
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej Kamenici, konaného dňa 16.02.2017 

 

 

 

Program zasadnutia: 

 

1.  Otvorenie zasadnutia  

2.  Schválenie programu rokovania OZ 

3.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.  Kontrola uznesení 

5.  Činnosť obecného úradu od 10.12.2016-15.02.2017 

6.  Iné, rôzne 

7.  Správa kontrolórky obce 

8.  Schválenie úpravy rozpočtu 

9.  Príprava a plánovanie obecných akcií 

10. Diskusia 

11. Schválenie uznesenia 

12. 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: Jana Gamrátová a Mgr. Daniela 

Lukáčová, za zapisovateľku Magdaléna Pohorencová,  ktorých poslanci jednohlasne schválili. 

 

K bodu 4. 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia a skonštatoval, že 

všetky uznesenia boli splnené. 

 

K bodu 5. 

O činnosti obecného úradu za obdobie od 10.12.2016 do 15.02.2017 informoval poslancov 

obecného zastupiteľstva starosta obce Miroslav Líška: 

 

- Uzavretie zmluvy o nákupe potravín pre ŠJ s COOP Jednota  Vranov n/ Topľou, 

predajňa Nižná Kamenica 

- Opätovné riešenie žiadosti Obnov si svoj dom - Kaštieľ 

- Sekanie podlahy od smoly v južnom krídle 

- Príprava akcie Vianoce v Kaštieli spojené s vystúpením FSS  Čerešeň a evanjelického 

spevokolu  

- 15.12. 2016 poslaná žiadosť na MK SR celkový  projekt  Kaštieľa 

- 17.12. 2016 Vianoce v Kaštieli: kapustnica, vianočný punč, Mikuláš, kultúrny 

program 

- Zakúpenie stojanových vešiakov 5ks , 2ks veľké hrnce do kuchyne 



- Posedenie so seniormi pri jedličke 18.12. 2016 

- 19.12.2016 zamurovanie a zamrežovanie vstupných otvorov do nedokončeného KD 

z východnej strany, zabránenie vzniku možného úrazu a ničeniu budovy 

- Zasadnutie RZO KO v Čani 20.12. 2016 

- Vykonanie auditu, pokyny od audítorky, záverečná správa 

- Označovanie, sčítavanie a inventarizácia odpadových nádob 

- Obdŕžanie dotácie z Ministerstva Školstva na havarijný stav kotlov v ZŠ a MŠ, začatie 

verejného obstarávania  pre dodávateľa výmeny kotlov 

- 27.12.2016 koncoročné posedenie so zamestnancami obce v Kaštieli 

- Odpratávanie snehu a posyp miestnych komunikácií 

- Čistenie parkiet od smoly, ktoré boli vybraté z južnej miestnosti 

- Demontáž vianočných ozdôb 9.1.2017, dovoz palivového dreva do školskej kotolne 

20m3 - p. Vidlička, rezanie, nosenie dreva a koksu do kotolne obecného úradu 

a školskej kotolne  

-  Údržba miestnych komunikácií odpratávanie snehu a posyp komunikácií 13.-

14.1.2017 kalamita 

- Verejné obstarávanie: územný plán obce, palivové drevo, kotolňa ZŠ 

- Kontrola z KPÚ 12.1.2017 práce vo vnútri  kaštieľa, pokračovanie v nanášaní  jemnej 

štukovej omietky, realizácia od 1.2.2017 

- Obhliadka kotolne ZŠ, príprava projektu a jeho zrealizovanie 16.1.2017 

- Odstraňovanie starého náteru z dverí v kaštieli južné krídlo 

- Viacnásobné osekávanie cencúľov zo strechy budovy ZŠ po celej dĺžke 

- Doplnenie žiadosti pre Envirofond  - kanalizácia obce  

- Podanie žiadosti o finančný príspevok od KSK na deň obce - 670. výročie prvej 

písomnej zmienky o Nižnej Kamenici 

- Objednanie brožúrky (400 ks výtlačkov), pamätné predmety, slávnostný banner k 670. 

výročiu 

- Zameranie a zadanie objednávky na výrobu kuchynských doplnkov 

- Rozobratie a výmena poškodených dosiek na prívesnom vozíku, natieranie a celková 

rekonštrukcia  

- Dovoz a realizácia montáže zádveria v ZŠ a MŠ 

- Donesenie dreva do školskej kotolne 20m3, 15.2.2017 p. Vidlička 

- Donesenie a osadenie zarámovaného obrazu grófky Alžbety Forgáčovej do centrálnej 

miestnosti 

K bodu 6. 

V tomto bode starosta obce oboznámil prítomných poslancov so žiadosťami a podnetmi 

doručenými  na obecný úrad. 

 

Leon a Marianna Ogurčákovci, Nižná Kamenica 126, doručili žiadosť o zníženie ceny za 

pozemok, ktorého vlastníkom je obec Nižná Kamenica, parc. 138/1 – záhrada vo výmere 

400m2. Majú záujem odkúpiť ho, nakoľko je to susedná parcela pri ich pozemku a 10 rokov 

ho udržiavali, čistili a zveľaďovali ako vlastný, za zníženú cenu 6€ za 1m2. Poslanci sa k tejto 

žiadosti vyjadrili, že rod. Ogurčákovcov môže tento pozemok využívať bezplatne, ale pri cene 

nechcú robiť žiadnu výnimku, bola stanovená na 10€ za 1m2.  

 

 



Ján Molitoris, Nižná Kamenica 134 podal návrh na zmenu resp. rozšírenie územného plánu 

obce Nižná Kamenica, aby v rámci koncepcie rozvoja bývania bola do úz. plánu zahrnutá aj 

parcela č. 1126 o výmere 2044m2, evidovaná na LV č. 1112, ktorej je pán Molitoris 

vlastníkom. Predmetnú parcelu plánuje využiť na individuálnu výstavbu rodinných domov 

svojich synov. K tomuto návrhu sa poslanci vyjadrili, že takýchto žiadostí už obec obdŕžala 

v minulosti viac a zmena úz. plánu sa nekonala. Preto bude potrebné osloviť všetkých v obci, 

aby sa nerobili rozdiely, starosta obce má zvolať verejnú schôdzu a informovať občanov 

o možnosti zmeny územného plánu obce Nižná Kamenica. Za zmenu úz. plánu resp. 

rozšírenie o parcelu č. 1126 hlasovalo 6 prítomných poslancov, z toho 1 sa zdŕžal hlasovania 

a 5 boli za, s podmienkou, že p. Molitoris si náklady s tým spojené bude hradiť na vlastné 

náklady. 

 

Jana Gamrátová, Nižná Kamenica 71, sa listom zo dňa 30.01.2017 vzdáva poslaneckej 

odmeny ku dňu 31.01.2017. OZ to vzalo na vedomie. 

 

K bodu 7. 

V tomto bode Ing. Agáta Vysokajová predložila plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce na 1. polrok 2017. V tomto období bude vykonaná kontrola poskytnutia a použitia 

dotácií v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Nižná Kamenica v roku 2016, 

kontrola majetku obce, kontrola plnenia rozpočtu I. štvrťroku 2017, kontrola plnenia uznesení 

OZ v Nižnej Kamenici a vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu Obce Nižná 

Kamenica. OZ jednohlasne schválilo plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2017. 

 

 

K bodu 8. 

Obecnému zastupiteľstvu bol predložený návrh úpravy rozpočtu č. 1 na rok 2017. Robilo sa 

navýšenie v príjmovej aj výdavkovej časti, v konečnom stave je rozpočet vyrovnaný, bez 

rezervy. OZ úpravu rozpočtu schválilo. OZ schválilo prevod z RF na havarijný stav kaštieľa 

vo výške 6000€ na nákup parkiet a na kapitálové výdavky 4000€ na nákup mulčovacieho 

zariadenia.   

 

 

K bodu 9. 

 Starosta obce v tomto bode prerokoval prípravu a plánovanie obecných akcií na rok 2017. 

Vzhľadom na to, že v tomto roku je 670. výročie prvej písomnej zmienky o Nižnej Kamenici, 

Deň obce by chcel urobiť honosnejší s kvalitným programom, preto navrhol vypustiť prvú 

tohtoročnú akciu MDŽ, aby sa ušetrili peniaze. Starosta ďalej informoval poslancov o 

podanej žiadosti o finančný príspevok na KSK, ktorý by sa využil na organizáciu Dňa obce.  

OZ súhlasilo s vypustením akcie MDŽ. 

OZ spolu so starostom obce dohodli termín, kedy sa uskutoční Deň obce Nižná Kamenica na 

11.júna 2017. 

Starosta obce sa vyjadril, že robí všetko pre to, aby sa priestory kaštieľa v južnom krídle stihli 

dokončiť do Dňa obce, aby sa mohli využiť na prípravy a organizáciu. 

Jana Gamrátová ako predseda kultúrnej komisie navrhla urobiť zasadnutie kultúrnej komisie 

a naplánovať program na Deň obce, aby sa čím skôr mohli zabezpečiť vystupujúci. 

Mgr. Daniela Lukačová pripomenula aj minuloročnú akciu Kvapka krvi, ktorá bola úspešná. 

Bolo by dobré uskutočniť ju aj v tomto roku. Keďže v lete je akútnejšia potreba krvi, navrhla 

termín tejto akcie naplánovať ešte pred Dňom obce Nižná Kamenica.  

Ďalšou obecnou akciou bude Deň úcty k starším. 

 



K bodu 10. 

Mgr. Daniela Lukačová poznamenala, že v roku 2015 a 2016 sa zabudlo prispieť z rozpočtu 

obce na zvonicu pre Evanjelickú cirkev. OZ schválilo doplatiť transfer za roky 2015 a 2016 

vo výške 2x 50€. Ďalej poukázala na problematiku na „cintorínskej ulici“, kde v tomto období 

ľuďom tečie voda do dvorov, je potrebné prehĺbiť rigoly. Táto problematika sa bude riešiť 

s pánom Petrom Velikým. 

 

 

Prítomný z hostí Marek Petra sa taktiež ozval k danej téme. Na „kertaľke“ pri jeho 

rozostavanom RD je ten istý problém, je potrebné prehĺbiť rigol. K tomuto úkonu bol taktiež 

oslovený pán Veliký, náklady uhradí obec. 

 

 

Pani Bobaľová z „méneša“ telefonicky kontaktovala obec a zaujímala sa, kedy budú 

pracovníci obce upratovať cestu a zametať kamienky, ktoré ostali po zimnej sezóne. OZ sa 

k tomu vyjadrilo, že obec takého služby neposkytuje, nakoľko každý obyvateľ si má pred 

svojím domom pozametať v rámci „jarného upratovania“. 

 

 

Poslankyňa Lukačová počas diskusie spomenula problém s križovatkou pri kaštieli, ktorá je 

momentálne bez dopravného značenia. Kvôli zvýšeniu bezpečnosti bol návrh na zakúpenie 

dopravného zrkadla na túto križovatku. OZ s kúpou zrkadla súhlasilo, a starostovi odporúčalo 

podať žiadosť na dopravný inšpektorát na osadenie dopravných značiek v obci. 

 

 

 Do diskusie sa zapojili aj prítomní hostia p. Dučai a p. Jacko, ktorí v blízkosti svojich 

domácností pravidelne riešia rušenie nočného kľudu, ktorý vyvoláva mládež z klubu. Kritické 

dni majú hlavne cez víkendy a cez prázdniny. Mládež je hlučná a nedisciplinovaná, preto 

žiadajú OZ k riešeniu tejto situácie. OZ sa vyjadrilo, že mládež predvolajú a napomenú.  

 

 

Pani Slávka Zeleňáková, ktorá vedie folklórnu spevácku skupinu Čerešeň, sa poďakovala za 

finančný príspevok, ktorý im OZ schválilo. 

 

 

Poslankyňa Jana Gamrátová informovala poslancov a starostu obce, s možnosťou odkúpenia 

chladničky od pani Anny Fedorovej zo zrušenej prevádzky potravín, za 200€. Nakoľko obec 

plánuje zakúpiť spotrebiče do kuchyne v kaštieli, zhodli sa na obhliadke chladničky 

a v prípade zachovalého stavu ju odkúpia.  

 

 

Na záver diskusie lesný hospodár Radoslav Opiňár podal správu o hospodárení v obecných 

lesoch. Dal zvážiť OZ zalesnenie lesa, cca 1ha plochy s 3000-5000 sadenicami. Informoval 

o tom, že hospodáriaci plán lesa je v polovici platnosti a do budúceho zastupiteľstva 

vypracuje plán práce v obecných lesoch na rok 2017. Ďalej informoval, že v tomto roku bude 

palivové drevo aj pre obec. 

 

 

 

 



K bodu 11. 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici na zasadnutí dňa 16. februára 2017 prijalo 

nasledovné: 

 

 

U z n e s en i a: 

Nesúhlasí: 

 

 182. So znížením predajnej ceny pozemku parc. č. 138/1 pre rodinu Ogurčákových.  

 

Schvaľuje: 

 

 183. Žiadosť o rozšírenie územného plánu obce Nižná Kamenica p. Molitorisovi 

s podmienkou, že p. Molitoris si náklady s tým spojené bude hradiť na vlastné náklady. 

 

 184. Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2017. 

 

 185. Úpravu rozpočtu č. 1. 

 

 186. Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na havarijný stav kaštieľa vo 

výške 6000€ na zakúpenie parkiet. 

 

 187. Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky vo 

výške 4000€ na zakúpenie mulčovacieho zariadenia. 

 

 188. Obecnú akciu Deň obce na nedeľu 11. júna 2017. 

 

 189. Doplatiť transfer na zvonicu pre Evanjelickú cirkev za roky 2015 a 2016 vo 

výške 2x 50€. 

 

 190. Spolufinancovanie havarijného stavu kotolne v ZŠ vo výške 4000€. 

 

Berie na vedomie: 

 

 191. Vzdanie sa poslaneckej odmeny p. Gamrátovej. 

 

 192. Pripomienku od p. Dučaia a p. Jacka o rušení nočného kľudu v klube mládeže. 

 

 193. Správu o hospodárení v obecných lesoch, ktorú predniesol lesný hospodár p. 

Radoslav Opiňár. 

 

  

Súhlasí: 

 

 194. So zakúpením 1ks dopravného zrkadla. 

 

 

 

 



Ukladá: 

  

 195. Starostovi obce zvolať verejnú schôdzu a informovať občanov o zmene 

územného plánu obce, v termíne do konca roka 2017. 

 

Odporúča: 

 

 196. Starostovi obce podať žiadosť na Dopravný inšpektorát OR PZ Košice-okolie, na 

osadenie dopravných značiek. 

 

   

 

 

 

K bodu 12. 

 

 Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Miroslav Líška 

poďakovaním za účasť. 

 

 

 

Zapísala : Magdaléna Pohorencová 

 

Overovatelia zápisnice :  

 

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

 

Mgr. Daniela Lukáčová    ...........................................................

    

       

 

    

 

 

Miroslav L í š k a 

            starosta obce 

 

 

 


