
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 27.03.2014 o 18.00 hod.  

 
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu rokovania OZ 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesení 

5. Riešenie odtokových pomerov vôd na ulici smerom k cintorínu 

6. Verejné osvetlenie na novej ulici smerom k ihrisku 

7. Prekládka VN el. nadzemného vedenia – vecné bremeno  

8. Kaštieľ - informácia  

9. Rôzne 

10. Prijatie uznesenia 

11. Záver  

 

1.Otvorenie zasadnutia 

Starostka obce otvorila zasadnutie OZ privítaním všetkých prítomných. 

 

2.Schválenie programu rokovania 

Starostka oboznámila prítomných s programom rokovania. S predloženým programom všetci 

súhlasili. 

 

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľku bola určená J. Oberle a za overovateľov zápisnice Mgr. Helena Butalová  

a Mgr. Milan Veliký. 

 

4.Kontrola uznesení 

V tomto bode bolo skontrolované plnenie prijatých uznesení z predchádzajúceho 

zastupiteľstva. 

 

5. Riešenie odtokových pomerov vôd na ulici smerom k cintorínu 

 

Starostka oboznámila poslancov s problémom odtokových pomerov  pred rodinným domom  

pani Rozgoniovej,  kde sa približne pred 2 rokmi rekonštruoval most. V tom čase boli 

v týchto miestach  zistené prepady zo žúmp. P. Štovková predala pozemok majiteľovi,  ktorý 

si nepraje aby cez jeho pozemok takáto zvodová rúra viedla a ústila do miestneho potoka.      

T. Štovková sa vyjadrila,  že keď v minulosti kúpili pozemok a  dohodli sa, že rúru do 

pozemku môžu dať okolití susedia pokiaľ sa nebude budovať alebo predávať pozemok. Teraz 

je čas vyriešiť tento problém a rúru odstrániť. 

 Prebehla diskusia medzi poslancami a občanmi obce,  kde sa nakoniec dospelo k záveru, že 

obec zabezpečí výkopové práce za predpokladu, že daní zainteresovaní obyvatelia spoločne 

na svoje náklady kúpia rúru. 

 

UZN OZ: schvaľuje náklad na výkopové práce za predpokladu, že zainteresovaní 

občania na svoje náklady  kúpia rúru. 

Hlasovanie :  6 -  súhlasili 

             1 -  zdržala sa M. Opiňárová  



 

6.Verejné osvetlenie na novej ulici smerom k ihrisku 

Starostka informovala poslancov o žiadosti občanov o potrebe vybudovať verejné osvetlenie 

na ceste za rodinou Kovalčikových kde je 5 nových rodinných domov bez osvetlenia. 

 

UZN OZ súhlasí s realizáciou  VO na projektovú dokumentáciu na verejne osvetlenie.  

 

7.Prekládka VN elektriny  nadzemného vedenia – vecné bremeno 

 P. Gajdošova predložila  Zmluvu o budúcej zmluve 22kw napätia VN prekládka pôjde v zemi 

po zelenom páse okolo obecnej cesty.  

 

UZN OZ: súhlasí s vecným bremenom cez obecnú parcelu č. popri ceste el. VN. 

 

8. Kaštieľ - informácia 

Zatiaľ nie sú žiadne výsledky z ministerstva. 

 

9. Rôzne 

Obec dostala ponuku od USS Košice na kamenivo v cene  0,20 centov za tonu. Obec objedná  

cca 300 ton materiálu. 

 

Znova sú v obci sťažnosti na motorkárov. 

 

Deň obce 15.06.2014 

   

Poslanci zamietli vybavenie  búracieho povolenia na „kultúrny dom“. 

 

10. Prijatie uznesenia 

 

A: Schvaľuje 

 

1. náklad na výkopové práce za predpokladu, že zainteresovaní občania na svoje 

náklady  kúpia rúru  

 

B:  Súhlasí 

    1.   s  VO na projektovú dokumentáciu na verejne osvetlenie 

2.   s vecným bremenom cez obecnú parcelu č. 315 v k. ú. Nižná Kamenica 

popri obecnej ceste elektrina VN 

  

 

11.Záver  

Starostka sa poďakovala prítomným za účasť a rozlúčila sa. 
 
 
 
 
 
       ...........................         ......................... 

 

 Mgr. Helena Butalová                    Mgr. Milan Veliký 
 
 
 


