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Zápisnica 

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kamenica 

konaného dňa 16. 11. 2021 

Prítomní: Ing. Michal Guľaš, starosta obce 

            Poslanci:  MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml., Anastázia        

                           Porembová, Otto Maček, Jozef Beliš, Ing. Peter Angelovič (Ing. Angelovič  

                           došiel o 19.30 hod.) 

            

Neprítomní: Ladislav Urda, Ing. Matúš Hovanec, Martin Andraščík st., 

             

Ďalší prítomní: Jana Diňová, zamestnankyňa obce    

     Terézia Andraščíková, zamestnankyňa obce                         

 

Verejnosť:  Mgr. Vladimír Prevužňák 

           

 

Program                     1. Otvorenie zasadnutia. 

                                    2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

                                        komisie.  

                                   3. Informácia o plnení uznesení zo  14. zasadnutia OZ. 

                                   4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č.  12/2021,  

                                       č. 13/2021 a 14/2021. 

                                   5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

                                       a podmienkach za školský rok 2020/2021 za základnú školu a  

                                       Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

                                       a podmienkach za školský rok 2020/2021 za materskú školu. 

                                   6. Plán kontrolnej činnosti Hl. kontrolóra obce na I. polrok 2022. 

                                   7. Správa o vykonaní finančnej kontroly č. 1-5 na Obecnom úrade  

                                       v Kamenici. 

                                   8. Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky  

                                       a výročnej správy k 31. 12. 2020 a Správa audítora o overení 

                                       individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2020. 

                                   9. Návrh na schválenie preventivára požiarnej ochrany obce. 

            10. Rôzne. 

            11. Diskusia. 

            12. Záver. 

 

 

K bodu 1.  Otvorenie zasadnutia 

 

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

prítomných.  Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania 

schopné. Pán poslanec Ing. Peter Angelovič sa na zasadnutie OZ dostavil o 19.30 hod. 

Materiály na rokovanie zasadnutia pánom poslancom boli zaslané e-mailom. 
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K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

komisie 

Overovatelia zápisnice: Bc. Otto Maček, MUDr. Ján Ščecina 

Návrhová komisia: Anastázia Porembová, Martin Andraščík ml. 

Zapisovateľka: Jana Diňová 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 

 

Martin Andraščík ml., Anastázia Porembová, Bc. 

Otto Maček, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 MUDr. Ján Ščecina 

Neprítomní: 4 Ladislav Urda, Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st. 

 

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

Hlasovanie: 

Za: 5 

 

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml., 

Anastázia Porembová, Bc. Otto Maček, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 4 Ladislav Urda, Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st. 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

             Program       1. Otvorenie zasadnutia. 

                                    2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

                                        komisie.  

                                   3. Informácia o plnení uznesení zo  14. zasadnutia OZ. 

                                   4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č.  12/2021,  

                                       č. 13/2021 a 14/2021. 

                                   5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

                                       a podmienkach za školský rok 2020/2021 za základnú školu a  

                                       Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

                                       a podmienkach za školský rok 2020/2021 za materskú školu. 

                                   6. Plán kontrolnej činnosti Hl. kontrolóra obce na I. polrok 2022. 

                                   7. Správa o vykonaní finančnej kontroly č. 1-5 na Obecnom úrade  

                                       v Kamenici. 

                                   8. Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky  

                                       a výročnej správy k 31. 12. 2020 a Správa audítora o overení 

                                       individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2020. 

                                   9. Návrh na schválenie preventivára požiarnej ochrany obce. 

            10. Rôzne. 

            11. Diskusia. 

            12. Záver 
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K bodu 3.  Informácia o plnení uznesení zo 14. zasadnutia OZ 

 
V tomto bode informoval starosta obce o plnení uznesení, ktoré sa plnia priebežne. Ďalej 

oboznámil pánov poslancov, že: 

 - výstavba zberného dvora je štádiu odovzdávania, v decembri sa uskutoční vybavenie zb. 

dvora technikou 

- zrealizovalo sa oplotenie Centra tradičnej kultúry, spraví sa skelet studne v tradičnom duchu, 

robí sa krytina na streche 
- zrealizovala sa priekopa okolo Patrika Majného, Kamenica 122 (vymenili sa rúry, ktoré 

zvádzali vodu z Krčmárskeho vrchu, potrebné je zrealizovať ešte spätnú klapku) 
- obec uspela na súdnom konaní s pánom Vladimírom Vargom  ohľadom prístupovej cesty 

okolo rod. domu Mgr. Vladimír Prevužňáka, Kamenica 28 (ide o parcelu C-KN 757), po 

obdŕžaní uznesenia z Okresného súdu, obec podá návrh  na zápis do katastra 
- minulý týždeň hasiči obdŕžali nové hasičské auto značky IVECO na základe zmluvy 

o výpožičke na 5 rokov z Ministerstva vnútra SR (po 5 rokoch sa stane vlastníctvom obce) 
- zrealizoval sa parkovací priestor pred školou (potrebné je zrealizovať ešte priepust – rošt cez 

celú šírku cesty) 
- obec zrealizovala osvetlenie smerom ku „kaplici“ na základe žiadosti Ing. Petra Hovanca; čo 

sa týka merača rýchlosti, problém je s elektrickým vedením – je to v štádiu riešenia. 

 

Uznesenie č. 200/2021 

 

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 zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 

 

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml., 

Anastázia Porembová, Bc. Otto Maček, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 4 Ladislav Urda, Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st. 

 

 

Pán poslanec MUDr. Ján Ščecina sa informoval, že v akom štádiu je projekt s bytovým 

domom. Pán starosta odpovedal, že je potrebné rozpočet prepracovať na nové ceny (ceny nie 

sú ešte štatisticky určené) a do rozpočtu obce schváliť položku za projekt. 
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K bodu 4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č. 12/2021, 13/2021 

a 14/2021 
 

Návrh na zmenu Rozpočtovým opatrením č. 12/2021, 13/2021 a 14/2021 predložil pán starosta. 

Páni poslanci Rozp. opatrenie č.12/2021 a 13/2021 zobrali na vedomie a Rozp. opatrenie č. 

14/2021 schválili. 

 

Uznesenie č. 201/2021 

 

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. 12/2021 a č. 13/2021 

b) schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 14/2021 

Hlasovanie: 

Za: 5 

 

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml., 

Anastázia Porembová, Bc. Otto Maček, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 4 Ladislav Urda, Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st. 

 

K bodu 5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2020/2021 za základnú školu a Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2020/2021 za materskú školu. 

 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2020/2021 za základnú školu a Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2020/2021 za materskú školu bola zaslaná pánom poslancom e-

mailom Tieto správy sa podľa Vyhlášky č. 435/2020 Z. z. po vyjadrení príslušného orgánu 

školskej samosprávy prekladajú na schválenie zriaďovateľovi do 31. októbra príslušného roka. 

Páni poslanci obidve tieto správy schválili. 

 

Uznesenie č. 202/2021 

 

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

n. p. 

 

schvaľuje  
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Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2020/2021 za základnú školu a Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2020/2021 za materskú školu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 

 

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml., 

Anastázia Porembová, Bc. Otto Maček, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 4 Ladislav Urda, Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st. 

 

K bodu 6. Plán kontrolnej činnosti Hl. kontrolóra obce na I. polrok 2022 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti Hl. kontrolóra obce na I. polrok 2022 bol zaslaný pánom 

poslancom e-mailom. Páni poslanci tento plán jednohlasne schválili. 

Uznesenie č. 203/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo 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 na I. polrok 2022 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 

 

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml., 

Anastázia Porembová, Bc. Otto Maček, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 4 Ladislav Urda, Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st. 

 

K bodu 7. Správa o vykonaní finančnej kontroly č. 1 – 5 na Obecnom úrade 

v Kamenici 

Správy o vykonaní finančnej kontroly č. 1 – 5 na Obecnom úrade v Kamenici vypracovala Hl. 

kontrolórka obce za obdobie od 1. 1. 2021 do 12. 10. 2021 so zameraním na kontrolu tvorby 

a čerpania rozpočtu, na kontrolu plnenia uznesení Zastupiteľstva obce Kamenica, na kontrolu 

evidencie a vybavovania sťažností, na kontrolu príjmov miestneho poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady z fyzických a právnických osôb a na kontrolu hospodárenia 

s majetkom obce na úseku požiarnej ochrany. Obecné zastupiteľstvo tieto správy zobrali na 

vedomie. 
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Uznesenie č. 204/2021 

 

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

n. p. 

 

berie na vedomie 

 

Správu o vykonaní finančnej kontroly č. 1 – 5 na Obecnom úrade v Kamenici 

Hlasovanie: 

Za: 5 

 

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml., 

Anastázia Porembová, Bc. Otto Maček, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 4 Ladislav Urda, Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st. 

 

Pán poslanec MUDr. Ščecina sa v tomto bode sa zaujímal ohľadom Uznesenia č. 135/2020 

zo dňa 12. 8. 2020 (žiadosť p. Jany Pavlinskej o riešenie prítoku prívalovej dažďovej vody na 

pozemok k rod. domu č. s. 619) a ďalších uznesení, ktoré ešte nie sú splnené a ako prebieha 

kontrola plnení uznesení zo strany kontrolórky obce. Ďalej sa informoval ohľadom vodovodu 

a kanalizácie, ktoré žiada zrealizovať Ing. Peter Hovanec k  novostavbe jeho rod. domu. 

Problém spočíva v tom, že pán Jaroslav Urda, Kamenica 670 nedal súhlas na trasovanie 

inžinierskych sietí cez jeho pozemok. Alternatívne riešenie - zmena projektu, ktorý je potrebné 

zaplatiť  a zahájiť nové stavebné konanie.  

Pán starosta zareagoval, že uznesenia sú splnené alebo sa  plnia priebežne. Pani kotrolórka 2 x 

do roka vykonáva finančnú kontrolu na obecnom úrade podľa Plánu kontrolnej činnosti, ktorý 

schvaľuje vopred obecné zastupiteľstvo a zároveň jej starosta obce spolu s pozvánkou na každé 

zasadnutie OZ zasiela aj plnenie uznesení. Taktiež rigol okolo rod. domu Mgr. Vladimíra 

Prevužňáka bol  prečistený, ale je potrebné ešte opraviť rošt, podotkol pán Prevužňák. Čo sa 

týka zvodidiel okolo rod. domu p. Jána Nendzu, Kamenica 542, to si zobral na starosť pán 

poslanec Martin Andraščík ml..  

K bodu 8. Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky 

a výročnej správy k 31. 12. 2020 a Správa audítora o overení individuálnej 

účtovnej závierky k 31. 12. 2020 

Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy k 31. 12. 2020 

a Správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2020 bola zaslaná pánom 

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

Uznesenie č. 205/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo 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. 2020 

a Správu audítora o overení individuálnej účtovnej závierky k 31. 12. 2020 
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Hlasovanie: 

Za: 5 

 

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml., 

Anastázia Porembová, Bc. Otto Maček, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 4 Ladislav Urda, Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st. 

 

K bodu 9.  Návrh na schválenie preventíra požiarnej ochrany obce 

Obec v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi  môže  ustanoviť 

preventivára požiarnej ochrany obce s odbornou spôsobilosťou na plnenie úloh na úseku 

ochrany pred požiarmi. Obecné zastupiteľstvo v obci Kamenica ustanovilo preventivára 

požiarnej ochrany obce Kamenica. 

Uznesenie č. 206/2021 

 

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

n. p. a v zmysle ustanovení  § 15, ods. 2 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 

požiarmi 

 

ustanovuje 

 

preventivára požiarnej ochrany obce Kamenica. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 

 

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml., 

Anastázia Porembová, Bc. Otto Maček, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 4 Ladislav Urda, Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st. 

 

K bodu 10. Rôzne 

 
Pán starosta informoval pánov poslancov, že Uznesením č. 20/2009, bod C, č. 8 bol schválený 

poplatok za novú KUKA nádobu pre fyzické osoby vo výške 16,60 Eur za kus a pre právnické 

osoby vo výške nadobúdacej ceny. Páni poslanci schválili, čo sa týka fyzických osôb s trvalým 

pobytom na území obce, cena ostáva; čo sa týka fyzických osôb bez trvalého pobytu na území 

obce a právnických  osôb, tak poplatok bude vo výške nadobúdacej ceny. Životnosť nádoby 

ostáva 5 rokov. 

 

 

Uznesenie č. 207/2021 

 

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

n. p. 

 

schvaľuje 



8 
 

a) poplatok za novú KUKA nádobu pre fyzické osoby s trvalým pobytom na území obce 

vo výške 16,60 Eur/kus 

b) poplatok za novú KUKA nádobu pre fyzické osoby bez trvalého pobytu na území obce 

a pre právnické osoby vo výške nadobúdacej ceny 

c) životnosť nádoby  5 rokov. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 

 

Martin Andraščík ml., Anastázia Porembová, Bc. 

Otto Maček, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 MUDr. Ján Ščecina 

Neprítomní: 4 Ladislav Urda, Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st. 

 

V tomto bode vystúpil pán poslanec MUDr. Ján Ščecina opäť s tým, že sú nespravodlivé 

poplatky za komunálny odpad a je potrebné stimulovať občanov, aby odpad triedili a tým 

znižovali náklady obce za vývoz odpadu. MUDr. Ščecina navrhol zaviesť v obci pre občanov, 

ktorí by mali záujem množstvový zber (sadzba x objem nádoby x frekvencia vývozov) a pre 

ostatných občanov paušálny zber ako doteraz  (sadzba na osobu a kalendárny deň). Obec podľa 

zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady  môže všeobecne záväzným nariadením zaviesť množstvový zber 

k 1. januáru zdaňovacieho obdobia v obci, v jednotlivej časti obce podľa § 17a (Jednotlivou 

časťou obce je územne celistvá časť obce, v ktorej je najmenej 5 % daňovníkov dane 

z nehnuteľností danej obce a ktorá je ustanovená vo všeobecne záväznom nariadení. Jednotlivú 

časť obce môže tvoriť ulica, vzájomne susediace ulice alebo susediace parcely pozemkov), 

v jednotlivom katastrálnom území alebo pre poplatníkov obývajúcich alebo užívajúcich určité 

druhy nehnuteľností alebo sídliacich v určitých druhoch nehnuteľností.  Pán starosta dal 

hlasovať  o návrhu MUDr. Ščecinu ohľadom zavedenia množstvového zberu v obci v roku 

2022.  

Uznesenie č. 208/2021 

 

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

n. p. 

 

neschvaľuje 

 

množstvový zber komunálneho odpadu v obci Kamenica v roku 2022. 

 

Hlasovanie: 

Za schválenie: 1 

 

MUDr. Ján Ščecina 

Proti schváleniu: 1 Jozef Beliš 

Zdržal sa: 3 Martin Andraščík ml., Anastázia Porembová, Bc. 

Otto Maček 

Neprítomní: 4 Ladislav Urda, Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st. 
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Žiadosť firmy Pe3x, s. r. o., Orlov 253 o umiestnenie stavby „Rekreačná chata“ na parcele č. 

KN-C 1587/3 (pod hradom) v k. ú. Kamenica. Túto žiadosť je kompetentný riešiť stavebný 

úrad Lipany spolu so starostom obce, nie obecné zastupiteľstvo. Obec už má problém so 

stavbou v tejto lokalite. Momentálne sa rieši územný plán a čaká sa na konečný výstup. 

 

Žiadosť pani Beáty Tarasovičovej, Kamenica 293 o rekonštrukciu kuchyne v priestoroch 

klubu dôchodcov. Obecné zastupiteľstvo túto žiadosť zobralo na vedomie a bude sa to riešiť pri  

inventúre. 

 

Uznesenie č. 209/2021 

 

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

n. p. 

 

berie na vedomie 

 

žiadosť pani Beáty Tarasovičovej, Kamenica 293 o rekonštrukciu kuchyne v priestoroch klubu 

dôchodcov s tým, že sa to bude riešiť pri inventúre. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 

 

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml., 

Anastázia Porembová, Bc. Otto Maček, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 4 Ladislav Urda, Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st. 

 

Opakované žiadosti pána Mateja Harenčára, Kamenica 375 a pána Miroslava Andraščíka, 

Kamenica 376 ohľadom realizácie pozemnej komunikácie a inžinierskych sietí k parcelám č. 

895/2, 916/2 a 894 z dôvodu plánovanej výstavby rodinných domov. Páni poslanci tieto 

žiadosti zobrali na vedomie a budú sa riešiť v súvislosti so zmenou územného plánu obce 

. 

 

Uznesenie č. 210/2021 

 

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

n. p. 

 

berie na vedomie 

 

opakované žiadosti pána Mateja Harenčára, Kamenica 375 a pána Miroslava Andraščíka, 

Kamenica 376 ohľadom realizácie pozemnej komunikácie a inžinierskych sietí k parcelám č. 

895/2, 916/2 a 894 z dôvodu plánovanej výstavby rodinných domov s tým, že sa budú riešiť 

v súvislosti so zmenou územného plánu obce. 
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Hlasovanie: 

Za: 5 

 

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml., 

Anastázia Porembová, Bc. Otto Maček, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 4 Ladislav Urda, Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st. 

 

Žiadosť pani Márie Filipovej, Kamenica 492 o prenájom pozemku, ktorý susedí s ich 

pozemkom parcela č. 441/1. Obecné zastupiteľstvo túto žiadosť schválilo. 

Uznesenie č. 211/2021 

 

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

n. p. 

 

schvaľuje 

 

žiadosť pani Márie Filipovej, Kamenica 492 o prenájom pozemku, ktorý susedí s ich 

pozemkom parcela č. 441/1. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 

 

MUDr. Ján Ščecina, Martin Andraščík ml., 

Anastázia Porembová, Bc. Otto Maček, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 4 Ladislav Urda, Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš 

Hovanec, Martin Andraščík st. 

 

Na zasadnutie OZ došiel pán poslanec Ing. Peter Angelovič o 19.30 hod. 

 

K bodu 11. Diskusia 
 

Pán starosta vystúpil s tým, že na obsluhu techniky na zbernom dvore bude potrebné 

zamestnať na dohodu (polovičný úväzok) pracovníka, ktorý má skúsenosti s touto technikou. 

Ing. Angelovič dal návrh zverejniť na webovej stránke obce výzvu, že obec plánuje zamestnať 

pracovníka (podľa neho aj na plný úväzok), ktorého bude pravdepodobne potrebné aj zaškoliť. 

 

Pán poslanec MUDr. Ščecina vystúpil ohľadom informačnej tabuli na dolnom konci, ktorá je 

hotová a bude nainštalovaná na zastávke autobusu. 

 

Pán poslanec Bc. Otto Maček vystúpil s tým, že je potrebné upozorniť stavebníkov,  aby po 

vykopaní prípojok dali miestnu komunikáciu do pôvodného stavbu. 

 

Pán poslanec MUDr. Ščecina vystúpil ohľadom potreby oslovenia krajinného architekta, aby 

navrhol primerané skrášlenie voľných obecných priestranstiev. 
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Starosta obce dal návrh na pracovné stretnutie s poslancami do konca novembra ohľadom 

prípravy rozpočtu obce na rok 2022 s výhľadom na rok 2023 a 2024. Tento rozpočet musí byť 

vyvesený najmenej 15 dní pred schválením (zasadnutie OZ v polovici decembra). 

 

K bodu 12. Záver 

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

účasť, poprial pekný večer a ukončil 15. zasadnutie OZ. 

 

Zasadnutie ukončené o 20.15 hod. 

 

Zapísala v Kamenici dňa 16. 11. 2021: Jana Diňová 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

       Ing. Michal Guľaš – starosta obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Bc. Otto Maček .................................... 

 

MUDr. Ján Ščecina ......................................... 
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