Uznesenia
zo zasadnutia OZ konaného dňa 27.07.2015
OZ:
Schvaľuje:
61. Rozpočtové opatrenie č. 2/2015
62. Použitie Rezervného fondu obce vo výške 15 257,00 € na havarijný stav v kaštieli.
63. Použitie a úhradu fin. prostriedkov vo výške 1000,00 € na vypracovanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020, pre
opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku – časť D) Vybudovanie spoločných
zariadení a opatrení, podopatrenie 4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej
s vývojom, modernizáciou alebo prispôsobením poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva, výzva č. 5/PRV/2015 p. Ing. Markovi Stolárikovi.
64. Kúpu a uloženie odvodňovacích rúr o priemere 300-400 mm a o dĺžke cca 40 m
k pozemku žiadateľa Mareka Petra, bytom Nižná Kamenica 14, 044 45 Bidovce, parcela
číslo 2045 reg. „C“ zapísanej na LV 1132 v k. ú Nižná Kamenica.
65. Predaj obecnej parcely číslo 138/1 – záhrada o výmere 400 m2 p. Ogurčákovi, Nižná
Kamenica 126 v cene 10,00 € za 1m2. Predaj sa schvaľuje za podmienok, že kupujúci
uhradí výdavky, ktoré vynaložila obec za vytvorenie geometrického plánu pri rozdelení
pôvodnej parcely vo výške 125,00 €, výdavky na vytvorenie znaleckého posudku vo
výške 50,00 € a výdavky potrebné na vklad do Katastra nehnuteľností Košice, Južná
trieda 82, 040 17 Košice.
66. Predaj obecnej parcely č. 138/3 – záhrada o výmere 272 m2 p. Palášthymu, Pokroku
185/17, Košice v cene 10,00 € za 1 m2. . Predaj sa schvaľuje za podmienok, že kupujúci
uhradí výdavky, ktoré vynaložila obec za vytvorenie geometrického plánu pri rozdelení
pôvodnej parcely vo výške 125,00 €, výdavky na vytvorenie znaleckého posudku vo
výške 50,00 € a výdavky potrebné na vklad do Katastra nehnuteľností Košice, Južná
trieda 82, 040 17 Košice.
67. Vyhlásenie VO na výber dodávateľa na opravu strechy kaštieľa.
68. Vyhlásenie VO na výber dodávateľa na rekonštrukciu vykurovania v ZŠ Nižná
Kamenica, za podmienok písomnej dohody o vrátení finančných prostriedkov použitých
na VO v prípade neposkytnutia dotácie.
Berie na vedomie:
69. Informácie od OLH obce Nižná Kamenica Ing. Radoslava Opiňára o stave porastov,
potrebe vyčistenia a prípravy danej lokality na zalesnenie.
70. Zápis do kroniky obce za rok 2013.

Nesúhlasí:
71. S prenajatím Školskej jedálne pri Materskej škole p. J. Jakubkovi.

