U z n e s en i a
prijaté na OZ dňa 07.09.2017
UZN 216.
OZ berie na vedomie:
1. Správu o prerokovaní a výsledky z prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného
plánu obce Nižná Kamenica.
2. Výsledok preskúmania a stanovisko podľa §25 stavebného zákona, k návrhu Zmien
a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Nižná kamenica Okresného úradu Košice, odbor
výstavby a bytovej politiky, zo dňa 22.08.2017.
OZ schvaľuje:
1. Územný plán obcí Nižná Kamenica, Košický Klečenov, Rankovce a Vyšná Kamenica –
obec Nižná Kamenica Zmeny a doplnky č. 1
2. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nižná Kamenica č. 2/2017, ktorým sa vyhlasujú
Zmeny a doplnky č. 1 záväznej časti Územného plánu obce Nižná Kamenica.
OZ žiada:
1. Zabezpečiť zverejnenie a uloženie Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Nižná
Kamenica podľa § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov a podľa § 27 a § 28 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku, v znení neskorších predpisov, prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre
obstarávanie Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Nižná Kamenica.
UZN 217.
OZ schvaľuje:
Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na
území obce Nižná Kamenica.
UZN 218.
OZ berie na vedomie:
Správu HK z vykonanej kontroly na základe plánu kontrolnej činnosti.
UZN 219.
OZ schvaľuje:
1. zámer predaja pozemku, parc. č. 293/8, výmera 811m2 formou obchodnej verejnej súťaže
za min. cenu 30€/1m2.
2. podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku v zastavanom území, parc. č.
293/8 o výmere 811m2.
UZN 220.
OZ schvaľuje:
1. Zavedenie kanalizačných rúr odpadových vôd na cestu pred pozemkami parc. č. 240/1
a 240/2.
2. Zakúpenie kanalizačných rúr z RF.
UZN 221.
OZ schvaľuje:
Výšku sumy za prenájom priestorov na KAR: 20,00 €

UZN 222.
OZ schvaľuje:
Poplatok za prenájom kuchynského riadu na akcie: do 30 osôb v sume 10,00 €, nad 30 osôb
v sume 20,00 €
OZ ruší:
UZN č. 215 zo dňa 06.06.2017
UZN 223.
OZ schvaľuje:
Poplatok za mulčovacie práce vo výške 30,00€/za každú začatú hodinu, vrátane presunu.
UZN 224.
OZ súhlasí:
So zakúpením izolačného materiálu na zateplenie budovy školy z RF.
UZN 225.
OZ súhlasí:
So zapožičaním telocvične na výcvik Juda 2x/týždenne.
UZN 226.
OZ schvaľuje:
Vytvorenie 1 nového pracovného miesta v ŠJ.
UZN 227.
OZ schvaľuje:
1. sumu 2000,00 € na nákup a výsadbu sadeníc.
2. pokračovať v obnove lesných porastov v lokalite Sosny – dielce 138 a 139.
3. umelú obnovu na prípravu plôch podľa PSL.
UZN 228.
OZ berie na vedomie:
1. Požiadavku na zakúpenie osobného automobilu pre obec.
2. Požiadavku na zakúpenie stoličiek.
UZN 229.
OZ schvaľuje:
Zakúpenie darčekov ku Dňu úcty k starším v hodnote 3€/osoba pre 80 občanov nad 65 rokov.
UZN 230.
OZ berie na vedomie:
1. Žiadosť od p. Dzurišovej na opravu obecnej lavičky pred jej domom.
2. Žiadosť na opravu cesty do Vyšnej Kamenice.

Miroslav Líška
starosta obce

