informoval pánov poslancov, že obec podala 5 žiadosti o dotáciu a čaká sa na ich 

schválenie: 

- Zberný dvor v obci Kamenica 

- Dokončenie kanalizácie v obci 

- Stavebné úpravy na objekte požiarnej zbrojnice v obci Kamenica 

- Projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na 

r. 2019 (rekonštrukcia miestnej komunikácie na farmu) 

- Automatické zavlažovanie futbalového ihriska. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 73/2019 

 

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 

 

Informáciu o plnení uznesení zo 4. zasadnutia OZ 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, Martin Andraščík ml., Ing. Peter 

Angelovič,  Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík 

st., Anastázia Porembová, Otto Maček,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 MUDr. Ján Ščecina, Jozef Beliš 

 

K bodu 4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č. 7/2019, 8/2019 

a 9/2019. 
Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 7/2019, 8/2019 a 9/2019 predložil 

starosta obce. Páni poslanci Rozp. opatrenie č. 7/2019 a 8/2019 zobrali na vedomie a Rozp. 

opatrenie č. 9/2019 schválili. 
 



4 
 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

Uznesenie č. 74/2019 

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. 7/2019 a 8/2019 

 

b) schvaľuje 

 

Rozpočtové opatrenie č. 9/2019 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, Martin Andraščík ml., Ing. Peter 

Angelovič,  Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík 

st., Anastázia Porembová, Otto Maček,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 MUDr. Ján Ščecina, Jozef Beliš 

 

K bodu 5. Zámer na prevod majetku kupujúcemu z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa – VVS, a. s. Košice – Kamenica-kanalizácia – Návrh 

kúpnej zmluvy 

 
Zámer na prevod majetku kupujúcemu z dôvodu hodného osobitného zreteľa – VVS, a. s., 

Košice – Kamenica – kanalizácia predložil starosta obce. 

 

Prevod majetku sa uskutočňuje priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v 

súlade s § 9a, ods.8, písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov. Osobitným zreteľom je skutočnosť, že obec Kamenica v súčasností nemá finančné, 

materiálové, odborné a personálne kapacity na dlhodobé prevádzkovanie a vlastníctvo vyššie 

uvedenej kanalizácie, pričom celú kanalizačnú sieť v obci už prevádzkuje Východoslovenská 

vodárenská spoločnosť, a.s. Košice.  

Obec by mohla prevádzkovať kanalizáciu samostatne iba prostredníctvom fyzickej alebo 

právnickej osoby, ktorej bolo v zmysle § 5 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch 

a verejných kanalizáciách udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejných 

vodovodov alebo verejných kanalizácií pri splnení požiadaviek na odbornú spôsobilosť, pričom 

samostatné prevádzkovanie verejnej kanalizácie by bolo pre obec vzhľadom na počet 

pripojených užívateľov vysoko nerentabilné. V súčasnosti je trendom skôr upúšťanie od 

samostatného prevádzkovania vodárenskej infraštruktúry obcami a mestami a pričom tieto 

postupne poverujú prevádzkovaním svojej infraštruktúry vodárenské spoločnosti, v územnej 

pôsobnosti ktorej sa nachádzajú. Odpredaj verejnej kanalizácie do vlastníctva 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. IČO 36570460, so sídlom Komenského 50,  

042 48 Košice za kúpnu cenu 1,- € z dôvodu hodného osobitného zreteľa je prípustné a v súlade 

so záujmami a zásadami hospodárenia s majetkom obce Kamenica.  
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Predmetom kúpy je 95 % majetkový podiel v nasledovnom rozsahu: 

 

SO 01 – Stoková sieť 

stoka „A“ – časť PVC  DN 300  od km 2,472.50 - po km 2,819,44 o dĺžke 346,94 m 

                     od Š 145 – po Š 158  (z celkovej dĺžky 2.822,2 m stoky „A“)  

- kanalizačné šachty - 13 ks 

kanalizačné odbočky - 10 ks  

- stoka „AIII“  PVC DN 300   od km 0,0 - po km 0,28085               o dĺžke  280,85 m 

od Š 73, Š 279 - po Š 288  (z celkovej dĺžky 280 m stoky „AIII“)  

- kanalizačné šachty - 10 ks 

kanalizačné odbočky  - 9 ks   

- stoka „AIV“ - časť PVC DN 300   od km 0,0 - po km 0,11511  o dĺžke  115,11 m 

od Š 83, Š 289 - po Š 291  (z celkovej dĺžky 463,5 m stoky „AIV“)  

- kanalizačné šachty - 3 ks 

kanalizačné odbočky - 9 ks    

- stoka „AX“   PVC DN 300   od km 0,0 - po km 0,09091  o dĺžke    90,91 m 

od Š 144, Š 463 - po Š 466  (z celkovej dĺžky 90,5 m stoky „AX“)  

- kanalizačné šachty - 4 ks 

kanalizačné odbočky - 3 ks     

- stoka „AXI“  PVC DN 300   od km 0,0 - po km 0,20373              o dĺžke  203,73 m 

od Š 145, Š 467 - po Š 476  (z celkovej dĺžky 218 m stoky „AXI“)  

- kanalizačné šachty - 8 ks 

kanalizačné odbočky - 8 ks    

- stoka „AXI-1“  PVC DN 300   od km 0,0 - po km 0,02345  o dĺžke    23,45 m 

od Š 476, Š 479 - po Š 490  (z celkovej dĺžky 28 m stoky „AXI-1“)  

- kanalizačné šachty - 2 ks 

kanalizačné odbočky - 2 ks  

-stoka „AXII“  PVC DN 300   od km 0,0 - po km 0,04742             o dĺžke    47,42 m 

od Š 156, Š 481 - po Š 482  (z celkovej dĺžky 43,5 m stoky „AIII“)  

- kanalizačné šachty - 2 ks 

kanalizačné odbočky - 1 ks  

Kanalizačné stoky   s p o l u :      o dĺžke  1.108,41 m     

- kanalizačné šachty      - s p o l u :   42 ks 

- kanalizačné odbočky   - s p o l u :   42 ks 

 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 75/2019 

 

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

zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

 

- zámer previesť majetok kupujúcemu – VVS, a.s. Košice z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a to: 
 

 



6 
 

Predmetom kúpy je 95 % majetkový podiel v nasledovnom rozsahu: 

 

SO 01 – Stoková sieť 

stoka „A“ – časť PVC  DN 300  od km 2,472.50 - po km 2,819,44 o dĺžke 346,94 m 

                     od Š 145 – po Š 158  (z celkovej dĺžky 2.822,2 m stoky „A“)  

- kanalizačné šachty - 13 ks 

kanalizačné odbočky - 10 ks  

- stoka „AIII“  PVC DN 300   od km 0,0 - po km 0,28085               o dĺžke  280,85 m 

od Š 73, Š 279 - po Š 288  (z celkovej dĺžky 280 m stoky „AIII“)  

- kanalizačné šachty - 10 ks 

kanalizačné odbočky  - 9 ks   

- stoka „AIV“ - časť PVC DN 300   od km 0,0 - po km 0,11511  o dĺžke  115,11 m 

od Š 83, Š 289 - po Š 291  (z celkovej dĺžky 463,5 m stoky „AIV“)  

- kanalizačné šachty - 3 ks 

kanalizačné odbočky - 9 ks    

- stoka „AX“   PVC DN 300   od km 0,0 - po km 0,09091  o dĺžke    90,91 m 

od Š 144, Š 463 - po Š 466  (z celkovej dĺžky 90,5 m stoky „AX“)  

- kanalizačné šachty - 4 ks 

kanalizačné odbočky - 3 ks     

- stoka „AXI“  PVC DN 300   od km 0,0 - po km 0,20373              o dĺžke  203,73 m 

od Š 145, Š 467 - po Š 476  (z celkovej dĺžky 218 m stoky „AXI“)  

- kanalizačné šachty - 8 ks 

kanalizačné odbočky - 8 ks    

- stoka „AXI-1“  PVC DN 300   od km 0,0 - po km 0,02345  o dĺžke    23,45 m 

od Š 476, Š 479 - po Š 490  (z celkovej dĺžky 28 m stoky „AXI-1“)  

- kanalizačné šachty - 2 ks 

kanalizačné odbočky - 2 ks  

-stoka „AXII“  PVC DN 300   od km 0,0 - po km 0,04742             o dĺžke    47,42 m 

od Š 156, Š 481 - po Š 482  (z celkovej dĺžky 43,5 m stoky „AIII“)  

- kanalizačné šachty - 2 ks 

kanalizačné odbočky - 1 ks  

Kanalizačné stoky   s p o l u :      o dĺžke  1.108,41 m     

- kanalizačné šachty      - s p o l u :   42 ks 

- kanalizačné odbočky   - s p o l u :   42 ks 

 

Prevod majetku sa uskutočňuje priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v 

súlade s § 9a, ods.8, písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov. Osobitným zreteľom je skutočnosť, že obec Kamenica v súčasností nemá finančné, 

materiálové, odborné a personálne kapacity na dlhodobé prevádzkovanie a vlastníctvo vyššie 

uvedenej kanalizácie, pričom celú kanalizačnú sieť v obci už prevádzkuje Východoslovenská 

vodárenská spoločnosť, a.s. Košice.  

Obec by mohla prevádzkovať kanalizáciu samostatne iba prostredníctvom fyzickej alebo 

právnickej osoby, ktorej bolo v zmysle § 5 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch 

a verejných kanalizáciách udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejných 

vodovodov alebo verejných kanalizácií pri splnení požiadaviek na odbornú spôsobilosť, pričom 

samostatné prevádzkovanie verejnej kanalizácie by bolo pre obec vzhľadom na počet 

pripojených užívateľov vysoko nerentabilné. V súčasnosti je trendom skôr upúšťanie od 

samostatného prevádzkovania vodárenskej infraštruktúry obcami a mestami a pričom tieto 

postupne poverujú prevádzkovaním svojej infraštruktúry vodárenské spoločnosti, v územnej 

pôsobnosti ktorej sa nachádzajú. Odpredaj verejnej kanalizácie do vlastníctva 
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Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. IČO 36570460, so sídlom Komenského 50,  

042 48 Košice za kúpnu cenu 1,- € z dôvodu hodného osobitného zreteľa je prípustné a v súlade 

so záujmami a zásadami hospodárenia s majetkom obce Kamenica.  

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, Martin Andraščík ml., Ing. Peter 

Angelovič,  Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík 

st., Anastázia Porembová, Otto Maček,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 MUDr. Ján Ščecina, Jozef Beliš 

 

 

K bodu 6. Návrh kúpnej zmluvy – VSD, a. s., Košice -  Kamenica-prekládka 

TS2, úprava VN a NN siete 

 
Návrh kúpnej zmluvy predložil starosta obce. Stavba rieši výstavbu distribučnej trafostanice na 

parcele  č. KNC 1286, zapísanú na LV č. 917 v k. ú. Kamenica. Trafostanica bude kioskova 

v rozsahu Geometrického plánu č. G1-373/2019. Vzhľadom na to, že stavbou bude dotknutá 

parcela vo vlastníctve obce Kamenica na C KN č. 1286/2 zapísanej na LV č. 917, VSD, a. s., 

Mlynská 31, Košice žiada obec uzatvorenie ostrej zmluvy na kúpu pozemku pre trafostanicu. 

Páni poslanci túto zmluvu jednohlasne schválili. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 76/2019 

 

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

zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

 

Kúpnu zmluvu uzatvorenú podľa ust. § 588 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. medzi obcou Kamenica 

a Východoslovenskou distribučnou, a. s., Mlynská 31,  Košice, kde predávajúci predáva 

a kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva odčlenený pozemok parc. C KN č. 1286/2, 

zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 13 m2. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, Martin Andraščík ml., Ing. Peter 

Angelovič,  Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík 

st., Anastázia Porembová, Otto Maček,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 MUDr. Ján Ščecina, Jozef Beliš 
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K bodu 7. Návrh zmluvy o združení právnických osôb RZ ZMOS Horná 

Torysa 

 
Tento návrh predložil pán starosta. 

Z dôvodu vzájomnej spolupráce, pomoci, formovania spoločných záujmov a koordinácie 

spoločných postupov v problematike miestnej samosprávy sa mestá a obce dohodli na založení 

združenia pod názvom „RZ ZMOS Horná Torysa“. Založením združenia dochádza k zmluvnej 

spolupráci medzi oboma mestami okresu Sabinov, všetkými obcami okresu Sabinov a obce 

Vyšný Slavkov. Zmluvou o združení nevzniká samostatná právnická osoba. Právnym základom 

navrhovanej zmluvy o združení je tretia časť zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej 

len zákon“) venujúca sa spolupráci obcí, v zmysle ktorej môže dochádzať k spolupráci obcí na 

zmluvnom základe za účelom uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti. 

Na tento účel je najoptimálnejšie aplikovať ustanovenie § 20a zákona, ktoré však okrem 

základných náležitostí zmluvy obsiahnutých v odseku 2 citovaného ustanovenia vyžaduje aj 

odsekom 4 predpokladané schválenie mestským/obecným zastupiteľstvom formou osobitného 

kvóra. Pre platnosť zmluvy týkajúcej sa medziobecnej spolupráce je potrebné, aby okrem 

podpisu primátormi miest/starostov obcí bola zmluva vopred (pred jej podpisom) schválená 

mestským/obecným zastupiteľstvom každého zúčastneného mesta/obce. Na platnosť uznesenia 

mestského/obecného zastupiteľstva o schválení zmluvy sa vyžaduje osobitné kvórum. Na 

platné schválenie zmluvy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov - teda 

absolútna väčšina hlasov poslancov. Páni poslanci túto zmluvu schválili. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 77/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 20a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. prerokovalo predložený materiál a 

schválili 

Zmluvu o združení právnických osôb RZ ZMOS Horná Torysa. 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, Martin Andraščík ml., Ing. Peter 

Angelovič,  Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík 

st., Anastázia Porembová, Otto Maček,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 MUDr. Ján Ščecina, Jozef Beliš 

 

K bodu 8. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb 2019-2024 

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb 2019-2024 predložil starosta obce. Oblasť 

sociálnej politiky významne ovplyvnil proces decentralizácie a reformy verejnej správy, čo sa 

prejavilo prechodom rozsiahlych kompetencií na miestnu samosprávu. Mestá a obce sa tak stali 

významným realizátorom sociálnej politiky a od miestnej samosprávy v súčasnosti vo veľkej 

miere závisí rozsah, podmienky a v neposlednom rade kvalita poskytovaných sociálnych 

služieb. Sociálne služby sú teda súčasťou verejných politík, v ktorých sa jednoznačne 
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presadzuje ľudskoprávny rozmer a orientácia na potreby a preferencie ich prijímateľov. 

Komunitný plán sociálnych služieb je vypracovaný v súlade s požiadavkami zákona o soc. 

službách a tiež s ohľadom na národné priority rozvoja soc. služieb, berúc do úvahy miestne 

podmienky, potreby a špecifiká. Jeho základnou ideou je komunitný rozvoj, skvalitnenie 

a humanizácia poskytovaných soc. služieb, resp. doplnenie chýbajúcich soc. služieb na základe 

požiadaviek a záujmov občanov obce. Páni poslanci tento plán soc. služieb jednohlasne 

schválili. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 78/2019 

 

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

zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

 

Komunitný plán sociálnych služieb 2019-2024. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, Martin Andraščík ml., Ing. Peter 

Angelovič,  Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík 

st., Anastázia Porembová, Otto Maček,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 MUDr. Ján Ščecina, Jozef Beliš 

 

K bodu 9. Preventívne protipožiarne kontroly – poverenie kontr. skupín 

Predložil starosta obce a Ing. Matúš Hovanec, veliteľ DHZ Kamenica. 

Preventívne protipožiarne kontroly sa vykonávanú raz za päť rokov. Posledná bola v roku 2014. 

Je vytvorených deväť skupín podľa poslaneckých obvodov. Každá skupina je zložená z dvoch 

až troch členov, pre ktorú je spracované poverenie na vykonanie protipožiarnej kontroly. 

Zároveň starosta obce ustanovil vedúcich kontrolných skupín z radov poslancov a ostatní 

členovia budú navrhnutí z radov dobrovoľného hasičského zboru. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 79/2019 

 

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

zriadení v z. n. p. a § 24 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 

a) schvaľuje 

vykonanie preventívnej protipožiarnej kontroly v obci Kamenica. Termín vykonania do 31. 

10. 2019. 

b) ustanovuje 

      za vedúcich kontrolných skupín 
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kontrolná skupina č. 1 – Jozef Beliš 

kontrolná skupina č. 2 – Otto Maček 

kontrolná skupina č. 3 – Ing. Matúš Hovanec 

kontrolná skupina č. 4 – Anastázia Porembová 

kontrolná skupina č. 5 – Martin Andraščík st. 

kontrolná skupina č. 6 – Ing. Peter Angelovič 

kontrolná skupina č. 7 – Martin Andraščík ml. 

kontrolná skupina č. 8 – MUDr. Ján Ščecina 

kontrolná skupina č. 9 – Ladislav Urda 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, Martin Andraščík ml., Ing. Peter 

Angelovič,  Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík 

st., Anastázia Porembová, Otto Maček,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 MUDr. Ján Ščecina, Jozef Beliš 

 

K bodu 10. Rôzne 

 
V tomto bode sa prejednávali žiadosti fyzických a právnických osôb a Správy audítora. 

 

Žiadosť Orion TIP, s. r. o., Drevárska 455/5, 058 01 Poprad o vydanie súhlasu obce 

s prevádzkovaním kurzových stávok na adrese Club Imperio, Kamenica 639, 082 71 Lipany. 

Obecné zastupiteľstvo túto žiadosť schválilo. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 80/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. 

o obecnom zriadení v z. n. p. a v súlade s § 58 ods. 1 zákona písm. d), č. 30/2019 Z. z. 

o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

súhlasí  

s prevádzkovaním kurzových stávok bez časového obmedzenia pre spoločnosť: 

ORION TIP, s. r. o. so sídlom Drevárska 455/5, 058 01 Poprad, IČO: 50 433 971, DIČ: 

2120330564, na adrese Club Imperio, Kamenica 639, 082 71 Lipany.  

Hlasovanie: 

Za: 6 

 

Ladislav Urda, Martin Andraščík ml.,  Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st., Anastázia 

Porembová, Otto Maček,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Ing. Peter Angelovič 

Neprítomní: 2 MUDr. Ján Ščecina, Jozef Beliš 
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Žiadosť Orion TIP, a. s.., Drevárska 455/5, 058 01 Poprad o vydanie súhlasu obce 

s prevádzkovaním kurzových stávok na adrese Club Imperio, Kamenica 639, 082 71 Lipany. 

Obecné zastupiteľstvo túto žiadosť schválilo. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 81/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kamenica v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. 

o obecnom zriadení v z. n. p. a v súlade s § 58 ods. 1 zákona písm. d), č. 30/2019 Z. z. 

o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

súhlasí 

s prevádzkovaním kurzových stávok bez časového obmedzenia pre spoločnosť: 

ORION TIP SK, a. s. so sídlom Drevárska 455/5, 058 01 Poprad, IČO: 51 404 583, DIČ: 

2120684434, na adrese Club Imperio, Kamenica 639, 082 71 Lipany.  

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

 

Ladislav Urda, Martin Andraščík ml.,  Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st., Anastázia 

Porembová, Otto Maček,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Ing. Peter Angelovič 

Neprítomní: 2 MUDr. Ján Ščecina, Jozef Beliš 

 

Žiadosť Futbalového klubu Kamenica o navýšenie rozpočtu z dôvodu prekládky bariéry 

ihriska vo výške 1.000,- Eur. Obecné zastupiteľstvo zobralo túto žiadosť na vedomie, navýšenie 

je zohľadnené v rozpočtovom opatrení č. 9/2019. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 82/2019 

 

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 Futbalového klubu Kamenica o navýšenie rozpočtu z dôvodu prekládky bariéry ihriska 

(navýšenie je zohľadnené v Rozpočtovom opatrení č. 9/2019). 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, Martin Andraščík ml., Ing. Peter 

Angelovič,  Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík 

st., Anastázia Porembová, Otto Maček,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 MUDr. Ján Ščecina, Jozef Beliš 
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Žiadosť pána Petra Pavlinského, trvale bytom Brezovica 508 o vyjadrenie súhlasu obecného 

zastupiteľstva a starostu obce Kamenica - prechod cez pozemok č. 716 k pozemku č. 703/3 v k. 

ú. Kamenica. Obecné zastupiteľstvo schválilo túto žiadosť o prechod cez obecný pozemok. 

Schválenie   neslúži ako podklad pre stavebný úrad k stavebnému konaniu. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 83/2019 

 

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

zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

žiadosť pána Petra Pavlinského, trvale bytom Brezovica 508 o prechod cez obecný pozemok 

(cez pozemok  č. 716 k pozemku č. 703/3 v k. ú. Kamenica). Schválenie   neslúži ako podklad 

pre stavebný úrad k stavebnému konaniu. 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, Martin Andraščík ml., Ing. Peter 

Angelovič,  Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík 

st., Anastázia Porembová, Otto Maček,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 MUDr. Ján Ščecina, Jozef Beliš 

 

Žiadosť pána Mariána Rakaša, Kamenica 522 o pripojenie na obecnú kanalizáciu. Ide 

o opakovanú žiadosť. Obecné zastupiteľstvo poverilo stavebnú komisiu nájsť možnosť 

pripojenia na kanalizáciu cez pozemky. 

 

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

decembru 2018 a Správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 

2018. Obecné zastupiteľstvo tieto správy zobralo na vedomie. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 84/2019 

 

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. decembru 

2018 a Správu audítora o overení individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2018. 
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Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, Martin Andraščík ml., Ing. Peter 

Angelovič,  Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík 

st., Anastázia Porembová, Otto Maček,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 MUDr. Ján Ščecina, Jozef Beliš 

 

K bodu 11. Diskusia 

V úvode diskusie vystúpil pán poslanec Otto Maček s tým, že blíži sa 750. výročie prvej 

písomnej zmienky o obci a on má cenovú ponuku vo výške 3.024,- Eur za nápis „KAMENICA 

750“. Pani kontrolórka dala návrh, aby obecný úrad oslovil domácich majstrov na výrobu tohto 

nápisu. Pán poslanec Martin Andraščík, st. dal návrh, aby obecný úrad, na realizáciu tohto 

nápisu, zverejnil výzvu na  svojej webovej stránke. Páni poslanci ďalej diskutovali, že vhodné 

miesto na umiestnenie tohto nápisu by bolo na brehu pri hlavnej ceste pri rodinnom dome pána 

Pavla Kocurka. Pán poslanec Ladislav Urda dal návrh zvolať sedenie obecného zastupiteľstva 

špeciálne na prejednanie týchto osláv, kde by sa určil presný termín konania slávnosti, určil by 

sa organizačný výbor, hlavná zodpovedná osoba a pod. 

Pán starosta informoval pánov poslancov, že obec má vysúťaženú cenovú ponuku na kúpu 

traktora s radlicou a násypnikom. 

Pán poslanec Martin Andraščík ml. vystúpil s tým, že obdŕžal e-mail od občana, ktorý sa pýtal, 

či obec bude riešiť výstavbu bytového domu v obci, aby mladí ľudia neodchádzali z obce. Pán 

starosta na to reagoval, že ho oslovila 1 firma, ktorá by vysporiadala pozemky v obci 

a zrealizovala inžinierske siete za účelom individuálnej bytovej výstavby.  

Pán poslanec Otto Maček dal návrh zrealizovať namiesto domu seniorov bytový dom. 

PhDr. Alena Benian Džačovská na to zareagovala, že dom seniorov v obci je potrebný. 

Pán starosta oboznámi pánov poslancov, že dom seniorov sa nedá zrealizovať pod sumu 

1.200.000,- Eur, na čo obec nemá momentálne finančné prostriedky a na jeho prevádzku budú 

potrebné ďalšie finančné náklady. Bytový dom by bolo možné realizovať prostredníctvom 

Štátneho fondu rozvoja bývania. 

Ďalej pán poslanec Martin Andraščík ml. poukázal na to, že rómovia robia v obci neporiadok 

a dal návrh, aby poriadok s nimi spravila mestská polícia Lipany, nakoľko sú to ich občania. 

Pán poslanec Ing. Peter Angelovič dal návrh, aby obec odkúpila budovu COOP Jednoty na 

vyšnom konci a tam zrealizoval aj prípadnou nadstavbou denný stacionár alebo bytový dom. 

Pán poslanec Ing. Peter Angelovič požiadal obecné zastupiteľstvo o posúdenie stavu a či je 

možné, aby sa obec spolupodieľala na pripojení hospodárskeho dvora na vodovod 

a kanalizáciu. Pán poslanec Martin Andraščík st. dal návrh na vypracovanie cenovej kalkulácie. 

Čo sa týka pripojenia na plyn, Ing. Angelovič informoval, že sa tam križuje vysoký tlak. Pán 

starosta kontatoval, že toto bude možné poriešiť. Pán poslanec Martin Andraščík st. dal návrh, 

že ak sa bude robiť rekonštrukcia miestnej komunikácie cez projekt na farmu, aby  sa tam už 

zrealizoval vodovod, plyn a kanalizácia. 
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Pán poslanec Ladislav Urda vystúpil s tým, že je potrebné rozšírenie LED svietidiel v časti obce 

Kamenica-Potoky. Páni poslanci tento návrh schválili. 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia. 

 

Uznesenie č. 85/2019 

 

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

zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

rozšírenie LED svietidiel v časti obce Kamenica-Potoky. 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, Martin Andraščík ml., Ing. Peter 

Angelovič,  Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík 

st., Anastázia Porembová, Otto Maček,  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 MUDr. Ján Ščecina, Jozef Beliš 

 

V závere diskusie pán starosta obce oboznámil pánov poslancov s tým, že Združenie 

Euroregión Tatry nám oznámilo, že obec získala cenu im. Petra Buriana za vzájomnú dlhodobú 

spoluprácu a udržiavanie vzťahov s mestom Muszyna a mestom Lipany.  

K bodu 12. Záver 

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

a hosťovi za účasť na zasadnutí a ukončil 5. zasadnutie OZ. 

 

Zasadnutia OZ bolo ukončené o 20.00 hod. 

Zapísala: Jana Diňová 

 

 

 

  ..................................................... 

  Ing. Michal Guľaš – starosta obce 

 

Overovatelia zápisnica: 

Ing. Matúš Hovanec ................................... 

Ing. Peter Angelovič.................................... 


