
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 24.06.2014 o 19.00 hodine 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1.  Otvorenie zasadnutia 

2.  Schválenie programu rokovania OZ 

3.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.  Kontrola uznesení 

5.  Stanovisko HK k záverečnému účtu 

6.  Predloženie návrhu záverečného účtu na schválenie  

7.  Čerpanie rozpočtu za 1.Q 2014 

8.   Kaštieľ - informácia 

9.   Rôzne  

10. Prijatie uznesenia  

11. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Starostka obce otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva privítaním všetkých prítomných.  

 

2. Schválenie programu rokovania OZ 

Starostka oboznámila prítomných s programom rokovania obecného zastupiteľstva.  

Prítomní poslanci schválili program rokovania obecného zastupiteľstva.  

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľku bola určená Jana Oberle a za overovateľov zápisnice Maroš Sekeľ  

a Vladimír Mičko. 

 

4. Kontrola uznesení 

V tomto bode boli skontrolované plnenie prijatých uznesení z predchádzajúceho 

zastupiteľstva. 

 

A/1 : Bol schválený náklad na výkopové práce za predpokladu , že zainteresovaní občania na 

svoje náklady kúpia rúru.  Po odmietnutí bola obec nútená zakúpiť  odtokovú rúru na svoje 

náklady . 

 

B/1 : Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s podaním žiadosti VO na projektovú dokumentáciu na 

verejne osvetlenie. Kvôli neprítomnosti verejného obstarávateľa tento bod nebol riešení . 



B/2 : Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s vecným bremenom cez obecnú parcelu č. 315 v k. ú. 

Nižná Kamenica popri obecnej ceste –elektrické vedenie VN. Prekládka bola uskutočnená . 

 

5. Stanovisko HK k záverečnému účtu  

 

Starostka prenechala slovo hlavnej kontrolórke Daniele Lukáčovej a tá poslancov oboznámila 

o zákone č.369/1999 o povinnosti obce schváliť Záverečný účet obce do 30.6.2014. V danom 

termíne bol účet pripravený a overený audítorom Ing. Szathmárym .  

 

UZN OZ berie na vedomie: výročnú správu obce Nižná Kamenica za rok 2013 

 

6. Predloženie návrhu záverečného účtu na schválenie 

 

Celkové stanovisko hlavnej kontrolórky bolo po overení všetkých zákonných  náležitostiach  

a správe audítora kladné a odporučila záverečný účet obce schváliť bez výhrad. 

  

UZN OZ berie na vedomie : stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce 

Nižná Kamenica 

UZN OZ schvaľuje: -celoročné hospodárenie obce Nižná Kamenica za rok 2013 bez výhrad  

          - hospodársky výsledok obce s prebytkom vo výške 498,47 €, ktorí sa 

prevedie do rezervného fondu  

          - prevod finančných prostriedkov do rezervného fondu – prebytok + 

498,47 € 

7. Čerpanie rozpočtu za 1.Q 2014 

 Starostka detailne informovala  a komentovala čerpanie rozpočtu. 

 

UZN OZ schvaľuje: úpravu rozpočtu obce k 31.03.2014 

8. Kaštieľ – informácia 

Starostka informovala o dotácii 8000 € z Ministerstva kultúry , určené na Reštaurátorský 

výskum a o jeho priebehu. 

9. Rôzne 

Starostka oboznámila poslancov o nástupe na verejnoprospešné práce obyvateľov obce a to 

32 hod/týždenne. Pracovať budú obyvatelia ktorí sú dlhodobo zaevidovaní na Úrade práce  

a poberajú príspevky hmotnej núdze.  

Ďalej informovala o žiadosti  p. Štefánika o prekopaní cesty pri družstve.  

Ďalší bod bola informácia o pozemkoch v časti „Vilova štvrť“, a potrebe osadenia rúry na 

rozšírenie cesty a zabráneniu zavodnenia parciel a následné stečenie vody do rigolov.  



Prediskutovala sa aj cintorínska cesta, ktorá potrebuje spevniť rigol. Je zanesení hlinou 

a hrozí zosuv cesty. 

Na podnet občanov prediskutovali aj výrub stromov, ktoré ohrozujú hrobky. Kúpou tují, 

ktoré by nahradili starý plot a ohrozujúce staré stromy okolo cintorína by dosiahli aj 

estetické upevnenie svahu. 

Starostka ďalej informovala o pripravovanom projekte na zateplenie budovy a výmenu 

vykurovacieho systému pre celu budovu Obecného úradu , a školy. 

 

 

UZN OZ schvaľuje: -     kúpu odvodňovacích rúr v sume do 2000 € 

- kúpu tují na obecný cintorín  

 

10. Prijatie uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

A: Berie na vedomie 

1. Výročnú správu obce Nižná Kamenica za rok 2013 

2. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Nižná Kamenica 

 

B: Schvaľuje 

1. celoročné hospodárenie obce Nižná Kamenica za rok 2013 bez výhrad  

2. Úpravu rozpočtu obce k 31.03.2014 

3. Kúpu odvodňovacích rúr v sume do 2000 € 

4. hospodársky výsledok obce s prebytkom vo výške 498,47 €, ktorí sa prevedie do 

rezervného fondu 

5. prevod finančných prostriedkov do rezervného fondu – prebytok + 498,47 € 

6. kúpu tují na obecný cintorín 

 

11. Záver 

Starostka poďakovala prítomným za účasť a rozlúčila sa.  

 

 

 

Zapisovateľ : Jana Oberle 

 

  

 



 

Overovateľ zápisnice       Overovateľ zápisnice 

 

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

 

    Maroš Sekeľ            Vladimír Mičko 

 

 

 


