
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej Kamenici, konaného dňa 20.04.2017 

 

 

 

Program zasadnutia: 

 

1.  Otvorenie zasadnutia  

2.  Schválenie programu rokovania OZ 

3.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.  Kontrola uznesení 

5.  Činnosť obecného úradu od 16.02.2017-19.04.2017 

6.  Vystúpenie riaditeľa ZŠ 

7.  Iné, rôzne 

8.  Rozpočtové opatrenie – kontrolórka obce 

9.  Príprava dňa obce 

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: Mgr. Milan Veliký a Peter Veliký, 

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: 

 

 

- Nové verejné obstarávanie na realizáciu výmeny kotlov v budove ZŠ a MŠ 

- Vypracovanie žiadosti o výmenu istiaceho zariadenia na odberných miestach - budova 

obecného úradu, verejného osvetlenia 

- Dokončovacie práce na omietkach v južnom krídle kaštieľa, zaliatie poteru do 

juhozápadnej miestnosti a príprava na pokládku parkiet 

- Príprava  miestností južného krídla na pokládku parkiet, sekanie asfaltu 

a vyrovnávanie poterom 

- Maľovanie južného krídla, prvý náter na omietky 

- Rezanie a ukladanie dovezeného dreva 20m
3
 pre kotolňu ZŠ a MŠ -20.2.2017 



- Školenie CO používanie USB programu Token  21.2.2017 

- Školenie V.O. - Mošník Tatranské Matliare 22.-23. 2. 2017 

- Dovoz nerezového kuchynského zariadenia  stôl, teplý pult, hrnce 

- Výmena kotlov v budove ZŠ od 3.3.2017 – 10.3.2017, demontážne práce, 

odizolovanie potrubia, vyrúbanie montážneho otvoru 

- Začatie prác na územnom pláne Ing. arch. Alexander Bell 

- Dovoz materiálu a začatie výroby kovových častí stolov do južného krídla od 20.3 – 

24.3. 2017 a objednanie dosiek na stoly 

- Výroba pracovnej plošiny nad kotlami v budove ZŠ od 13.3 - 17.3 2017 murárske 

práce, zabetónovanie montážneho otvoru do kotolne ZŠ 

- Rezanie palivového dreva pre kotolňu ZŠ 

- Zaliatie podlahy nivelizačnou hmotou v južnom krídle kaštieľa 

- Podanie žiadosti na zateplenie a rekonštrukciu kúrenia pre budovu ZŠ 

- Jednanie  Mikroregiónu pod Mošníkom - 2.3. 2017 vo Svinici 

- Zaliatie poteru do kuchyne južného krídla v kaštieli, príprava pod dlažbu 

- Výrez okrasných drevín pred kaštieľom - východná časť, podľa nariadenia KPÚ 

Košice 

- Podanie žiadosti na havarijný stav školy - strecha a zakúpenie stoličiek  

- Odvezenie kovového odpadu z kotolne ZŠ do kovošrotu Ruskov 

- Zakúpenie a  zarámovanie obrazu kaštieľa - východný pohľad 

- Zakúpenie a rezanie dreva pre ZŠ 27.3.2017 - 20m
3
 

- Zakúpenie a uloženie dreva do plechového skladu pri OÚ 20m
3
 - 28.3.2017 

- Ukončenie verejného obstarávania na parkety v kaštieli 

- Začatie pokládky dlažby do kuchyne kaštieľa - 27.3.2017 

- Začatie pokládky parkiet v južnom krídle kaštieľa - 30.3.2017 

- Zakúpenie hrabačky na seno pre účely OÚ od Imricha Strička  

- Školenie MAS vo Svinici a RVC v Košiciach - 30.3.2017 

- Maľovanie železnej konštrukcie stolov do južného krídla 

- Orezanie a zrezanie vrchovcov stromov na cintoríne a odpratanie konárov ku 

zbernému dvoru 

- Školenie RVC Vysoké Tatry 5-7.4.2017 - starostovia Košického kraja 

- Oprava detských preliezok na školskom dvore, príprava detského pieskoviska, dovoz 

nového piesku 

- Zakúpenie zametacieho stroja a vibračnej dosky - 11.4.2017, premazanie a príprava 

hrabačky na používanie, odstraňovanie starého náteru z dverí - južné krídlo 

- Pozametanie všetkých obecných komunikácií 12.4.2017 a montáž dopravného zrkadla 

- Príprava novej žiadosti na kamerový systém 

- Zakúpenie lustrov a bočných svietidiel do južnej miestnosti 

- Zabetónovanie stĺpu na dopravné zrkadlo ku starému mostu 

- Príprava a opravy omietok na maľovanie kotolne ZŠ 

K bodu 6. 

V tomto bode vystúpil riaditeľ školy Mgr. Vladimír Duračka a prítomných v krátkosti 

informoval o jeho 10 ročnom pôsobení v ZŠ Nižná Kamenica. 

Informoval o krúžkoch a aktivitách, ktoré žiaci absolvujú a o školskom klube detí. Ďalej 

oboznámil prítomných s technickým vybavením školy, ktoré je na kvalitnej úrovni. Škola 

využíva na výučbu interaktívne tabule. 



Ďalej spomenul, že dňa 4. apríla sa konal zápis do 1. ročníka ZŠ, kde z celkového počtu 11 

predškolákov prišli na zápis len 3 deti, 1 dieťa má odklad a ostatní žiaci sa zúčastnili na 

zápise do 1. ročníka v ZŠ Bidovce. Vzhľadom k nízkemu počtu detí na zápise do 1. ročníka 

touto cestou požiadal prítomných poslancov a starostu obce o radu, ako do budúcna predísť 

podobnej situácii. Poslanci OZ navrhli, aby sa škola viac zviditeľnila, napr. formou 

internetovej stránky, kde by škola zverejňovala fotky z výletov, súťaží a rôznych podujatí, na 

ktorých sa zúčastňujú. Nakoľko v našej obci vzrastá počet obyvateľov, máme nových 

občanov z cudzích obcí, aby sa aj oni mali možnosť dozvedieť o našej škole viac.  

 

 

 

 

K bodu 7. 

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

doručenými na obecný úrad. 

 

a) Magdaléna Pohorencová, bytom Nižná Kamenica 46 a Vladimír Magda, bytom Košické 

Olšany 261, doručili žiadosť o odkúpenie pozemku, parc. č. 293/8 o výmere 811m
2
, na 

vybudovanie RD. OZ sa k tejto žiadosti vyjadrilo, že je potrebné vyhlásiť zámer predaja 

pozemku formou verejnej obchodnej súťaže, nakoľko M. Pohorencová je zamestnancom 

obce.  

 

b) Martin Szaboó, bytom krosnianska 53, Košice, doručil žiadosť o odkúpenie pozemku, parc. 

č. 293/6 o výmere 939 m2, do osobného vlastníctva. 

 

c) Stanislav Kopnický a Jana Černá, obaja bytom Obrancov Mieru 14, Košice, doručili na 

obecný úrad žiadosť o odkúpenie pozemku, parc. č. 293/2 o výmere 724m2. 

 

Nadpolovičná väčšina poslancov OZ sa k obom žiadostiam vyjadrila nasledovne, nakoľko je 

to posledný majetok obce, nemajú záujem ho momentálne predať. 

 

d) Juraj Jakubko, bytom Vyšná Kamenica 79, doručil žiadosť o prenájom voľného priestoru 

v budove ZŠ a MŠ, v priestoroch bývalého OÚ. 

 

e) Vladimír Mucha, bytom Buzulucká 14, Košice, doručil žiadosť o prenájom voľného 

priestoru v budove ZŠ a MŠ, v priestoroch bývalého OÚ. 

 

OZ sa k obom žiadostiam vyjadrilo nasledovne, nakoľko priestory sú momentálne prázdne, 

schvaľujú ich prenájom. Vzhľadom k 2 prijatým žiadostiam, odsúhlasili žiadosť p. Juraja 

Jakubka, ktorá bola doručená na obecný úrad ako prvá v poradí, s nasledovnými 

podmienkami: 200 € mesačný nájom + paušálne 50€ za vodu a energie. 

 

Starosta obce Miroslav Líška informoval OZ o predložení majetkového priznania za rok 2016, 

komisii o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. OZ to vzalo 

na vedomie. 

 

Starosta obce ďalej predložil OZ Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky 

č.1 Územného plánu obcí Nižná Kamenica, Košický Klečenov, Rankovce a Vyšná Kamenica 

– obec Nižná Kamenica, prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie bude 

zverejnené 30 dní, od 26.05.2017 – 26.06.2017. OZ to vzalo na vedomie. 



 

K bodu 8. 

V tomto bode Ing. Agáta Vysokajová predložila plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2017 a návrh 

úpravy rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2. OZ schválilo zmenu rozpočtu.  

(viď príloha: Plnenie rozpočtu k 31.03.2017, Návrh úpravy rozpočtu rozpočtovým opatrením 

č. 2/2017). 

 

 

K bodu 9. 

Starosta obce v tomto bode otvoril diskusiu o príprave Dňa obce. Jana Gamrátová, ako 

predsedníčka kultúrnej komisie oboznámila poslancov a starostu obce s vystupujúcimi, 

ktorých oslovila. Starosta informoval prítomných, že publikácia k 670. výročiu bola 

pozastavená, nakoľko nám na KSK neschválili dotáciu, ďalej oznámil, že boli zakúpené 

reprezentačné polokošele a tričká s potlačou „670. výročie“ pre organizátorov a „reklamný 

baner“. 

 

 

 

K bodu 10. 

V tomto bode sa diskutovalo o náhradnej výsadbe stromčekov v priestoroch parku pri kaštieli, 

nakoľko v parku došlo k odstráneniu starých a poškodených stromov na základe nariadenia 

KPÚ a odboru ŽP v Košiciach. OZ odporučilo starostovi osloviť KPÚ ohľadom náhradnej 

výsadby drevín do parku. 

 

Starosta ďalej informoval o kúpe a osadení 2 dopravných zrkadiel v obci. Poslankyňa Mgr. 

Daniela Lukačová poznamenala, že na „cintorínskej“ ulici je zlá viditeľnosť pri vychádzaní zo 

slepej uličky a taktiež na križovatke pri Sekeľových, bolo by dobré zakúpiť a osadiť dopravné 

zrkadlá aj tam. OZ súhlasilo s kúpou 2ks dopravných zrkadiel. 

 

Ďalej starosta obce informoval o tom, že je záujem zo strany dôchodcov v našej obci o 

výpomoc pri kosení verejných priestranstiev. Vzhľadom na to, že obec má málo pracovníkov 

na kosenie verejných priestranstiev takáto pomoc sa zíde hlavne v letných mesiacoch. So 

záujemcami obec uzatvorí dohodu o vykonaní práce. 

  

 

K bodu 11. 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici na zasadnutí dňa 20. apríla 2017 prijalo 

nasledovné: 

 

 

U z n e s en i a: 

 

OZ 

Schvaľuje: 

 

197a. Zámer predaja pozemku parc. č. 293/8 o výmere 811m
2
, kat. úz. Nižná Kamenica 

formou verejnej obchodnej súťaže. 

 

197b. Podmienky verejnej obchodnej súťaže. 



 

198. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2017 

 

199. Prenájom bytových priestorov Jurajovi Jakubkovi, od 01.05.2017 na dobu určitú do 

30.04.2018, za nasledovných podmienok: 200 € mesačný nájom + paušálne 50€ voda 

a energie. 

 

Berie na vedomie: 

 

200. Predloženie majetkového priznania starostu obce za rok 2016 komisii o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

 

201. Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obcí 

Nižná Kamenica, Košický Klečenov, Rankovce a Vyšná Kamenica – obec Nižná Kamenica. 

 

Súhlasí: 

 

202.  S termínom 3. Jún 2017 – Kvapka krvi, ktorá sa uskutoční v kaštieli. 

 

Nesúhlasí: 

 

203. S predajom obecného pozemku parc. č. 293/6 o výmere 939 m2, Martinovi Szabóovi, 

bytom Krosnianska 53 Košice. 

 

204. S predajom obecného pozemku parc. č. 293/2 o výmere 724 m2, Stanislavovi 

Kopnickému a Jane Černej, bytom Obrancov Mieru 14, Košice. 

 

Odporúča:  

 

205. Starostovi obce osloviť KPÚ Košice ohľadom náhradnej výsadby drevín v parku pri 

kaštieli. 

 

 

K bodu 12. 

 

 Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Miroslav Líška 

poďakovaním za účasť. 

 

 

Zapísala : Magdaléna Pohorencová 

 

Overovatelia zápisnice :  

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

 

Peter Veliký      ...........................................................

    

 

 

Miroslav L í š k a 

            starosta obce 


