
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 29.01.2015 o 18.00 hodine 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1.  Otvorenie zasadnutia 

2.  Schválenie programu rokovania OZ 

3.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.  Voľba kontrolóra obce – určenie pracovného úväzku 

5.  Voľba kronikára obce 

6.  Predaj obecných pozemkov – určenie ceny za m2  

7.  Úhrada faktúry za odberné miesta elektriny 189 € x 13 pozemkov  

8.   Žiadosť o finančný príspevok – Levkaničová rod. Garančovská Zuzana 

9.   Určenie príspevku na jedno dieťa CVČ (10 detí) 

10. Informácia o riešení dlhu ISPO 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva privítaním všetkých prítomných.  

 

2. Schválenie programu rokovania OZ 

Starosta oboznámil 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 Mgr. Helena Butalová 

a Jaroslav Šiška. 

 

4. Voľba kontrolóra obce – určenie pracovného úväzku 

Starosta informoval prítomných o zasadnutí obecnej rady. Jediným bodom bolo otváranie 

obálok z vyhláseného výberového konanie na kontrolóra v obci. Do vyhláseného výberového 

konania sa prihlásila jedna kandidátka. Pani Ing. Agáta Vysokajová splnila všetky 

požadované podmienky. 

Menovaná Ing. Agáta Vysokajová predstúpila a predstavila sa všetkým prítomným. 

Informovala o svojom širokom zábere pôsobnosti a o tom, že ako kontrolórka pracuje pre 

viaceré obce hlavne v okrese Trebišov. 

 

UZN OZ schvaľuje: za kontrolórku obce p. Ing. Agátu Vysokajovú s pracovným úväzkom 

20 % od 03.02.2015 na obdobie 6 rokov  



5. Voľba kronikára obce 

Predchádzajúca kronikárka obce pani M. Šinglárová sa funkcie kronikárky obce vzdala. Za 

kronikárku obce bola navrhnutá  a jednohlasne schválená PaedDr. Jolana Janičkárová. 

 

UZN OZ schvaľuje: za kronikárku obce PaedDr. Jolanu Janičkárovú          

6. Predaj obecných pozemkov – určenie ceny za m2   

Z diskusie, po vyjadrení všetkých prítomných poslancov, bolo navrhnuté aby bol schválený 

zámer na predaj obecných pozemkov časť obce „ Vilová štvrť“. Následne po splnení všetkých 

potrebných úkonov bude stanovená začínajúca cena za m
2  

vo výške 22,00 €. 

UZN OZ schvaľuje: vytvorenie zámeru na predaj obecných pozemkov číslo 293/2, 293/6, 

293/7, 293/8, 293/11 

7.  Úhrada faktúry za odberné miesta elektriny 189 € x 13 pozemkov  

Starosta oboznámil poslancov s potrebou uhradiť spoločnosti VSE a.s. faktúru za vytvorenie  

13 nových odberných miest elektriny v časti obce „ Vilová štvrť“. Potrebné je uhradiť faktúru 

vo výške 2457,00 € s DPH.  Do obecného rozpočtu sa následne vrátia investované finančné 

prostriedky od majiteľov pozemkov číslo 293/3, 293/4,  293/5, 293/9, 293/10, 371/1, 373/2. 

 

UZN OZ schvaľuje: úhradu faktúry vo výške 2457,00 € s DPH spoločnosti VSE a. s.,  

z ktorej budú vrátené do rozpočtu obce finančné prostriedky od majiteľov pozemkov číslo 

293/3, 293/4,  293/5, 293/9, 293/10, 371/1, 373/2 

 

8. Žiadosť o finančný príspevok – Levkaničová rod. Garančovská Zuzana 

Starosta obce prečítal poslanom žiadosť od p. Zuzany Levkaničovej na finančný príspevok. 

Z diskusie vyplynulo, nakoľko menovaná Zuzana Levkaničová rod. Garančovská s manželom 

a dcérou na ktorú príspevok žiadala nebývajú v obci Nižná Kamenica finančný príspevok  im 

neschvaľujú. 

 

UZN OZ neschvaľuje: finančný príspevok  Zuzanu Levkaničovú, rod. Garančovskú 

 

9.   Určenie príspevku na jedno dieťa CVČ (10 detí) 

Prebehla diskusia z ktorej vyplynulo, že príspevok pre CVČ bude na rok 2015 v nezmenenej 

výške 50,00 € na jedno dieťa a vyplatený bude v dvoch splátkach. 

 

UZN OZ schvaľuje: príspevok pre CVČ na 1 dieťa vo výške 50,00 € na rok 2015 v dvoch 

splátkach 

 

10. Informácia o riešení dlhu ISPO 

Z diskusie vyplynulo, že je potrebné predložiť všetky doklady, faktúry, objednávky, zmluvy 

a uznesenia z roku 2010, ktoré sa týkajú daného dlhu. Následne sa tento bod bude riešiť na 

nasledujúcom zasadnutí OZ. 

 



11.Rôzne 

Starosta oboznámil prítomných s činnosťou Obecného úradu od 15.12.2014 – 28.01.2015. 

- reprezentoval obec bol na koncerte FSS Čerešeň 

- zúčastnil sa na prezentácii knihy Osudy rodiny Forgháchovcov  

- konal sa Vianočný punč a kapustnica 

- posedenie s pani Rakociovou, ktorá tohto roku oslávila 90 rokov 

- koncoročné posedenie s poslancami na Dargove 

- prebraté obecné účty v banke s poslancom P. Velikým 

- spojazdnenie škrabky v školskej jedálni 

-  podali sme žiadosť o  dotáciu na výmenu strechy kaštieľa 

-  rekonštrukcia vykurovania v ZŠ - čakáme na schválenie dotácie z Environmentálneho 

fondu 

-  konalo sa stretnutie Mikroregiónu pod Mošníkom – chcú pokračovať v projekte 

kanalizácia 

-  vytvorenie prac. miesta p.  E. Horváthová nástupy od 2. februára na 9 mesiacov do 

školskej jedálne 

- objednali sme dovoz trusky na spevnenie niektorých ciest v obci 

-  prebehne výmena el. stĺpov pri Urbanových vymenia drevené stĺpy – do konca marca 

to bude vymenené 

- pripojenie Méneša do siete  Slovak Telekom žiadosť od p. Neckara -  vyriešené 

- obecný traktor -  urobená garančná prehliadka aby sme nestratili záruku 

- projekt na kanalizáciu v južnej časti obce - doplnené 

 

12. Diskusia 

Navrhnutá bola kúpa obecnej vlečky aspoň 5 t, zatiaľ nevyriešené. 

Návrhom poslancov bolo zmeniť audítora v obci. Po diskusii sa jednohlasne zhodli na jeho 

výmene. Poslankyňa Mgr. D. Lukáčová navrhla Ing. Ľubicu Leuschel, ktorú oslovila 

telefonicky deň pred zasadnutím OZ. P. Ing. Ľubica Leuschel je ochotná robiť audit v obci  

Nižná Kamenica za 480,00 € s DPH. 

 

UZN OZ schvaľuje: -  výmenu audítora v Obci Nižná Kamenica na vykonanie auditu za rok 

2015 

 

Uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici  

 

A: Schvaľuje 

17. za kontrolórku obce Nižná Kamenica p. Ing. Agátu Vysokajovú  s pracovným 

úväzkom 20 % od 03.02.2015 na obdobie 6 rokov 

18.  za kronikárku obce PaedDr. Jolanu Janičkárovú 



19.  vytvorenie zámeru na predaj obecných pozemkov číslo 293/2, 293/6, 293/7, 293/8,    

293/11, 

20.  úhradu faktúry vo výške 2457,00 € s DPH spoločnosti VSE a. s., z ktorej  budú 

vrátené do rozpočtu obce finančné prostriedky od majiteľov pozemkov číslo 293/3, 

293/4,  293/5, 293/9, 293/10, 371/1, 373/2 

21. príspevok pre CVČ na 1 dieťa vo výške 50,00 € na rok 2015 v dvoch splátkach 

22. výmenu audítora obce Nižná Kamenica na vykonanie auditu za rok 2015 

  

B: Neschvaľuje 

22a.finančný príspevok pre p. Zuzanu Levkaničovú rod. Garančovskú 

 

12. Záver 

Starosta poďakoval prítomným za účasť a rozlúčil sa.  

 

Zapisovateľ : Jana Oberle 

 

 

 

Overovateľ zápisnice       Overovateľ zápisnice 

Mgr. Helena Butalová          Jaroslav Šiška 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


