
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej Kamenici, konaného dňa 06.06.2017 

 

 

 

Program zasadnutia: 

 

1.  Otvorenie zasadnutia  

2.  Schválenie programu rokovania OZ 

3.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.  Kontrola uznesení 

5.  Činnosť obecného úradu od 19.04.2017-05.06.2017 

6.  Schválenie VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

7.  Prerokovanie záverečného účtu obce Nižná Kamenica za rok 2016 

8.  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016 

9.  Predloženie výročnej správy za rok 2016 

10. Žiadosť na eurofondy pre dokončenie KD p. Ing. Nemčík 

11. Iné, rôzne 

12. Príprava dňa obce 

13. Diskusia 

14. Schválenie uznesenia 

15. 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. Daniela Lukačová a Jana 

Gamrátová, 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 19.04.2017 do 05.06.2017 informoval poslancov 

obecného zastupiteľstva starosta obce Miroslav Líška: 

 

  Rozobratie a vybúranie schodišťa ku kotlom v kotolni Obecného úradu, šalovanie 

a zabetónovanie na nové schodište 

 Kopanie základu a príprava betónových pätiek na parkové lampy v areáli kaštieľa 

 Hrabanie parku pri kaštieli, príprava na kosenie 

 Príprava techniky na sezónnu prevádzku / kosačky/ 

 Zabetónovanie betónových pätiek a zakopanie káblov na parkové lampy 

 Príprava vchodovej časti kaštieľa, oprava omietok 



 Kosenie okolo školskej budovy a budovy KD 

 Zabetónovanie stojana na dopravné zrkadlo a osadenie zrkadla / križovatka východná 

a cintorínska ulica/ 

 Oprava lavičiek na cintoríne, výmena dosiek 

 Zametanie ulice ku „kertaľkam“ a ku Vyšnej Kamenici  

 Zakúpenie štiepačky na drevo /220€/ 

 Pokračovanie v pokládke parkiet - južné krídlo 

 Oprava dverí a zárubní – južné krídlo, zadebnenie čistiacich komínových otvorov a za 

radiátormi 

 Odstraňovanie starého náteru na dverách – južné krídlo 

 Prijatie do pracovného pomeru na 9 mesiacov §54 – P. Kopasová /archivárka/ 

 Pokračovanie v územnom pláne obce 

 Zakúpenie mulčovača Delex /4000€/ 

 Kontrola OÚ KE – okolie, odbor dopravy /24.04.2017/ 

 Kosenie verejných priestranstiev 

 Odstraňovanie starého náteru pod oknami – južné krídlo 

 Doplnenie vecí k projektu vykurovania budovy ZŠ a MŠ – envirofond 

 Umývanie hlavnej komunikácie pri KD a pri kaštieli od nánosu blata po silnej lokálnej 

búrke 047.05.2017 

 Príprava lustrov, predlžovanie reťazí a kábla, maľovanie 

 Lakovanie parkiet, namontované lišty v miestnosti 

 Nosenie dreva do pivnice kaštieľa 

 Založenie a zasypanie 600mm rúry pred p. F.Rakociho do priekopy pri ceste 

/havarijný stav/ 

 Mulčovanie trávy na verejných priestranstvách 

 Pokračovanie v čistení „Vargovej doliny“ 

 Maľovanie vstupnej časti do kaštieľa / portál/ 

 Kompletizácia kuchyne –južné krídlo /odpad, elektrina, zavesenie lustra/ 

 Kosenie verejných priestranstiev 

 Kompletizovanie 15ks stolov – južné krídlo 

 Namontovanie záznamového kamerového systému na zberný dvor 

 Maľovanie – južné krídlo 

 Namontovanie všetkých lustrov do južného krídla, spojazdnenie kuchyne 

 03.06.2017 Kvapka krvi 

 Príprava na Deň obce Nižná Kamenica 

 

 

 

K bodu 6. 

OZ schválilo VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

 

 

K bodu 7. a 8. 

Bol prerokovaný záverečný účet obce Nižná Kamenica za rok 2016, OZ predniesla stanovisko 

HK p. Ing. Agáta Vysokajová / viď.príloha/ 

OZ vzalo na vedomie stanovisko HK a schválilo záverečný účet za rok 2016 bez výhrad. 

 

 



K bodu 9. 

V tomto bode bola OZ predložená Výročná správa za rok 2016. 

OZ vzalo na vedomie výročnú správu obce za rok 2016, správu audítora k účtovnej závierke,  

a schválilo prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016 na tvorbu RF, vo výške 

9936,32€. 

 

K bodu 10. 

Starosta obce privítal prítomného p. Ing. Nemčíka a vyzval ho k slovu. P. Ing. Nemčík 

oboznámil prítomných poslancov ohľadom podávania žiadostí na eurofondy. Predstavil výzvu 

7.4., v ktorej máme na výber z viacerých aktivít /Dom smútku, kamerové systémy, 

dokončenie rozostavaného kultúrneho domu/. 

 

K bodu 11. 
Na obecný úrad neboli doručené žiadne žiadosti ani podnety na prejednanie v tomto bode. 

 

K bodu 12. a 13. 

Starosta obce otvoril diskusiu o príprave Dňa obce. Dohodol sa presný čas stretnutia, aby sa 

do začiatku osláv stihlo všetko pripraviť. Bol návrh zaobstarať ďakovné listy pre 

vystupujúcich z našej obce. 

Ďalej starosta obce nariadil v čo najbližšom čase vykonanie inventarizácie, navrhol 

inventarizačnú komisiu v zložení všetkých poslancov. OZ schválilo inventarizačnú komisiu. 

 

 

K bodu 14. 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici na zasadnutí dňa 06. júna 2017 prijalo 

nasledovné: 

 

 

U z n e s en i a: 

 

OZ 

Schvaľuje: 

 

206. VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

 

207. Záverečný účet obce Nižná Kamenica za rok 2016, s výrokom: celoročné hospodárenie 

bez výhrad. 

 

210. Prevod prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016 na tvorbu RF vo výške 

9936,32€ 

 

212. Prevod prostriedkov z RF: 

 - na bežné výdavky vo výške 2000€ na havarijný stav kaštieľa / parkety/ 

 - na kapitálové výdavky 3000€ - realizácia verejného osvetlenia v časti „Jahôdky“ 

 - na kapitálové výdavky 2000€ - zostava na zariadenie kuchyne 

 - na bežné výdavky 1500€ na havarijný stav – kanalizačné rúry. 

 

213. Inventarizačnú komisiu v zložení všetkých poslancov. 

 



Berie na vedomie: 

 

208. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce Nižná Kamenica za rok 2016. 

 

209. Správu audítora k účtovnej závierke a rok 2016. 

 

211. Výročnú správu obce za rok 2016. 

 

Súhlasí: 

 

214.  S realizáciou projektu na multifunkčnú budovu z rozostavaného kultúrneho domu. 

 

215. S poplatkom za prenájom kuchynského riadu vo výške 20€ / na akciu. 

 

 

 

K bodu 15. 

 

 Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Miroslav Líška 

poďakovaním za účasť. 

 

 

Zapísala : Magdaléna Pohorencová 

 

Overovatelia zápisnice :  

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

 

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

    

 

 

Miroslav L í š k a 

            starosta obce 

 


