
Zápisnica 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej Kamenici, konaného dňa 10.03.2016 

 

 

Program zasadnutia: 

1.   Otvorenie zasadnutia 

2.   Schválenie programu OZ 

3.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.   Kontrola uznesení 

5.   Informácie o činnosti obecného úradu od 10.12.2015 do 10.03.2016 

6.   Žiadosti o odkúpenie nehnuteľného majetku obce 

7.   Úprava VZN 1/2012 – dôvod zmena v § 20 zákona 245/2008 Z. z školský zákon 

8.   Európsky investičný program ELENA 

9.   MAS schválenie finančnej účasti obce 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Prijatie uznesenia 

13. Záver 

 

K bodu 1.  2. 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nižnej Kamenici otvoril a viedol starosta obce 

p. Miroslav Líška. Oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia. Program 

poslanci jednohlasne schválili. 

K bodu 3. 

 Za zapisovateľku bola určená Jana Oberle. Za overovateľov  zápisnice boli starostom 

obce navrhnutí Jana Gamrátová a Mgr. Milan Veliký, poslanci ich jednohlasne schválili. 

K bodu 4. 

 Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.  

OZ: 

Bralo na vedomie: 

88.  Zápis do kroniky za rok 2014.Zápis bol zapísaný do kroniky a zároveň bola vyplatená 

odmena kronikárke obce. 

89. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 

2016- 2018 a k návrhu rozpočtu na rok 2016.  

90. Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2016-2018 

91. Prijatú žiadosť od FSS Čerešeň.- Pridelený priestor S krídlo kaštieľa pravá zadná časť. 

Miestnosť bola FSS pridelená.   



91a.Prijatú žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku obce od Miroslava Siládiho,  

Olšovany 56, 044 19 Ruskov. Písomne vyrozumený. 

 

Schválilo: 

92. Predaj nehnuteľného majetku obce parcela číslo 293/11 reg. „C“ – ostatné plochy  

o výmere 740 m
2
 zapísanej na LV číslo 248 v k. ú. Nižná Kamenica, za ponúkanú cenu 

24,00 € /1 m
2
 Jozefom Čuchranom a manž. Annou Čuchranovou, Kurská 18, 040 22 

Košice. Ešte v mesiaci december 2015 prebehol predaj pozemku a finančné prostriedky 

boli poukázané na účet obce. 

93. Príspevok pre Spojenú školu sv. Košických mučeníkov - centrum voľného času, 

Čordákova 50, Košice pre 2 deti a pre  CVČ zriaďované Mestom Košice, Trieda SNP 

48/A, Košice 8 deťom, na šk. rok 2015/2016 na 1 dieťa vo výške 50,00 € v dvoch 

splátkach. Zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2016 zaslané na podpis. 

94. Rozpočtové opatrenie č. 3/2015. 

95.  Úpravu rozpočtu obce. 

96.  Rozpočet obce na rok 2016. 

 

97. Starostovi obce vykonávať zmeny rozpočtu obce v rozsahu funkčnej klasifikácie, len 

v rámci presunu v jednotlivom prípade do výšky 500,00 €  pričom sa nemenia celkové 

príjmy a výdavky. 

98. Program rozvoja obce Nižná Kamenica na roky 2015 – 2021. Zverejnený na stránke 

obce. 

99. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov 

komisií obecného zastupiteľstva – neposlancov v Nižnej Kamenici. 

100. Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

101. Plat starostu obce od 01.01.2016 vo výške 1416,00 € s 10 % navýšením celkovo 

v sume 1558,00 € brutto. 

 102. Dodatok č.1 k zmluve č. 1/2015-NK o vykonaní prác v lesohospodárskej činnosti 

podpísanej zo spoločnosťou ENERGITHERM SLOVAKIA s.r.o. Zatiaľ nepodpísaný 

konateľom spoločnosťou ENERGITHERM SLOVAKIA s.r.o. 

103. Vyplatenie odmeny na základe dohody o vykonaní práce Ing. Radoslavovi Opiňárovi 

vo výške 250,00 € HM. Vyplatená v mesiaci marec 2016. 

Odporúčalo: 

       104. Do 5 dní od odovzdania výkazov do RISSAMu doručiť čerpanie rozpočtu 

poslancom. Splnené. 

       105. Zasielať pozvánky na obecné zastupiteľstvo aj členkám finančnej komisie. Splnené. 

       106. Opraviť výtlky na ceste smerom k Vyšnej Kamenici. Do 2 týždňoch po konaní OZ 

opravené. 



       107. Zaslať poslancom zoznam neplatičov za dane a poplatky za komunálne odpady do 

11.12.2015. Splnené. 

       108. Zadebniť vstupy do rozostavaného kultúrneho domu, zakúpiť a umiestniť tabuľu 

ZÁKAZ VSTUPU,VSTUP NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, SUKROMNÝ MAJETOK. 

Splnené. 

                                  

K bodu 5. 

 S činnosťou obecného úradu za obdobie od posledného zastupiteľstva oboznámil 

prítomných poslancov starosta obce: 

- Výroba a dovoz nových dosiek na stoly 15 ks 

- Výmena bojlera v kuchyni  

- Ukončenie, preberanie a úhrada rekonštrukcie strechy 

- Kontrola KPU 11.12.2015  Kaštieľ  

- Zapojenie sa do projektu7/4 Kamerový systém pre obce 

   -     Vianočná kapustnica a vianočný punč v Kaštieli  19.12.2015 

   -     Koncoročné posedenie z pracovníkmi OU, učiteľmi a poslancami OU  29.12.15 v  

Kaštieli 

- Maľovanie konštrukcie a montáž nových dosiek na stoly 

- Maľovanie miestnosti kaštieľa cele severne krídlo   

- Maľovanie dverí a okien severné krídlo 

- Doplnenie jedného WC do ženskej toalety v Kaštieli 

- Kontrola  zberný dvor  OÚ životné prostredie  11.12.2015  obhliadka 

- Predaj obecného pozemku parcela č. 293/11 , vykonanie vkladu na katastrálnom úrade  

KE - okolie 

- Osekávanie muriva v suteréne Kaštieľa učni Bidovce 

-     Osvietenie Kaštieľa severná , západná strana a vchod  

-     Preberanie a dovoz protipovodňového vozíka z Prešova  odovzdávalo  MV SR štátny 

tajomník 

- Zabetónovanie podlahy v pánskom WC ,prerobenie novej odpadovej kanalizácie po 

starých trasách 

- Donesenie odpadových nádob 9ks z obce Olšovany 

- Príprava vodovodu a odpadovej kanalizácie pre veľkú kuchyňu v južnej časti kaštieľa 

- Oprava detských toaliet škôlka 17.12. 2015 

- Výroba presklenia v kuchynke kaštieľa a uzavretie stropu 

- Upratanie , vyčistenie žľabov na kaštieli a pultové strechy 

- Kontrola KPU na ukončenie strechy ,záväzné stanovisko ku prevedeným prácam a  

odúčtovanie na MKSR 

- Donáška volebných materiálov a príprava na parlamentné voľby marec 2016 

- Zakúpenie sedacej súpravy a stoličiek do kaštieľa 

- Zapojenie sa do výzvy na výstavbu domu smútku 

- Výroba nábytku pre doplnenie kancelárií referentky OU a kancelárie starostu a kuchynky. 



- Rekonštrukcia parketových podláh v dvoch miestnostiach a chodby severné krídlo 

- Demontáž prenesenie a montáž klavíra miestnosť Čerešeň 

- Brúsenie dverí a okien  v kaštieli  

- Príprava miestnosti pre knižnicu a archív v kaštieli, vybudovanie drevenej priečky 

brúsenie a náter 

- Zakúpenie ozvučovacieho zariadenia a mikrofóny pre obecné akcie 80 Eur. 

- Obhliadka a predbežný projekt na dom smútku  nórske fondy  pre Kaštieľ  p. Nemčík 

- Školenie volebnej komisie príprava na voľby 5.3.2016 

- Zaistenie náhradného projektu pre rozostavaný kultúrny dom p. Slavomír Stano (kúrenie 

škola) 

- Zakúpenie náhradného el. zdroja pre obehové čerpadlá na kúrenie , AKB kaštieľ montáž  

p. Mičko Ladislav 

- Zakúpenie štvorkolky a prívesného vozíka KPZ 770 eur pre skupinu koscov verejného 

priestranstva vodič p. Sabol O. 

- Ukončenie Ver. obstarávania na kúrenie budova  školy  

- Dovoz a montáž nábytku do kancelárií  a kuchynky obecného úradu v kaštieli 

- Čistenie okenných rámov a dverí ich maľovanie kaštieľ 

- Školenie volebnej komisie, voľba predsedu a podpredsedu 

- Školenie o schválených národných projektoch v rámci nového oper. programu Ľudské 

zdroje 29.1.2016  UPSVaR Košice. 

- Prijatie na dohodu pomocné pracovníčky pre obec aj kuchyňu z pokračovaním na § 54 

Mačugová, Slivková. 

- Kontrola z KPU na odkrytú zhnitú zárubňu chodba a medzi chodba pred kanceláriami 

v kaštieli rozsah poškodenia a spôsob reštaurovania ,celková obhliadka 

- Zadanie objednávky  obnovy zárubne p. Kocák Marek 

- Obnova klenbového stropu vstupnej chodby kaštieľa 

- Rekonštrukcia webovej stránky obce sprehľadnenie a doplnenie o diskusiu,  možnosť 

vymazania príspevku 

- Výroba rokovacieho stola do zasadačky OU v kaštieli 

- Výmena vodovodných batérii školská kuchyňa 

- Výmena sifónov na 4. umývadlách  v MŠ  

- Prekládka všetkých komunikačných sieti z budovy školy do kaštieľa, napojenie na 

monitorovaciu signalizáciu 

- Ukončenie procesu Ver. Obstarávania a zmluva o dielo pozemkové úpravy 2.2.2016 

- Kontrola KPU 9.2.2016 rekonštrukčné práce na dverách, oknách a zárubniach  

- Rokovanie Mikroregiónu pod  Mošníkom 11.2.2016 

-     Vypratanie dvoch miestností južného krídla v Kaštieli 

-     Sťahovanie obecného úradu do zrekonštruovaných priestorov kaštieľa v  8. kalendárnom       

týždni 22.02.2016-26.2.2016 

-     Informačné stretnutie z poslancami OZ 15.2.2016 

- Oprava sporáka školská kuchyňa 23.2.2016 

- 3. Následná kontrola na EKODVOR Nižná Kamenica,  SA ŽP, KE  celkový zoznam 

majetku vedenie dokumentácie 3.3.2016 

- Príprava volebnej miestnosti, školenie volebnej komisie 

- Parlamentné voľby SR  5.3.2016 



- Príprava na zapojenie sa do projektu ELENA potrebne prerokovať a schváliť 

zastupiteľstvom OU 

( možnosť financovania dostavby Kultúrneho Domu cez rôzne európske fondy ). 

K bodu 6. 

 Poslancom bola predložená žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku obce parcela číslo 

293/6 reg. „C“ – ostatné plochy  o výmere 939 m
2
 zapísanej na LV číslo 248 v k. ú. Nižná 

Kamenica, za ponúkanú cenu 22,00 eur/1m
2
 od . Ing, Martina Szapola, Povstania českého 

ľudu 738/7, 040 22 Košice. Z diskusie poslancov vyplynulo, že obec Nižná Kamenica berie 

na vedomie prijatú žiadosť. 

Poslancom bola predložená žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku obce parcela číslo 

293/8 reg. „C“ – ostatné plochy  o výmere 811 m
2
 zapísanej na LV číslo 248 v k. ú. Nižná 

Kamenica, bez ponúknutej ceny za 1m
2
 od . p. Petra Kleitsa. Z diskusie poslancov 

vyplynulo, že obec Nižná Kamenica berie na vedomie prijatú žiadosť. 

UZN OZ berie na vedomie: -  obe doručené žiadosti. 

K bodu 7. 

Poslancom OZ bol predložený návrh Všeobecné záväzného nariadenie obce č. 1/2016 o výške 

príspevkov v školách a školských zariadeniach a o mieste a čase zápisu detí na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nižná 

Kamenica. 

UZN OZ schvaľuje: VZN 1/2016 

UZN OZ ruší: VZN 1/2012 

K bodu 8. 

Starosta informoval poslancov a prítomných obyvateľov o projekte ELENA, vďaka ktorému sa 

bude môcť naša obec zapojiť  a žiadať  NFP poskytované na budovy vo vlastníctve obce na ktoré 

neboli poskytnuté dotácie min. 5 rokov. Pristúpením k Žiadosti Košického samosprávneho kraja 

o technickú pomoc „ ELENA“  financovanú cez grant z programu Inteligentná Európa – CIP 

(ďalej len „grant Elena) získame možnosti žiadať o NFP. 

 

UZN OZ schvaľuje: Pristúpenie k Žiadosti Košického samosprávneho kraja o technickú pomoc  

„ ELENA“  financovanú cez grant z programu Inteligentná Európa – CIP (ďalej len „grant 

Elena).Vstup obce do programu ELENA. 

 

K bodu 9. 

Starosta informoval, že na stretnutí starostov obcí, bolo prerokovávané zapojenie niektorých 

chýbajúcich obcí do MAS Olšava – Torysa pre potrebu získania štatútu. Z tohto dôvodu je 

potrebné uhradiť návratný príspevok od obce vo výške 1000,- eur, ktorý vieme následne zíkať 

späť čerpaním na rôzne obecné kultúrne akcie. 

UZN OZ schvaľuje: vstup do Miestnej akčnej skupiny OLŠAVA – TORYSA a úhradu  

návratného príspevku vo výške 1000,- eur z rozpočtu obce. 

 



K bodu 10 a 11. 

Rôzne – doručené žiadosti, následná diskusia 

 

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru doručenú od Kataríny Šinglárovej na pozíciu 

upratovačky. OZ zatiaľ neplánuje vytvoriť danú pracovnú pozíciu nakoľko v schválenom 

organizačnom poriadku obce zahrnutá nie je.  

Žiadosti o prenájom priestorov suterénu kaštieľa za účelom vytvorenia reštauračných 

priestorov na podnikanie, doručené od p. Juraja Jakubka, Vyšná Kamenica 79 a Slavomíra 

Kopasa, Nižná Kamenica 115.OZ v najbližšej dobe neplánuje priestory kaštieľa prenajať, 

najprv chcú priestory opraviť vo vlastnej réžii respektíve z dotácii. 

Žiadosť o prenájom priestorov  J  krídla kaštieľa za účelom vytvorenia denného stacionára pre 

seniorov doručenú od Domu sv. Huga z Grenoble, n. o. OZ v najbližšej dobe neplánuje 

priestory kaštieľa prenajať, najprv chcú priestory opraviť vo vlastnej réžii respektíve z dotácii. 

Žiadosť o úpravu osvetlenia prístupovej cesty k domu č.73, Nižná Kamenica doručenú od p. 

Marta Koková. OZ: V dohľadnej dobe plánuje obec vo vlastnej réžii dopĺňať stĺpy verejného 

osvetlenia, najprv v častiach obce ktoré nie sú vôbec osvetlené. 

Žiadosť o výstavbu cestnej komunikácie doručenú od p. Matúša Nagya, ktorý žiada za 

všetkých majiteľov pozemkov o výstavbu cestnej komunikácie.  

UZN OZ schvaľuje : Vypracovanie darovacích zmlúv s majiteľmi predmetných pozemkov na 

vytvorenie miestnej komunikácie 

Žiadosť o uhradenie poplatku za kurz prvej pomoci realizovaný v priestoroch našej školy 

doručenú od Mgr. Vladimír Duračka. 

UZN OZ schvaľuje: Úhradu finančných prostriedkov z rozp. prostriedkov ZŠ Nižná 

Kamenica za kurz prvej pomoci pre 3 pedagógov  ZŠ vo výške 45,- eur. 

Žiadosť o vybudovanie verejného osvetlenia smer Kertaľky a Malé Rigovky doručenú od 

Marek Petra, Nižná Kamenica 14 a Mgr. Branislav Štefánik Nižná Kamenica 7.  

UZN OZ schvaľuje: Umiestnenie VO smer Kertaľky a Malé Rigovky. 

Žiadosť o vykopanie odtokového rigola, ktorý bude slúžiť na zvedenie dažďovej vody 

doručenú od p. Marek Petra a Mgr. Branislav Štefánik. 

UZN OZ schvaľuje : Vykopanie  odtokového rigola na zvedenie dažďovej vody pri RD smer 

Kertaľky 

UZN OZ schvaľuje: Prekopanie obecnej parcely KN C p.č. 315 z dôvodu zatápania 

súkromných pozemkov. 

Kontrolórka obce predložila plán kontrolnej činnosti na rok 2016. 

UZN OZ schvaľuje: Predložený plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce Nižná Kamenica 

na rok 2016. 

Starosta ďalej informoval o potrebe zakúpenia 16 stoličiek do ŠJ pre žiakov ZŠ z ich 

finančných prostriedkov, zakúpení 6 megafónov k rozšíreniu obecného rozhlasu a 10 kusov 

LED svietidiel k rozšíreniu verejného osvetlenia v obci. 



K bodu 12. 

  Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici na zasadnutí dňa 10. marca 2016 prijalo 

nasledovné 

 Uznesenia 

  Berie na vedomie: 

 

109.  Prijatú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru doručenú od p. Kataríny Šinglárovej, 

Nižná Kamenica 116, 044 45 Bidovce. 

 

110. Prijatú žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku obce p.č. 293/6 doručenú od p. Ing. 

Martina Szapola, Povstania českého ľudu 738/7, 040 22 Košice. 

 

111. Prijatú žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku obce p.č. 293/8 doručenú od p. Petra 

Kleitsa. 

 

112. Prijatú žiadosť o prenájom priestorov suterénu kaštieľa doručenú od p. Juraja Jakubka, 

Vyšná Kamenica 79, 044 45 Bidovce. 

 

113. Prijatú žiadosť o prenájom priestorov suterénu kaštieľa doručenú od p. Slavomíra Kopasa, 

Nižná Kamenica 115, 044 45 Bidovce. 

 

114. Prijatú žiadosť o prenájom priestorov Južného krídla kaštieľa doručenú od Domu sv. Huga 

z Grenoble n.o., Slovenská 781/17, 075 01 Trebišov. 

 

Schvaľuje: 

 

115. VZN 1/2016 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach a   o mieste a čase 

zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Nižná Kamenica. 

 

116. Úhradu mimoriadneho návratného vkladu pre fungovanie Miestnej akčnej skupiny  

OLŠAVA – TORYSA,  so sídlom Svinica č. 282, 044 45 Bidovce vo výške 1000,- eur. 

 

117. Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce Nižná Kamenica na rok 2016. 

 

118. Pristúpenie k Žiadosti Košického samosprávneho kraja o technickú pomoc  

„ ELENA“  financovanú cez grant z programu Inteligentná Európa – CIP (ďalej len „grant 

Elena). 

 

119. Vypracovanie darovacích zmlúv s občanmi,  ktorí  na základe nich darujú časť svojich 

pozemkov obci  na vytvorenie novej miestnej komunikácie. 

 

120. Osadenie verejného osvetlenia smer Kertaľky a Malé Rigovky.  

 

121. Vykopanie odvodňovacieho rigolu pri rodinných domoch smerom na Kertaľky. 



 

122. Úhradu finančných prostriedkov z účtu Základnej školy vo výške 45,- eur za kurz prvej 

pomoci pre 3 členov učiteľského zboru Základnej školy v Nižnej Kamenici. 

 

123. Prekopanie obecnej komunikácie p. č. 315 KN „C“ zapísanej na LV 383 v k. ú Nižná 

Kamenica z dôvodu zatápania súkromných pozemkov.  

 

124. Zakúpenie 6 ks reproduktorov potrebných k rozšíreniu obecného rozhlasu. 

 

125. Zakúpenie 16 stoličiek do Školskej jedálne z prostriedkov Základnej školy  Nižná 

Kamenica. 

 

126. Zakúpenie 10 ks LED svietidiel potrebných na  rozšírenie verejného osvetlenia.  

 

 

Ruší: 

 

127. VZN 1/2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach       

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nižná Kamenica schválené na rokovaní OZ 18.02.2012. 

 
K bodu 13. 

  Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce p. Miroslav Líška 

poďakovaním za účasť. Zapísala : Jana Oberle 

 

 

Overovatelia zápisnice :  

 

Jana Gamrátová    ........................................................... 

 

Mgr. Milan Veliký                             ...........................................................  

 

 

 

 

 


