
Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v     Nižnej Kamenici, konaného dňa 19. 4. 2016

Program zasadnutia:

1.  Otvorenie
2.  Schválenie programu OZ
3.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4.  Kontrola uznesení
5.  Informácia o činnosti obecného úradu od 11. 3- 19. 4. 2016
6.  Žiadosť o prenájom priestorov bývalého obecného úradu
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Schválenie uznesenia
10. Záver

K bodu 1.  2.
Zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva  v Nižnej  Kamenici  otvoril  a viedol  starosta  obce
Miroslav Líška. Oboznámil  prítomných poslancov s programom zasadnutia, ktorý poslanci
jednohlasne schválili.

K bodu 3.
Za overovateľov   zápisnice  boli  starostom obce  navrhnutí  Mgr.  Helena  Butalová  a  Mgr.
Daniela  Lukačová ,  za  zapisovateľku  Monika  Opiňárová,   ktorých  poslanci  jednohlasne
schválili.

K bodu 4.
Starosta  obce vykonal  kontrolu  uznesení  z predchádzajúceho zasadnutia  a skonštatoval,  že
uznesenia č. 119 a 121 sú v plnení, ostatné uznesenia sú splnené.

K bodu 5.
O činnosti  obecného  úradu  za  obdobie  od  11.  3.  do  19.  4.  2016  informoval  poslancov
obecného zastupiteľstva starosta obce Miroslav Líška.

K bodu 6.
Pán  Jozef Čuchran predložil  žiadosť o prenájom priestorov bývalého obecného úradu na
účely uskladnenia nábytku a dočasného bývania počas výstavby rodinného domu v Nižnej
Kamenici. Poslanci obecného zastupiteľstva súhlasili so žiadosťou pána Čuchrana, výlučne za
účelom využitia týchto priestorov na bytové účely.  Cena prenájmu bola stanovená na 170
€/mesačne+ energie.

K bodu 7.
Starosta  obce  vzniesol  požiadavku  na  zakúpenie  elektrického  kábla  2x  500  m  na  účely
sprevádzkovania  verejného  osvetlenia  a verejného  rozhlasu  v nových  obytných  štvrtiach.
Poukázal na zlý technický stav kosačiek, konkrétne krovinorezu.
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   Informoval,  že  na  opravu  strechy   kaštieľa,  resp.  na  II.  etapu  bolo  z prostriedkov
Ministerstva  kultúry schválených 20.000 €. Starosta obce požiadal poslancov o uvoľnenie
finančných  prostriedkov  na  opravu  vonkajšej  fasády kaštieľa  z čelnej  strany –  vysprávky
a vápenný náter z dôvodu jeho havarijného stavu. Poslanci obecného zastupiteľstva na tieto
práce vyčlenili finančnú čiastku do výšky max. 3000 €.

     Nakoľko  v priebehu  jarných  a letných  mesiacoch  sú  plánované  mnohé  kultúrne
a spoločenské  akcie,  je  potrebné  presťahovať  kuchynský  riad  z klubu  dôchodcov  do
priestorov kaštieľa.

     Deň obce Nižná Kamenica poslanci obecného zastupiteľstva stanovili na 12. júna 2016
(nedeľu).  Poslanci OZ poverili starostu obce  zabezpečiť hudbu a ozvučenie  - Ščipáka. Na
účinkovanie v programe je potrebné osloviť spevácku skupinu Čerešeň, Čerešenka, členov
klubu  dôchodcov,  Maroša  Sekeľa  a ľudového  rozprávača  Jožka  Jožku.  Taktiež  osloviť
medovnikárov,  pečenie  trdelníkov,  langošov,  pani  Štovkovú  na  zabezpečenie  bufetu.
Informovať ju, že na prevádzku bufetu si musí zadovážiť vlastné stoly.

     Mgr.  Helena Butalová informovala poslancov obecného zastupiteľstva o záveroch zo
zasadnutia Rady základnej školy a Rady  a materskej školy.
     Uviedla, že do 1. ročníka sa zapísalo 6 detí.  V septembri by malo nastúpiť do ZŠ 29 detí.
V dňoch  od  6.  do  10.  6.  2016  sa  plánuje  organizovať  pre  žiakov  ZŠ  Škola  v prírode
v Kavečanoch, prebieha verejné obstarávanie. 

 V  materskej škôlke k 1. 9. 2016 ostáva 17 detí. V súlade so zákonom je preto možné prijať
iba  4  deti.  Tento  počet  v prípade  záujmu   môže  riaditeľka  škôlky  navýšiť  o 3.   Preto
maximálny počet novoprijatých detí je 7. Uprednostnené budú deti z Nižnej Kamenice. Na
prijatie väčšieho počtu detí obec nemá priestorové kapacity.

     V MŠ je potrebné pri  zápise ošetriť  aj  dlhodobé bezdôvodné absencie detí,  ktoré sú
v rozpore s platným zákonom. Deti, ktoré sú zapísané do MŠ a takmer po celý školský rok
MŠ nenavštevujú, blokujú miesta pre iné deti.
     Riaditeľka MŠ požiadala OZ o stanovisko k prevádzke MŠ počas letných prázdnin. Z toho
dôvodu  je  potrebné  preveriť  zostatok  dovolenky  zamestnancov  a riaditeľky  MŠ  a  zistiť
u rodičov záujem o prevádzku škôlky počas prvých dvoch júlových týždňov. Minimálny počet
detí na prevádzku škôlky počas letných prázdnin je 10 detí. Na základe zistených informácií
sa následne rozhodne o jej prevádzke. 
    Rodičia  na  Rade  MŠ  vzniesli  požiadavku  na  zakrytie pieskoviska  v areáli  MŠ
z hygienických dôvodov a oplotenie detského ihriska využívaného MŠ.

Plánovaná akcia „Kvapka krvi“, ktorá sa mala konať dňa 4. júna 2016 v priestoroch kaštieľa
sa  z dôvodu konania svadby prekladá na 18. júna 2016.

K bodu 8.
V diskusii starosta obce opätovne poukázal na zlý technický stav kosačiek a uviedol, že je
potrebné   uvažovať  o zakúpení  jednej  novej  kosačky.   Poslanec  Peter  Veliký  s súvislosti
s kosením verejných priestranstiev navrhol zvážiť zakúpenie mulčovača, ktorý by sa využil



hlavne  na  kosenie  rigolov.  Uvažoval  o kúpe  použitého  mulčovača.  Poslankyňa  Mgr.  D.
Lukačová preto navrhla zistiť cenu takéhoto mulčovača, prípadne možnosti a podmienky jeho
zakúpenia  na  leasing.  Starosta  ďalej  uviedol,  že  pani  Margita  Stríčková  nesúhlasila
s darovaním časti záhrady za účelom výstavby miestnej komunikácie.

K bodu 9.

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej  Kamenici  na zasadnutí  dňa 19.  apríla  2016 prijalo
nasledovné

U z n e s en i a:

Schvaľuje:

128.  Žiadosť p. Jozefa Čuchrana o prenájom priestorov bývalého OcÚ na bytové
účely. Cena prenájmu sa stanovuje na 170 € mesačne + energie.

129.  Na opravu – resp. vysprávky a náter vonkajšej fasády na čelnej strane kaštieľa
z dôvodu jeho havarijného stavu maximálne 3000 €.

130.  Zakúpenie 1000 m elektrických káblov za účelom sprevádzkovania verejného
osvetlenia a verejného rozhlasu v nových obytných štvrtiach.

Ukladá:

131.  Starostovi  obce  zabezpečiť  presťahovanie  kuchynského  riadu  z klubu
dôchodcov do priestorov kaštieľa.

132.  Starostovi obce zistiť stav čerpania dovoleniek zamestnancov MŠ. 

133.  Riaditeľke  MŠ  zistiť  záujem  rodičov  o prevádzku  materskej  školy  počas
prvých dvoch júlových týždňov.

K bodu 10.

Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  ukončil  starosta  obce  Miroslav  Líška
poďakovaním za účasť.

Zapísala : Monika Opiňárová

Overovatelia zápisnice : 

Mgr. Daniela Lukačová ...........................................................

Mgr. Helena Butalová ...........................................................

                                                       Miroslav Líška 
                                                                                                 starosta obce


