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Zápisnica 

zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kamenica 

konaného dňa 08. 09. 2021 

Prítomní: Ing. Michal Guľaš, starosta obce 

            Poslanci:  Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml., Ing. Peter  

                           Angelovič, Ing. Matúš Hovanec,   Martin Andraščík st.,  Anastázia        

                           Porembová  

           Hlavný kontrolór: PhDr. Alena Benian Džačovská 

Neprítomní: Otto Maček, Jozef Beliš 

 

Ďalší prítomní: Jana Diňová, zamestnankyňa obce    

      Terézia Andraščíková, zamestnankyňa obce                         

 

Verejnosť:  Patrik Majný 

          Mgr. Vladimír Prevužňák 

          Andrej Ščecina 

          Mgr. Michaela Haviarová, PhD. 

 

Program                     1. Otvorenie zasadnutia. 

                                   2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

                                       komisie  

                                   3. Informácia o plnení uznesení z 13. zasadnutia OZ 

                                   4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č.  8/2021, 

                                       č. 9/2021, č. 10/2021 a č. 11/2021 

                                   5. Návrh VZN obce Kamenica č. 1/2021 o určení výšky príspevku    

                                       na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné    

                                       náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni  

       v zriaďovateľskej   pôsobnosti obce Kamenica 

   6. Príprava systému zberu odpadu v obci Kamenica v r. 2022 

              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 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: Martin Andraščík ml., Anastázia Porembová 

Návrhová komisia: Martin Andraščík st., Ing. Peter Angelovič 

Zapisovateľka: Jana Diňová 
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Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina , Martin 

Andraščík ml., Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st.,  Anastázia 

Porembová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2  Otto Maček, Jozef Beliš 

 

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

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina , Martin 

Andraščík ml., Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st.,  Anastázia 

Porembová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2  Otto Maček, Jozef Beliš 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

             Program      1. Otvorenie zasadnutia. 

                                   2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

                                       komisie  

                                   3. Informácia o plnení uznesení z 13. zasadnutia OZ 

                                   4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č.  8/2021, 

                                       č. 9/2021, č. 10/2021 a č. 11/2021 

                                   5. Návrh VZN obce Kamenica č. 1/2021 o určení výšky príspevku    

                                       na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné    

                                       náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni  

       v zriaďovateľskej   pôsobnosti obce Kamenica 

   6. Príprava systému zberu odpadu v obci Kamenica v r. 2022 

              7. Rôzne 

   8. Diskusia 

              9. Záver 

 

K bodu 7. Rôzne 
 

Keďže zasadnutia OZ sa zúčastnili aj hostia (Patrik Majný, Andrej Ščecina ml.), starosta obce 

dal návrh, aby sa v úvode zasadnutia OZ riešila žiadosť pána Patrika Majného, Kamenica 122 

– urgentná žiadosť o riešenie nepostačujúcej kanalizácie – o zjednanie nápravy ohľadom 

sfunkčnenia prietoku vody v priekope, ktorá je v priamom susedstve s jeho pozemkom pri 

rodinnom dome. Pán Majný podotkol, že v minulosti, keď zvody susedov boli do otvorenej 

priekopy, nebol tento problém (taktiež podotkol, že predtým také prudké dažde nebývali). Pán 

starosta zareagoval na to, že obec už oslovila stavebnú firmu PEhAES, a.s.. Cenovú kalkuláciu 

má táto firma zaslať do konca týždňa a zrealizovať sľúbili do konca roka. Taktiež na tvary 

miesta bola pozrieť stavebná komisia. Kontrolórka obce zareagovala na to, že do zmluvy je 
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potrebné zahrnúť termín realizácie, v prípade nedodržania tohto termínu, je potrebné zahrnúť 

sankcie za jeho nedodržanie. Pani Haviarová na to zareagovala, že podľa starých máp tam tiekol 

potok, takže tento problém tam bude stále počas silných dažďov.. 

 

Uznesenie č. 187/2021 

 

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

v z.n.p.  

 

berie na vedomie 

 

prípravu a postup realizácie opravy kanála pri rodinnom dome pána Patrika Majného, 

Kamenica 122. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina , Martin 

Andraščík ml., Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st.,  Anastázia 

Porembová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2  Otto Maček, Jozef Beliš 

 

 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z 13. zasadnutia OZ 

 
K uzneseniu č. 172/2021 čo sa týka dopravného značenia na vedľajších uliciach v obci, starosta 

obce dal návrh zahrnúť náklady dopravné značenie do rozpočtu  na budúci rok. 

 

K uzneseniu č. 173/2021 – odrenážovanie futbalového ihriska - starosta obce informoval pánov 

poslancov, že schválená čiastka vo výške 12.500,- Eur je po obhliadke projektantom 

nepostačujúca. Taktiež že je potrebné vybaviť stavebné povolenie a jeho realizáciu uskutočniť 

na budúci rok. Pán poslanec MUDr. Ščecina zareagoval, že je potrebné vybrať správneho 

projektanta. Pán poslanec Urda navrhol, aby sa to zrealizovalo cez výzvu s tým, že projekt je 

potrebné mať pripravený. Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce dať vypracovať projekt 

na opravu futbalového ihriska a zároveň poverilo starostu obce spolu s prezidentom 

futbalového klubu sledovať výzvy o financovaní príslušných projektov viazaných na takého 

projektové zameranie. Obecné zastupiteľstvo Uznesenie č. 173/2021 bod a) a bod b) zrušilo. 

Čo sa týka opravy schodov na futbalovom ihrisku, starosta obce oslovil p. Stanislava 

Andraščíka a ten sľúbil, že túto opravu zrealizuje. 

 

Uznesenie č. 188/2021 

 

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

v z.n.p. 

 

a) ruší  

 

Uznesenie č. 173/2021 bod a) a bod b) 
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b) poveruje 

 

starostu obce dať vypracovať projekt na opravu futbalového ihriska (odrenážovanie) 

 

c) poveruje 

 

starostu obce spolu s prezidentom Futbalového klubu Kamenica sledovať výzvy o financovaní 

príslušných projektov viazaných na takého projektové zameranie. 

 

 
Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina , Martin 

Andraščík ml., Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st.,  Anastázia 

Porembová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2  Otto Maček, Jozef Beliš 

 

K uzneseniu č. 178/2021 starosta obce zaslal pánom poslancom Právne stanovisko k verejnej 

súťaži č. 01/2021 na uzatvorenie nájomnej zmluvy na dlhodobý nájom pozemkov obce 

Kamenica vypracované JUDr. Martinom Staroňom, kde bolo odporúčané obci Kamenica 

uzavrieť nájomnú zmluvu na predmet verejnej obchodnej súťaže č. 01/2021 s uchádzačom: 

Ľubomír Tejbus – TEJBUS SHR (tretí v poradí). Postup verejného obstarávania bol správny. 

Ing. Angelovič oponoval, že listy o stiahnutí  úspešných uchádzačov ( Pavol Kolačkovský-prvý 

v poradí, Martin Tejbus – TEJBUS - druhý v poradí) z verejnej súťaže boli zaslané obci až po 

vyhodnotení súťaže. Podľa neho uchádzači mali odstúpiť nie od súťaže, ale od zmluvy, lebo 

zmluva bola už nimi podpísaná.  PhDr. Alena Benian Džačovská zareagovala, že na úrade PSK 

sídli pobočka úradu pre verejné obstarávanie a obec to u nich môže preveriť. Ing. Angelovič 

zareagoval, že sa to bude minimálne rok ťahať, obec z toho nebude mať nič. Martin Andraščík 

st. podotkol, že ak by sa vyhlásila nová verejná súťaž, obec by už bola stratová. Obecné 

zastupiteľstvo toto stanovisko zobralo na vedomie 

Uznesenie č. 189/2021 

 

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

v v z.n.p. 

 

berie na vedomie 

 

Právne stanovisko k verejnej súťaži č. 01/2021 na uzatvorenie nájomnej zmluvy na dlhodobý 

nájom pozemkov Obce Kamenica vypracované JUDr. Martinom Staroňom, advokátom. 
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Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina , Martin 

Andraščík ml., Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st.,  Anastázia 

Porembová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2  Otto Maček, Jozef Beliš 

 

K uzneseniu č. 180/2021 starosta obce informoval, že  parcely registra C. č. 184/1 a 185/2, 

ktorých vlastníčkou je p. Alena Figurová, bytom Milpoš 41 sú určené na stavebné účely podľa 

územného plánu obce. Prístupovú cestu k nim je potrebné dať do vlastníctva obce. Geodet už 

zameral miestne komunikácie v obci, notár to mal na ďalšie spracovanie, ale nestihol to 

v termíne, keď sa to dalo ešte vydržaním. Teraz to musí ísť cez súd. Pani poslankyňa 

Porembová navrhla dať vypracovať kúpnu zmluvu za 1 Eur od známych vlastníkov, ktorí sa 

nachádzajú na listoch vlasníctva  na miestnych komunikáciách. 

 

V tomto bode starosta informoval pánov poslancov aj o spornej parcele č. C-KN 757, na ktorej 

sa nachádza miestna komunikácie vedúca okolo rodinného domu Mgr. Vladimíra Prevužňáka. 

Kamenica 28. Vlastníkom po prededení sa stal pán Vladimír Varga, Kamenica 85. No obec túto 

parcelu pred realizáciou miestnej komunikácie od jeho rodičov odkúpila, no nedostala sa na 

zápis do katastra. Súdne pojednávanie bude 6. 10. 2021. 

 

K uzneseniu č. 181/2021 – starosta obce informoval, že susedia pána Mariána Andraščíka, 

Kamenica 537  pôvodne dali mu súhlas na prekopávku cez ich pozemky, aby sa pán Andraščík  

mohol pripojiť na verejnú kanalizáciu. Avšak pani Slávka Vargová nakoniec nesúhlasila 

s trasovaním kanalizácie cez jej pozemok. Páni poslanci hľadali ďalšie možnosti. Technicky 

pán Andraščík  sa môže napojiť smerom k potoku, na jestvujúcu kanalizáciu, s tým, že časť 

bude kopať po svojom pozemku a časť po pozemku pána Filipa Ščecinu. 

 

K uzneseniu č. 183/2021 – Mestská polícia Lipany nemá kapacity ohľadne rozšírenia 

pôsobnosti aj v obci Kamenica. 

 

Uznesenie č. 190/2021 

 

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 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina , Martin 

Andraščík ml., Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st.,  Anastázia 

Porembová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2  Otto Maček, Jozef Beliš 
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Starosta obce informoval pánov poslancov že: 

- detské ihrisko pod brehom sa bude realizovať v najbližších dňoch v cene cca 12.500,- 

Eur, kontrolórka obce navrhla dodržiavať bezpečnostné opatrenia na detských ihriskách 

v obci, 

- obec podpísala zmluvu na kúpu kancelárskeho kontajnéra na zberný dvor 

- časť betónovej plochy na zbernom dvore zabezpečí firma, ktorá bude realizovať tieto 

práce na zbernom dvore 

- obec má cenovú ponuku na zabetónovanie kĺziska pri ihrisku (plocha cca 800 m2) vo 

výške cca 26.000,- Eur + mantinely vo výške cca 16.000,- Eur, návrh – dať do rozpočtu 

na budúci rok a skúsiť to riešiť cez výzvu 

- obec má vybratého dodávateľa na opravu strechy Centra tradičnej kultúry a obec dostala 

aj dotáciu vo výške cca 2.000 Eur na základe Rozhodnutia ministra životného prostredia 

SR na opravu plota a studne 

- bola vyčistená po povodniach priekopa od Floriána po hradný kopec, obec vyhlásila III. 

stupeň povodňovej aktivity, verifikácia nákladov ešte neprebehla 

- obec má stanovenie predbežných nákladov od firmy MRIJA s. r. o. na chodník po ľavej 

strane cesty – smer Lipany (dĺžka 245 m) vo výške cca 38.500 Eur, no je potrebné tam 

mať aj zberač vody – predbežný náklad 100.000,- Eur, spolu s DPH 138.500,- Eur; 

kontrolórka obce upozornila, že je potrebné mať aj predbežný súhlas vlastníkov 

- obec má stanovenie predbežných nákladov aj na chodník po pravej strane cesty – smer 

Pusté Pole (dĺžka 230 m) v cene cca 33.000,- Eur; kontrolórka obce tiež upozornila na 

predbežných súhlas vlastníkov, lebo ich pozemky idú až do priekopy; Martin Andraščík 

ml. upozornil, že je potrebné riešiť priekopu v tomto úseku (požiadať SSC) 

 

K bodu 4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozpočtové opatrenie  č. 8/2021, č. 

9/2021, č. 10/2021 a č. 11/2021. 

Návrh na zmenu rozpočtovým opatrením č. 8/2021, č. 9/2021, č. 10/2021   a č. 11/2021 

predložil starosta obce. Páni poslanci Rozp. opatrenie č. 8/2021, č. 9/2021, č. 10/2021 zobrali 

na vedomie a Rozp. opatrenie č. 11/2021 schválili. 

Uznesenie č. 191/2021 

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. 8/2021, č. 9/2021, č. 10/2021 

b) schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 11/2021 
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Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina , Martin 

Andraščík ml., Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st.,  Anastázia 

Porembová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2  Otto Maček, Jozef Beliš 

 

 

K bodu 5. Návrh VZN obce Kamenica č. 1/2021 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady 

a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Kamenica 

 
Zmenou tohto vzn sa reaguje na novelu zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti 

Ministerstva práce, soc. vecí a rodina SR účinnú od 01. 08. 2021, ktorou došlo k ukončeniu 

plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ  a poslednom ročníku MŠ a k doplneniu novej 

skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Obecné zastupiteľstvo toto VZN 

jednohlasne schválilo. 

 

Uznesenie č. 192/2021 

 

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

v z.n.p. 

 

schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenica č. 1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamenica 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina , Martin 

Andraščík ml., Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st.,  Anastázia 

Porembová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2  Otto Maček, Jozef Beliš 

 

K bodu 6. Príprava systému zberu odpadu v obci Kamenica v r. 2022 

 
Na zasadnutie OZ bol pozvaný aj zástupca firmy Marius Pedersen, a. s., ktorá robí zber odpadu 

v obci Kamenica. Ospravedlnil sa, že tohto zasadnutia sa nemôže zúčastniť. Momentálne v obci 

Kamenica je zavedený paušálny systém zberu odpadu. Na návrh pána poslanca MUDr. Jána 

Ščecinu, obec zamýšľa nad zavedeným množstevného zberu odpadu v obci s tým, že občania 
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by mali na výber buď paušálny  alebo množstevný zber odpadu. Pán starosta informoval, že 

obec sa musí rozhodnúť pre 1 systém zberu. PhDr. Alena Benian Džačovská podotkla, že čo 

sleduje média, na Slovensku sa upúšťa od množstevného zberu, lebo občania budú chcieť šetriť 

na zbere odpadu, budú vytvárať čierne skládky v obci a obec bude platiť nemalá sankcie za 

tieto skládky. Martin Andraščík st. škonštatoval, že ľudia v obci už triedia odpad vo veľkom. 

MUDr. Ščecina zareagoval, že treba odmeniť ľudí, ktorí triedia odpad. Martin Andraščík st. 

skonštatoval, či vstupné náklady pri zavedení množstevného zberu v obci nebudú vysoké 

a možno v najbližších rokoch sa môže zmeniť zákon, čo sa týka zberu odpadu. Tiež podotkol, 

že jeho vnuci už odpad triedia, navrhol podporiť projekt pre školu a tak vychovávať už deti, 

aby vedeli triediť odpad. Pán poslanec Angelovič a kontrolórka obce Alena Benian Džačovská 

skonštatovali, že každá zmena zberu odpadu v obci bude zvyšovať čierne skládky. MUDr. 

Ščecina povedal, že triedený zber je tiež spôsob výchovy. Martin Andraščík st. skonštatoval, že 

plastové fľaše na Slovensku sa už budú vykupovať. MUDr. Ščecina ešte podotkol, že či on má 

doplácať na ostatných občanov, keďže on má len polovicu odpadu v kuka nádobe. Podľa neho 

je paušálny zber nespravodlivý. Pán starosta skonštatoval, že spravodlivý zber nebude ani 

množstevný, keďže je potrebné zohľadniť  poplatky aj za zber zo zberného miesta. Spravodlivý 

zber bude vtedy, keď zberacie spoločnosti budú mať autá vybavené váhami a odvážia v každej 

domácnosti odpad. Starosta obce informoval, že minulý rok bola vyhlásená verejná súťaž do 

ktorej sa prihlásila len 1 firma (Marius Pedersen). Martin Andraščík st. dal návrh, aby 

domácnosti dostali nálepky na kuka nádobu podľa počtu osôb v domácnosti podľa VZN 

o odpadoch (1-5 členov domácnosti 1 kuka nádoba, 6 a viacej členov 2 nádoby) a ak by mali 

viacej odpadu, mohli by si prísť zakúpiť na obecnom úrade vrecia. MUDr. Ščecina navrhol, že 

preverí na Ministerstve životného prostredia, či nie je možné v obci zaviesť duálny zber odpadu 

(kto chce paušálny, tak paušálny, komu bude vyhovovať množstevný, tak množstevný). Pán 

starosta po rozsiahlej diskusii navrhol pracovné stretnutie poslancov so zástupcom firmy 

Marius Pedersen na štvrtok 16. 9. 2021, aby sa preverili možnosti zberu odpadu, s čím páni 

poslanci súhlasili (prípadne preveriť telefonicky). Ak by nebolo možné zaviesť v obci duálny 

zber odpadu, páni poslanci poverili pána starostu pripraviť projekt k zberu odpadu na základe 

nálepiek na každú kuka nádobu a domácnosť. 

 

Uznesenie č. 193/2021 

 

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

v z.n.p. 

 

poveruje 

 

pána starostu pripraviť projekt k zberu odpadu na základe nálepiek na každú kuka nádobu 

a domácnosť 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina , Martin 

Andraščík ml., Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st.,  Anastázia 

Porembová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2  Otto Maček, Jozef Beliš 
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K bodu 7. Rôzne 

 
V tomto bode sa prejednávali žiadosti od občanov. 

 
Žiadosť pána Ľudovíta Pellu, Kamenica 12 o zmenu územného plánu. Pán Pella žiada 

obecné zastupiteľstvo o zmenu územného plánu na parcele č. C-KN 1402/2 z TTP na stavebný 

pozemok. Pozemok sa stáva stavebným pozemkom až po vydaní stavebného povolenia. Na liste 

vlastníctva sa kultúra pôdy tým nezmení. Ďalej žiada o vysporiadanie pozemku na parcele č.C-

KN 1402/1, nakoľko pán Pella má podiely aj na tejto parcele. Cez túto parcelu vedie miestna 

komunikácia. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie túto žiadosť a poverilo starostu obce 

riešiť daný stav s vlastníkmi /na LV č. 57 je 8 spoluvlastníkov/. 

 

 

Uznesenie č. 194/2021 

 

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

v z.n.p. 

 

a) berie na vedomie  

 

žiadosť pána Ľudovíta Pellu, Kamenica 12 o zmenu územného plánu a vysporiadanie pozemku 

parcela C-KN 1402/1 v k. ú. Kamenica 

 

b) poveruje  

 

starostu obce riešiť daný stav s vlastníkmi /LV č. 57/. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina , Martin 

Andraščík ml., Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st.,  Anastázia 

Porembová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2  Otto Maček, Jozef Beliš 

 

Žiadosť Ing. Petra Andraščíka, Kamenica 605 a pána Martina Pčolku, Kamenica 626 

o úpravu cesty pod Úbočou. Páni poslanci navrhli dať cez cestu rošt. 

 

Uznesenie č. 195/2021 

 

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

v z.n.p. 

 

a) berie na vedomie 
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žiadosť Ing. Petra Andraščíka, Kamenica 605 a pána Martina Pčolku, Kamenica 626 o úpravu 

cesty pod Úbočou 

 

b) schvaľuje 

 

 umiestniť rošt na tejto miestnej komunikácii 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina , Martin 

Andraščík ml., Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st.,  Anastázia 

Porembová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2  Otto Maček, Jozef Beliš 

 

Žiadosť pána Miroslava Andraščíka, Kamenica 376 o finančný príspevok na opravu rigolu, 

ktorý sa nachádza na parcele č. 893. Pán Andraščík žiada o financovanie materiálu, práce 

vykoná na vlastné náklady. Obecné zastupiteľstvo túto žiadosť zobralo na vedomie a poverilo 

starostu obce riešiť danú situáciu. 

 

Uznesenie č. 196/2021 

 

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

v z.n.p. 

 

a) berie na vedomie 

 

žiadosť pána Miroslava Andraščíka, Kamenica 376 o finančný príspevok na opravu rigolu, 

ktorý sa nachádza na parcele č. 893 

 

b) poveruje  

 

pána starostu riešiť danú situáciu 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina , Martin 

Andraščík ml., Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st.,  Anastázia 

Porembová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2  Otto Maček, Jozef Beliš 

 

Žiadosť pani Márie Filipovej, Kamenica 492 o odkúpenie pozemku, ktorý susední s jej 

pozemkom parcela č. 441/1. Pán poslanec MUDr. Ščecina súhlasil s predajom s tým, že treba 

pomôcť ľuďom, lebo obec z toho aj tak nemá nič. Páni poslanci skonštatovali, že obec má 

prijaté uznesenie, že obecné pozemky sa nepredávajú. Starosta obce zareagoval, že viacerí 

občania majú stavby na obecných pozemkoch. Ak by obec vyhovela žiadosti p. Filipovej, tak 
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spustila by sa reťazová reakcia. Obecné zastupiteľstvo žiadosť pani Filipovej  o odkúpenie 

pozemku zamieta a navrhuje jej podať žiadosť o prenájom daného pozemku.  

 

Obecné zastupiteľstvo poverilo pána starostu vyzvať pána Jána Nendzu, Kamenica 542 ktorý 

tiež postavil garáž na obecnom pozemku a riešiť daný stav. 

 

Žiadosti Ing. Petra Hovanca, Kamenica 474 o riešenie dodržiavania maximálnej povolenej 

rýchlosti v obci na ceste 1. triedy, opakovaná žiadosť o montáž verejného osvetlenia a rozhlasu 

a opakovaná žiadosť o zriadenie a dobudovanie obecnej kanalizácie ku pozemku KN-C 500, 

501 /1, pokračovanie a dokončenie chodníka a o riešenie chýbajúceho plynovodu smerom 

k jeho pozemkom.. Páni poslanci jeho žiadosti už schválili uznesením č. 166/2021 zo dňa 10. 

03. 2021. Obecné zastupiteľstvo zobralo tieto žiadosti na vedomie, poverilo pána starostu 

oboznámiť žiadateľa so skutkovým stavom k jeho žiadostiam a schválilo presun merača 

rýchlosti.  

 

Uznesenie č. 197/2021 

 

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

v z.n.p. 

 

a) berie na vedomie 

 

žiadosti Ing. Petra Hovanca, Kamenica 474 o riešenie dodržiavania maximálnej povolenej 

rýchlosti v obci na ceste 1. triedy, opakovaná žiadosť o montáž verejného osvetlenia a rozhlasu 

a opakovaná žiadosť o zriadenie a dobudovanie obecnej kanalizácie ku pozemku KN-C 500, 

501 /1, pokračovanie a dokončenie chodníka smerom ku „kaplici“ a o riešenie chýbajúceho 

plynovodu smerom k jeho pozemkom 

 

b) poveruje 

 

pána starostu oboznámiť žiadateľa so  skutkovým stavom k jeho žiadostiam 

 

c) schvaľuje 

 

presun merača rýchlosti na ceste 1. triedy v okolí ihriska 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina , Martin 

Andraščík ml., Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st.,  Anastázia 

Porembová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2  Otto Maček, Jozef Beliš 

 

 

 

 

 



12 
 

K bodu 8. Diskusia 

 
V diskusii vystúpil Mgr. Vladimír Prevužňák ohľadom dopravného značenia s tým, že chýba 

grafické znázornenie, ktorá je hlavná a ktorá vedľajšia cesta. Ďalej, že v týchto dňoch sa robí 

parkovisko pri škole a že vodiči nemajú, kde parkovať.  

 

Poslanec Ing. Angelovič upozornil, že treba orezať stromy po dedine. 

 

Poslanec M. Andraščík ml. vystúpil s tým, že bolo by vhodné vysypať cestu popod hrad. 

 

Poslanec Ing. Angelovič  upozornil, že trafo pri firme Václava Dinisa je v zlom technickom 

stave. Starosta obce zareagoval, že upozorní elektrárne. 

 

Poslanec Martin Andraščík ml. upozornil, že na skládku, kde vozil odpad pán Stanislav 

Pinka, ľudia začali zvážať odpad. Starosta obce zareagoval, že keď začne fungovať zberný dvor, 

obec odpad vyzberá a navozí tam hlinu. P. Andraščík ml. navrhol dať na koncové miesta v obci 

kamery. 

 

Poslanec Ladislav Urda požiadal obecné zastupiteľstvo o zámenu pozemkov – parcela č. C-

KN 1418/1 vodná plocha  o výmere 237 m2 za časť pozemku (237 m2) parcela č. C-KN 1403/1 

zastavané plochy a nádvoria  pred jeho rodinným domom číslo súpisné 14. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo zámenu týchto pozemkov 1:1 bezodplatne o výmere 237 m2. 

 

Uznesenie č. 198/2021 

 

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

v z.n.p. 

 

schvaľuje 

 

žiadosť pána Ladislava Urdu o zámenu pozemku 1:1, t. j. pozemok  parcelné číslo C-KN 1418/1 

vodná plocha o výmere 237 m2 za časť  pozemku (237 m2) parcelné číslo C-KN 1403/1 

zastavané plochy a nádvoria. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina , Martin 

Andraščík ml., Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st.,  Anastázia 

Porembová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2  Otto Maček, Jozef Beliš 

 

 

Poslanec Martin Andraščík st. sa zaujímal ohľadom optického kábla v obci. Starosta obce 

zareagoval, že je to v štádiu prípravy na územné konanie. 

 

Pani Mgr. Michaela Haviarová, PhD. pozvala všetkých pánov poslancov, starostu 

a pracovníkov obecného úradu  na hrad, aby si pozreli, ako pokročila obnova hradu.  
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Poslanec Ing. Peter Angelovič upozornil na správne osadenie orientačných tabúľ v obci, lebo 

sa zvyšuje počet návštevníkov okolitých atrakcií vďaka otvorenie Aquaparku. Pán starosta dá 

osadiť banery. 

 

Poslanec Martin Andraščík ml. sa zaujímal ohľadom výstavby bytového domu v areáli 

zbúranej starej materskej školy. Starosta obce zareagoval, že ohľadom výstavby bytového domu 

nebolo prijaté žiadne uznesenie. Obecné zastupiteľstvo po diskusii schválilo zámer výstavby 

bytového domu v obci Kamenica z podporou prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania. 

 

Uznesenie č. 199/2021 

 

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

v z.n.p. 

 

schvaľuje 

 

zámer na výstavbu bytového domu v obci Kamenica s podporou prostriedkov zo Štátneho 

fondu rozvoja bývania. 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina , Martin 

Andraščík ml., Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st.,  Anastázia 

Porembová 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2  Otto Maček, Jozef Beliš 

 

K bodu 9. Záver 

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

a hosťom za účasť na zasadnutí OZ a ukončil 14. zasadnutie OZ. 

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21.15 hod. 

 

Zapísala v Kamenici dňa 8. 9. 2021: Jana Diňová 

 

 

        Ing. Michal Guľaš 

          starosta obce 

 

 

 

 
Overovatelia zápisnice: Martin Andraščík ml........................................ 

        

                                       Anastázia Porembová ................................. 
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