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Zápisnica 

zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kamenica 

konaného dňa 09. 03. 2022 

Prítomní: Ing. Michal Guľaš, starosta obce 

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

                            Martin Andraščík st., Anastázia Porembová,  Bc.Otto Maček, Jozef Beliš,  

            

Neprítomní: Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec 

             

Ďalší prítomní: Matej Harenčár 

                           Mgr. Vladimír Prevužňák 

     Alojz Urda 

     Peter Tarasovič 

                           Jakub Bučko 

                           Damián Pribula 

                           Jana Diňová, zamestnankyňa obce    

     Terézia Andraščíková, zamestnankyňa obce                         

 

           

Program:  1. Otvorenie zasadnutia. 

                         2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

                             komisie.  

                         3. Informácia o plnení uznesení zo  16. zasadnutia OZ. 

                         4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č.  17/2021,  

                             18/2021, 1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022 a 5/2022. 

                          5. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2021. 

                          6. Rôzne. 

     7. Diskusia. 

     8. 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., MUDr. Ján Ščecina 

Návrhová komisia: Martin Andraščík st., Anastázia Porembová 

Zapisovateľka: Jana Diňová 
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Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina, Martin 

Andraščík ml.,Martin Andraščík st., Anastázia 

Porembová,  Bc.Otto Maček, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec 

 

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

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina, Martin 

Andraščík ml.,Martin Andraščík st., Anastázia 

Porembová,  Bc.Otto Maček, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

  Program:    1. Otvorenie zasadnutia. 

                          2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 

                              komisie.  

                          3. Informácia o plnení uznesení zo  16. zasadnutia OZ. 

                          4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č.  17/2021,  

                              18/2021, 1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022 a 5/2022. 

                           5. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2021. 

                           6. Rôzne. 

     7. Diskusia. 

     8. Záver. 

   
Keďže zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastnili aj hostia, starosta im udelil slovo. 

V úvode vystúpil pán Peter Tarasovič – Pe3x, s. r. o.,  Orlov 253, ktorý doručil stavebnému 

úradu žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „Rekreačná chata Michal R“  na pozemku parc. 

č. KN-C 1587/3, k. ú. Kamenica. Obec Kamenica – stavebný úrad túto žiadosť zamietol 

a upovedomil navrhovateľa, že predmetná stavba nie je v súlade s územným plánom obce, a že 

na danom území sa nachádzajú travinno-bylinné biotopy európskeho a národného významu. 

Ide o lokalitu pod hradom. Nakoľko Zmeny a doplnky č. 2/2021 územného plánu obce 

Kamenica neriešia výstavbu rodinných domov v tejto lokalite, pán Tarasovič nesúhlasí 

s takýmto návrhom zmien územného plánu obce, čím svoj nesúhlas vyjadril aj s ostatnými 

vlastníkmi pozemkov v tejto lokalite, podpísaním a zaslaním petície na Obecný úrad Kamenica. 

Pán starosta túto petíciu zaslal spracovateľke územného plánu obce Kamenica Ing. arch. 

Mariane Šimkovej. Pán Tarasovič argumentoval tým, že ide o hotové pozemky, kde ľudia môžu 

stavať. Zatiaľ obec nemá iné pozemky na investično-bytovú výstavbu. Na rozvoj obce je 

dôležitý prísun mladých občanov, čím by sa zvýšili aj podielové dane do rozpočtu obce. Páni 

poslanci, ktorí schválili návrh zmien a doplnkov č. 2/2021 úz. plánu obce Kamenica, tým dosť 

skomplikovali život vlastníkom pozemkov pod hradom a to, že bude „špatiť“ výstavba 

rodinných domov pod hradom, nie je to právny argument, skonštatoval pán Tarasovič. 
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Ďalej pán starosta udelil slovo pánovi Matejovi Harenčárovi, trvale bytom Kamenica 375, ktorý  

zaslal na obecný úrad žiadosť  o realizáciu inžinierskych sietí a pozemnej komunikácie 

s povolením od pamiatkového úradu ohľadom na starý cintorín na obecnej parcele č. 533 

o rozšírenie a realizáciu cesty k parcelám č. 894, 895/2 a 916/2, z dôvodu výstavby rodinných 

domov (ústne bol splnomocnený riešiť tento problém aj za suseda Miroslava Andraščíka). 

Taktiež pán Harenčár sa pridal k názoru pána Petra Tarasoviča. 

Pán Peter Tarasovič vystúpil aj za občanov pána Lukáša Andraščíka, Kamenica 690 a pána 

Erika Andraščíka, Kamenica 292, ktorí sa z dôvodu pracovných povinnosti nemohli zúčastniť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva a podali pripomienky k návrhu Zmien a doplnkov č. 2/2021 

ÚPN-O. Dôvodom bola pripomienka, že v územnom pláne na parcelách č. 218/14 a 219/2 

podľa legendy objektov je zaznačené symbolom „5“, pod ktorým sa rozumie Nákupné centrum 

(obchody, služby). Uvedené parcely sú ich súkromným majetkom a majú v pláne na nich 

realizovať výstavbu skladovej haly v najbližšej dobe. Pán starosta na to zareagoval, že to nie je 

ešte zamietnuté. 

Pán Matej Harenčár vystúpil s tým, že cez ich súkromné pozemky preteká dažďová voda. Dal 

návrh, aby sa tam uložila rúra od miesta, kde voda vyviera a aby sa táto voda stiahla do 

miestneho potoka, lebo v prípade dažďov sú niektoré domy v tejto časti obce vytopené.  Na to 

zareagoval pán poslanec Martin Andraščík st., že pri dažďoch to tam bude stále takto, aj keby 

sa tam rigol prekryl, nakoľko pozemky sú sklonené a voda ide z kopcov.  

Čo sa týka územného plánu obce, architektka  ešte stále kompletizuje  pripomienky od 

dotknutých orgánov. 

Podľa poslanca Andraščíka ml. neboli dobre schválené zmeny územného plánu obce a podľa 

neho sa pán Jozef Ščecina, Kamenica 244 spolu so synom sa tvária, ako keby pozemky pod 

hradom boli ich. 

Pán poslanec MUDr. Ján Ščecina upozornil pána poslanca Martina Andraščíka ml., aby 

nerozprával bludy. 

Spomínaný pán  Ing. Ján Ščecina totiž bol svedkom kopania elektrickej odbočky-prípojky k 

stavbe pána Bučka a pýtal sa pracovníkov na okolnosti povolenia výkopu. V tejto súvislosti 

prítomný hosť zasadnutia pán Mgr. Vladimír Prevužňák spomenul, že  v stavbe elektrického 

vedenia cez kopec smerom do Lúčky nemali byť povolené žiadne prípojky. S touto 

pripomienkou pána Mgr. Vladimíra Prevužňáka prejavil súhlas aj pán poslanec MUDr. Ján 

Ščecina. Pán starosta totiž opakovane na predchádzajúcich zasadnutiach spomínal, že odbočky 

z vedenia hlavnej trasy nebude možné realizovať..   

 

Po rozsiahlej diskusii na návrh pánov poslancov starosta obce dal hlasovať ohľadom zvolania 

občanov dotknutých parciel pod hradom a následne zvolať verejnú schôdzu pred konečným 

schválením územného plánu obce (doposiaľ sa verejné zhromaždenia nezvolávali kvôli 

COVIDU-19). Oznámenie o prerokovaní aktualizácie územného plánu obce Kamenica – 

Zmeny a doplnky č. 2/2021 územného plánu obce bolo už zverejnené na úradnej tabuli  

a webovej stránke obce od 17. 1. 2022, kedy verejnosť bola oprávnená podať pripomienky 

k návrhu do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. Taktiež 17. 1. 2022 obec zaslala 

žiadosť o stanovisko – oznámenie o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 2/2021 územného plánu 

obce dotknutým orgánom, ktoré sa postupne vyjadrujú. Verejné prerokovanie Návrhu ZaD č. 

2/2021 ÚPN-O pre dotknuté obce, odbory samosprávneho kraja, orgány štátnej správy 

a právnické osoby sa uskutočnilo za účasti spracovateľa dňa 2. 2. 2022 v zasadacej miestnosti 

obce Kamenica. Pripomienky od občanov a dotknutých orgánov budú zakomponované do 

návrhu ZaD č. 2/2021 ÚPN-O. Poslanec  Martin Andraščík st. podotkol, že ak zastupiteľstvo 

neschváli nové zmeny, musí sa ísť podľa pôvodného územného plánu. Pán Tarasovič 

zareagoval, aby sa to poriešilo a zakomponovali sa všetky pripomienky, kým to je ešte možné, 

nakoľko otváranie územného plánu obce je dlhodobý a určte aj nákladný proces.  
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Pán poslanec MUDr. Ščecina bol taktiež za zvolanie všetkých občanov, aby vyjadrili svoj 

názor k návrhu ZaD č. 2 ÚPN-O, nie iba vlastníkov pozemkov pod hradom.  

 

Uznesenie č. 219/2022 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

a) schvaľuje 

 

zvolať občanov dotknutých parciel pod hradom 

 

b) schvaľuje 

 

zvolať verejnú schôdzu  pred konečným schválením územného plánu obce (ZaD č. 2/2021 

ÚPN-O). 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina, Martin 

Andraščík ml., Anastázia Porembová,  Bc.Otto 

Maček, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 1 Martin Andraščík st. 

Neprítomní: 2 Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec 

 

K bodu 3.  Informácia o plnení uznesení zo 16. zasadnutia OZ 
  

Starosta obce skonštatoval, že na predchádzajúcom zasadnutí OZ nebol poverený žiadnym 

uznesením. Ďalej informoval, že: 

 

- postúpilo sa s prácami  na CTK („múzeum“)  - omietky, podlahy, strecha, studňa, plot, 

obec má schválenú el. prípojku 

- v deň zasadnutia OZ sa kolaudoval Zberný dvor v obci Kamenica, technika je už na 

zbernom dvore (traktor, vlečka, štiepkovač), ale ešte to nie je uhradené 

- obec čaká za povolením umiestnenia merača rýchlosti vozidiel na ceste I/68 

- obec má vypracovanú štúdiu na výstavbu bytového domu. 

 

Poslanec MUDr. Ščecina sa informoval, ako je to s prístupovou cestou na zberný dvor. 

Starosta na to odpovedal, že cesta sa tam spevní makadamom (cesta a spevnená plocha boli 

vypustené zo žiadosti o nenávratný finančný príspevok, nakoľko náklady na ne presahovali 

výšku požadovaných NFP v rámci výzvy). 

Poslanec Urda sa informoval, či traktor sa bude využívať len v lete. Na to zareagoval starosta, 

že je možné dokúpiť radlicu na odhŕňanie snehu – ešte je to na premyslenie. 

Poslanec MUDr Ščecina vystúpil s tým, že sa na neho obrátil Ing. Peter Hovanec, Kamenica 

474, ktorý zaslal na obecný úrad opakovanú žiadosť o rozšírenie kanalizácie a obecného 

chodníka k novostavbe jeho rodinného domu. Starosta obce skonštatoval, že Ing. Pekarovič 

(projektant)  má pripravený projekt, čaká sa už len na vyjadrenie Slovenskej správy ciest. 
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Uznesenie č. 220/2022 

 

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 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina, Martin 

Andraščík ml.,Martin Andraščík st., Anastázia 

Porembová,  Bc.Otto Maček, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec 

 

K bodu 4. Úprava rozpočtu – návrh – Rozp. opatrenie č. 17/2021,  18/2021, 

1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022 a 5/2022 
 

Návrh na zmenu Rozpočtovým opatrením č. 17/2021,  18/2021, 1/2022, 2/2022, 3/2022, 

4/2022 a 5/2022 predložil pán starosta. Páni poslanci Rozp. opatrenie č. 17/2021,  18/2021, 

1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022 zobrali na vedomie a Rozp. opatrenie č. 5/2022 schválili. 

 

Uznesenie č. 221/2022 

 

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. 17/2021,  18/2021, 1/2022, 2/2022, 3/2022, 4/2022 

b) schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina, Martin 

Andraščík ml.,Martin Andraščík st., Anastázia 

Porembová,  Bc.Otto Maček, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec 
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K bodu 5. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2021 

Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2021 zaslala Hl. kontrolórka obce PhDr. Alena 

Benian Džačovská. Páni poslanci túto správu zobrali na vedomie. 

Uznesenie č. 222/2022 

 

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 výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2021 

 

Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina, Martin 

Andraščík ml.,Martin Andraščík st., Anastázia 

Porembová,  Bc.Otto Maček, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec 

 

K bodu 6. Rôzne 

V tomto bode sa prejednávali žiadosti fyzických a právnickych osôb. 

Žiadosť o navýšenie rozpočtu pre ZŠ s MŠ Kamenica – ŠJ – originálne komptencie  na rok 

2022 – kapitola mzdy a odvody a to v súlade s dodatkom č. 1 Kolektívnej zmluvy vyššieho 

stupňa pre zamestnávateľov vo výške 1.417 Eur (t. j. 3 x 350 Eur + poistné). Je to zohľadnené 

v rozpočtovom opatrení č. 5/2022. 

Žiadosť pána Vladimíra Gladiša, Kamenica 592 a pána Jozefa Urdu, Kamenica 617 

o prejednanie o zriadení všetkých inžinierskych sietí  z dôvodu plánovanej výstavby 

rodinných domov v k. ú. Kamenica na parcelách č. 758/7 a 756/1. 

 

Páni poslanci túto žiadosť schválili. 

Uznesenie č. 223/2022 

 

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

n. p. 

 

schvaľuje 

 

žiadosť pána Vladimíra Gladiša, Kamenica 592 a pána Jozefa Urdu, Kamenica 617 

o prejednanie o zriadení všetkých inžinierskych sietí  z dôvodu plánovanej výstavby 

rodinných domov v k. ú. Kamenica na parcelách č. 758/7 a 756/1. 
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Hlasovanie: 

Za: 7 

 

Ladislav Urda, MUDr. Ján Ščecina, Martin 

Andraščík ml.,Martin Andraščík st., Anastázia 

Porembová,  Bc.Otto Maček, Jozef Beliš 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

Neprítomní: 2 Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec 

 

Po osobnej žiadosti od Andreja Bakoňa poslanec Bc. Maček predniesol poslancom a staros-

tovi žiadosť o opravu priepustu pri RD Mgr.Vladimíra Prevužňáka, nakoľko sa stalo, že boli 

odtrhnuté roxory z priepustu a vytŕčali na vozovku. Po obhliadke na mieste bolo zistené, že 

roxory vytŕčajú do vozovky, ďalej bolo zistené, že 1000-ka rúra je po bokoch obmytá a cesta 

sa po prechode autom prehýba. Rošt nezachytáva všetku stekajúcu vodu z cesty, pretože nie je 

cez celú šírku cesty. Bc. Maček navrhol kompletnú rekonštrukciu tohto priepustu. OZ poverilo 

starostu obce, aby prebehla celková rekonštrukcia tohoto priepustu.  

 

K bodu 7. Diskusia 

 

V diskusii vystúpil pán poslanec MUDr. Ščecina ohľadom dotácie na záchranné a murovacie 

práce hradu Kamenica pre Združenie Kamenná veža, pýtal sa, prečo nemá Združenie Kamenná 

veža vyplatené poslancami schválený príspevok na obnovu hradu za rok 2021.  Starosta obce 

zareagoval, že telefonicky kontaktoval pána Milana Gladiša, ktorý povedal, že nežiada žiadnu 

dotáciu od obce na rok 2022. Taktiež nepredložil faktúry na odsúhlasenie a preplatenie za rok 

2021, ktoré bol povinný predložiť obecnému zastupiteľstvu na základe uznesenia č. 184/2021. 

Poslanec Martin Andraščík ml. na to zareagoval, že pán Milan Gladiš zaplatil z dotácie od obce 

drevo, ktoré  je uložené na firme v Toryse a že on si to odsleduje, či bude dovezené aj do obce. 

Majiteľ gátra povedal, že čaká sa za vyjadrením pána Gladiša, aký porez dreva bude požadovať. 

K tomu pán poslanec MUDr. Ján Ščecina poznamenal, že pán poslanec Martin Andraščík ml. 

sa opakovane, aj na viacerých predchádzajúcich zasadnutiach, snažil podsúvať myšlienku 

pochybností o správnom narábaní Združenia Kamenná veža s prostriedkami obce, respektíve 

že pán Milan Gladiš, ako štatutár združenia, kradne. A to všetko iba na základe 

pseudoargumentu o dreve, ktoré je uložené na gátri. Pán poslanec MUDr. Ján Ščecina 

spomenul, že bolo úlohou pána starostu tieto veci vyriešiť, podať obecnému zastupiteľstvu 

správne informácie a nenechať pána Milana Gladiša v tieni podozrenia zo špekulácií. Zároveň 

pán poslanec MUDr. Ján Ščecina už opakovane vyzval ostatných poslancov, že prečo mlčia a 

nezastanú sa pána Gladiša. Ozval sa pán poslanec Ing. Peter Angelovič, že podľa neho nie je 

problém, keď je drevo uložené na gátri a čaká na svoje spracovanie na základe požiadavky 

Združenia Kamenná veža.   

Pán poslanec MUDr. Ján Ščecina ďalej spomenul, že na základe nekonania starostu v tejto veci, 

teda nevysvetlenia pravdivého stavu vecí poslancom, bol osobne za pánom Milanom Gladišom, 

ktorý mu skutočnosti objasnil: Drevo na plánované informačné tabule na hrade a v okolí hradu 

je už zaplatené a uložené na gátri, akonáhle budú k dispozícii peniaze, ktoré teraz združenie od 

obce nemá, tak sa drevo využije, poreže na požadované rozmery a urobia sa informačné tabule. 

Zároveň pán poslanec MUDr. Ján Ščecina vyzdvihol  prínos pána Milana Gladiša na čele 

Združenia Kamenná veža v pokračovaní prác na zveľaďovaní hradu - kultúrnej pamiatky v 

prospech celej obce a že predstavitelia obce by mu mali byť vďační a nie ho nechávať v nejakom 

podozrení z nekalých praktík. Zároveň uviedol, že združenie už viac rokov dáva 

prostredníctvom projektov v spolupráci s úradom práce prácu dlhodobo nezamestnaným. 

Uviedol tiež, že  nech sa nečudujú, že pán Milan Gladiš reagoval ako reagoval, teda že 
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nepožiadal o príspevok resp. nepredložil doklady na preplatenie. V prostredí, kde pracujete pre 

obec a to vo  svojom voľnom čase, kedy je na základe nepodložených argumentov obviňovaný 

jedným poslancom z kradnutia, pri mlčaní väčšiny ostatných poslancov, už nemá ani chuť niečo 

od obce žiadať. 

Obecné zastupiteľstvo po uvedenej diskusii nezaujalo postoj, ktorý by veci vyriešil, viacerí 

poslanci však spomenuli, že pán Milan Gladiš sa cíti urazený. 

Pán poslanec Martin Andraščík ml. uviedol, že už asi podá trestné oznámenie na pána Milana 

Gladiša. 

Pán poslanec MUDr. Ján Ščecina pánovi poslancovi Martinovi Andraščíkovi ml. povedal, že 

on riskuje trestné oznámenie za poškodzovanie dobrého mena.  

 

  

Ďalej poslanec MUDr. Ščecina vystúpil s tým, že blíži sa koniec volebného obdobia a čas 

hodnotiť našu prácu. Uviedol, že v zamestnaní dostávame plat za 100%ne odvedený výkon. Ak 

robíme niečo naviac, tak dostávame navyše odmenu. Pán starosta podľa pána poslanca neurobil 

svoju prácu dostatočne.  Konkrétne menoval viaceré nesplnené uznesenia a konfrontoval s nimi 

pána starostu, ktorý pri väčšine  výhrad iba mlčal, mlčali aj ostatní poslanci, iba pani poslankyňa 

Anastázia Porembová spomenula, že pán starosta si zaslúži  uznanie za vysporiadanie cesty pri 

Mgr. Vladimírovi Prevužňákovi. Pán starosta spochybnil výhrady pána poslanca MUDr. Jána 

Ščecinu, že to sú vraj také drobnosti a povedal tiež, že nikto nerobí svoju prácu na 100 %. Pán 

poslanec MUDr. Ján Ščecina preto navrhol starostovi znížiť plat o 15 % (ide o pohyblivú 

zložku, ktorú schvaľuje zastupiteľstvo – môže zvýšiť starostovi obce základný plat, ktorý patrí 

starostom podľa zákona,   od 0 do 60 %). Starosta obce na podnet poslanca MUDr. Ščecinu  dal 

hlasovať ohľadom zníženia platu starostovi, poslanci neschválili zníženie platu starostovi. 

 

Uznesenie č. 224/2022 

 

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

n. p. 

 

neschvaľuje 

 

zníženie platu (odmeny – 15%) starostovi obce. 

 

Hlasovanie: 

Za zníženie: 2 

 

 MUDr. Ján Ščecina,   Bc.Otto Maček 

Proti zníženiu: 3 Martin Andraščík st., Anastázia Porembová, Jozef 

Beliš 

Zdržal sa: 2 Ladislav Urda, Martin Andraščík ml. 

Neprítomní: 2 Ing. Peter Angelovič, Ing. Matúš Hovanec 

 

K bodu 8. Záver 

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

účasť na zasadnutí a ukončil 17. zasadnutie OZ. 
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Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20.30 hod. 

 

Zapísala v Kamenici dňa 09. 03. 2022: Jana Diňová 

 

 

 

 

 

         Ing. Michal Guľaš 

            starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Martin Andraščík ml.     ................................. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


