
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej Kamenici, konaného dňa 24.10.2017 

 

 

 

Program zasadnutia: 

 

1.  Otvorenie zasadnutia  

2.  Schválenie programu rokovania OZ 

3.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.  Kontrola uznesení 

5.  Činnosť obecného úradu od 07.09.2017-24.10.2017 

6.  Čerpanie rozpočtu 

7.  Iné, rôzne 

8.  Príprava koncoročných akcií 

9.  Diskusia 

10. Schválenie uznesenia 

11. 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 Monika 

Opiňárová, 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 07.09.2017 do 24.10.2017 informoval poslancov 

obecného zastupiteľstva starosta obce Miroslav Líška: 

 

-Kosenie starého cintorína a verejných priestranstiev 

-Deň Mikroregiónu MPM - K. Klečenov 9.9.2017 príprava, akcia a  

 upratovanie po Mikroregióne 

-1000 h. Servis na traktor Bielorus kompletná výmena náplní 

  nastavenie spojky a bŕzd 

- Dovoz a uskladnenie minerálnej vaty na zateplenie stropu ZŠ,MŠ 

- Mikroregión Mošník vyúčtovanie dňa MRPM a príprava článkov do   

  regionálnych novín 

- Oprava kosačiek 4 ks 

- Fotenie kaštieľa interiér a exteriér na nový nástenný kalendár 2018 

- Kontrola z KPÚ 14.9.2017 na prevedenie prác v interiéry kaštieľa 

  bez výhrad a námietok, bola prisľúbená pomoc pri projektovej  



  dokumentácií a podávaní projektu. 

-Príprava vianočnej akcie s KCA a tvorivé dielne, Mikuláš, vianočný  

 punč, maľovanie na tvár pre deti 

-Zateplenie stropu na budove ZŠ a MŠ  25.9. a 26.9. 2017 

-Rezanie dreva pre kaštieľ, štiepanie a uskladnenie 

-Kosenie a mulčovanie  verejných priestranstiev 

-Mikroregión Mošník - príprava plesu MPRM 11.11.2017 

-Výmena obehových čerpadiel na oboch kotloch kaštieľ OÚ 

-Zametanie cesty k farme Velikých, oprava verejného osvetlenia na  

 tejto komunikácií  (Štefánik, Petro) 

-Prijatie do pracovného pomeru na ½ pracovný úväzok A.Štefaníková 

-Kopanie sondy základu kaštieľa pre projekt odvodnenia 

-Kontrola KPÚ 19.10.2017 odvodnenie kaštieľa 

-Príprava projektu odvodnenia kaštieľa ing. arch. Klimeková, Bardejov 

-Zakúpenie výklopnej panvice  do kuchyne v kaštieli, obec Studenec –  

 pri  Spišskom hrade 

-Maľovanie stĺpov verejného osvetlenia príprava na osadenie 

-Dokončenie kosenia verejných priestranstiev 20.10.2017 

-Deň úcty k starším 22.10.2017 - kultúrna akcia 

-Príprava projektu kanalizácie pre firmu ZEPO Michalovce 

-Príprava projektu domu smútku 

-Čistenie dverí a zárubní od starých náterov južné krídlo 

 

 

K bodu 6. 

Obecnému zastupiteľstvu bolo predložené čerpanie rozpočtu k 30.09.2017 a úprava rozpočtu 

č. 3 a č. 4, ktoré OZ vzalo na vedomie. Ďalej bola predložená úprava rozpočtu č. 5, ktorú OZ 

schválilo. OZ dalo požiadavku pre externú účtovníčku, aby prejednávali každé čerpanie každý 

štvrťrok, čiže žiadajú predkladať plnenie rozpočtu za quartály. Vypracované podklady žiadajú 

zasielať aspoň týždeň pred zasadnutím, aby mali možnosť naštudovať si ich. 

Pracovníčke obecného úradu dali požiadavku, aby na najbližšom zasadnutí predložila OZ 

neplatičov daní a ich vyčíslenie. 

Ďalej sa prejednávalo zateplenie budovy ZŠ, kde na výdavky boli použité financie z RF. OZ 

sa vyjadrilo, že je potrebné chrániť obecné peniaze a preto ak je to možné, aby sa časť 

výdavkov na zateplenie čerpala aj zo školských peňazí. Starosta vyrozumie externú 

účtovníčku. 

 

 

K bodu 7.  

V bode iné, rôzne kronikárka obce PaedDr. Jolana Janičkárová prečítala zápisky kroniky za 

rok 2016.  

OZ jednohlasne schválilo zápis do kroniky za rok 2016. 

 

Ďalej v tomto bode starosta obce oboznámil prítomných poslancov so žiadosťami a podnetmi 

doručenými na obecný úrad. 

Alena Frištiková, Herľany 14, doručila žiadosť o rozšírenie územného plánu obce. V žiadosti 

uviedla, že v blízkej budúcnosti bude cez jej parcelu č. 1155 prechádzať obecná cesta, ktorú 

obec plánuje vybudovať a preto žiada rozšíriť zastavanú časť o spomínanú parcelu. Obec 

v blízkej dobe neplánuje vybudovanie prístupovej cesty ani rozšírenie územného plánu obce. 

Žiadosť od p. Frištikovej bola vzatá na vedomie. 



 

Obecný úrad obdŕžal žiadosti od troch centier voľného času, ktoré žiadajú poskytnutie 

finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2018, spolu v počte 14 žiakov. 

OZ schválilo príspevok pre deti vo výške 50,00 € na jedno dieťa, zaslané v dvoch splátkach. 

 

Peter Širák, Ing. Erika Širáková, Krosnianska 47, Košice, doručili žiadosť, v ktorej žiadajú 

o predaj časti pozemku na parcelách č. 339/6 a 339/7, ktoré sú vo vlastníctve obce. Ide 

o plochu cca 15m
2
, ktorú majú záujem odkúpiť vzhľadom na to, že ju užívajú, nakoľko 

pôvodné staré zameranie bolo iné. K žiadosti priložili aj fotografiu katastrálnej mapy. 

Kontrolórka obce sa vyjadrila, že v prípade ak by obec mala záujem odpredať časť pozemku, 

išlo by o prípad osobitného zreteľa. OZ vzalo túto žiadosť na vedomie. Nakoľko z fotografie 

nebolo celkom jasné kde sa predmetná parcela nachádza, bude potrebné urobiť obhliadku na 

tvári miesta. 

 

Ďalej v tomto bode starosta obce informoval prítomných poslancov o blížiacej sa kultúrnej 

akcii – Ples Mikroregión „Pod Mošníkom“, ktorá sa uskutoční 11.11.2017 v kultúrnom dome 

vo Svinici. Vstupné je 40€ pre pár. Starosta požiadal OZ o súhlas so zakúpením 10 ks 

vstupeniek pre 20 osôb na Ples Mikroregiónu a srdečne všetkých poslancov pozval. OZ 

súhlasilo so zakúpením vstupeniek. 

 

Starosta obce požiadal poslancov o použitie finančných prostriedkov z RF na výdavky 

spojené s vypracovaním projektovej dokumentácie na odvodnenie kaštieľa vo výške 1000€. 

OZ schválilo použitie RF na kapitálové výdavky – 1000€ na projektovú dokumentáciu 

odvodnenia kaštieľa. 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s ponukou od p. Hochvarta, ktorý zakúpil na vlastné 

náklady 4ks zrkadiel (90x170 cm) do tanečnej sály v kaštieli ako dar pre obec. OZ tento dar 

prijíma. Poslanci zhodnotili, že zrkadlá by sa mohli namontovať na lišty, alebo do rámu, aby 

boli vyberateľné. 

 

Starosta obce ďalej oboznámil OZ s nedostatkom pracovnej sily v obci. Aktivačných 

pracovníkov je málo, a ich mesačný harmonogram je odpracovať len 32 hodín. Začalo zimné 

obdobie a zamestnancovi p. Horváthovi pribudlo aj kúrenie v škole a v kaštieli. V pondelok 

s ním nemá kto chodiť na zber separovaného odpadu, prevádzkuje aj zberný dvor. 

Zamestnanec nemá možnosť čerpať dovolenku a v prípade pracovnej neschopnosti ho nemá 

kto zastúpiť. Starosta by mal záujem vziať 1 pracovníka na dohodu alebo na ½ úväzok. Má 

možnosť zamestnať p. Viktora Sklenku, ktorý bol na obecnom úrade cez projekt z ÚPSVaR 

na §50J a skončil v septembri 2017. Momentálne nemá zamestnanie. Poslanci spolu 

s kontrolórkou obce prejednali možnosti ako p. Sklenku zamestnať. OZ sa uznieslo, že do 

konca roka 2017 ho obec zamestná na dohodu na pomocné práce v obci. V novom roku bude 

prijatý na ½ úväzok. 

 

Ďalej v tomto bode starosta obce oboznámil OZ s problémom na Zbernom dvore, ktorý nastal 

kvôli narastajúcemu počtu budovania rodinných domov. Prítomný na zastupiteľstve bol aj 

pracovník, Štefan Horváth, ktorý poslancom priblížil tento problém. Obyvatelia nosia na 

zberný dvor odpad z novostavieb vo veľkom množstve, ako napr. fólie a polystirén, ktoré 

prinášajú vo vreciach a rýchlo zaplnia veľkokapacitný kontajner. Na základe toho sú sťažnosti 

zo strany obyvateľov, že nie je postačujúca kapacita kontajnerov na takýto odpad. Vývoz 

kontajnerov sa ale vykonáva pravidelne a zamestnanec zberného dvora to ovplyvniť nevie.  

 



Ďalej v tomto bode poslanci obce navrhli, aby im na ďalšom zastupiteľstve bol predložený 

plán činnosti so žiakmi 1.- 4. ročníka, ktorý má vypracovať riaditeľ ZŠ. Zaujíma ich plán 

činnosti so žiakmi, okrem vyučovacích hodín, a ako plánuje zabezpečiť nábor prvákov. 

Okrem toho žiadajú predložiť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti ZŠ za šk. rok 2016/2017 starostovi obce do konca októbra, ktorú následne starosta 

predloží OZ. Obec bude o tejto požiadavke informovať riaditeľa ZŠ.  

K tomuto bodu bola oslovená aj kontrolórka obce, ktorú požiadali, aby do kontrolnej činnosti 

na ďalšie obdobie zahrnula kontrolu ZŠ – mzdy, zastupované hodiny a dôvod zastupovania. 

 

K bodu 8. 

V tomto bode starosta obce oboznámil prítomných s prípravami koncoročných akcií: 

11.11.2017 – Ples Mikroregiónu vo Svinici 

17.12.2017 – „Vianoce v Kaštieli“ v tejto akcii bude zahrnutý Mikuláš s čertom (pán 

Hochvart s manželkou), Vianočná kapustnica (na jej prípravu bude oslovený p. Oros), 

podávať sa bude aj Vianočný punč. Kultúrne centrum Abova pripraví pre deti maľovanie na 

tvár a zdobenie perníkov. O hudbu sa postará Sláčikové kvarteto a ako každý rok vystúpi FSS 

Čerešeň. 

28.12.2017 – Koncoročný večierok pre poslancov OZ a zamestnancov obce. 

 

K bodu 9. 

V diskusii starosta obce pripomenul, že do konca roka 2017 mal zvolať verejnú schôdzu 

ohľadom rozšírenia ÚPN obce Nižná Kamenica. Nakoľko do konca roka nebude čas, požiadal 

poslancov aby sa táto schôdza urobila v budúcom roku. OZ upúšťa od zvolania verejnej 

schôdze v roku 2017. 

 

Starosta obce dal Príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov. Zriadil komisiu v zložení všetkých poslancov a za každé pracovisko (MŠ, ZŠ, ŠJ, 

VS, ZD) po 1 zodpovednom zamestnancovi. OZ vzalo na vedomie príkaz starostu obce na 

vykonanie inventarizácie majetku. 

 

Mgr. Helena Butalová informovala o zasadnutí rady školy v novom školskom roku, kde za 

predsedu bola zvolená Katarína Pavlovičová a predniesla požiadavky z tohto zasadnutia:  

- zakúpiť nové preliezky na detské ihrisko a opraviť pôvodné 

- dať do poriadku školský dvor, opraviť oplotenie  

- na detských toaletách opraviť záchody 

- v herni je koberec v zlom stave 

Ďalej poznamenala, že v umývarkach sú stojany na hygienické potreby od firmy ILLE, ktoré 

sú zbytočne predražené. Deti si kupujú hygienické potreby, preto navrhuje zistiť výpovednú 

lehotu a zrušiť zmluvu s firmou ILLE. 

Starosta sa vyjadril, že tieto požiadavky bude riešiť čo najskôr, v rámci možností. 

 

Starosta oboznámil prítomných o možnosti opraviť cestnú komunikáciu medzi Nižnou 

a Vyšnou Kamenicou. Je možnosť osloviť p. Ceranka, ktorý sa zaoberá asfaltovaním ciest 

a ponúka nám cenu 10€/1m2 alebo druhou alternatívou by bolo urobiť to svojpomocne. OZ 

navrhlo aby nám vyhotovili cenovú ponuku, aby sme vedeli porovnať čo je pre obec 

výhodnejšie. 

 

 

 

 



K bodu 10. 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici na zasadnutí dňa 24. októbra 2017 prijalo 

nasledovné: 

 

 

U z n e s en i a: 

 

UZN 231. 

OZ berie na vedomie: 

Výsledok OVS – predaj pozemku, parc. č. 293/8 reg. „C“ – ostatné plochy o výmere 811 m
2
 , 

zapísanej na LV číslo 248 v k. ú. Nižná Kamenica, za najvyššiu ponúknutú cenu 26 763 € 

(33€/m
2
)
   

ponúknutú súťažiacim Viktorom Kanyicskom, bytom Benadova 3, 040 22  Košice – 

Dargovských hrdinov a následné uzatvorenie kúpnej zmluvy starostom obce s úspešným 

súťažiteľom. 

 

UZN 232. 

1. OZ berie na vedomie 

Úpravu rozpočtu č. 3 a č. 4. 

Plnenie rozpočtu k 30.09.2017 

2. OZ schvaľuje 

Úpravu rozpočtu č. 5. 

 

UZN 233. 

OZ žiada 

Predkladať plnenie rozpočtu za kvartály. 

 

UZN 234. 

OZ schvaľuje 

Zápis do kroniky za rok 2016. 

 

UZN 235. 

OZ schvaľuje 

Príspevok pre CVČ na záujmové vzdelávanie pre 14 detí, v šk. roku 2017/2018 vo výške 

50,00 € na 1 dieťa, v dvoch splátkach. 

 

UZN 236. 

OZ berie na vedomie 

Žiadosť od p. Aleny Frištikovej, Herľany 14, o rozšírenie územného plánu obce. 

 

UZN 237. 

OZ berie na vedomie 

Žiadosť od Petra Širáka a Ing. Eriky Širákovej, Krosnianska 47, Košice, o odpredaj časti 

pozemku na parcelách č. 339/6 a 339/7, ktoré sú vo vlastníctve obce. 

 

UZN 238. 

OZ súhlasí 

So zakúpením 10ks vstupeniek pre 20osôb na Ples Mikroregiónu v celkovej sume 400€. 

 

 



UZN 239. 

OZ schvaľuje 

Použitie RF na kapitálové výdavky – 1000€ na projektovú dokumentáciu odvodnenia 

kaštieľa. 

 

UZN 240. 

OZ prijíma 

Dar od p. Hochvarta z Vyšnej Kamence – 4ks zrkadiel. 

 

UZN 241. 

OZ berie na vedomie 

Že obec zamestná do konca roka na dohodu 1 pracovníka na pomocné práce v obci. 

 

UZN 242. 

1. OZ žiada 

Riaditeľa ZŠ o predloženie plánu činnosti so žiakmi 1.- 4. ročníka od začiatku školského roka 

2017/2018, okrem vyučovacích hodín. 

2. OZ žiada 

Riaditeľa ZŠ o predloženie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti ZŠ za šk. rok 2016/2017 do konca októbra. 

 

UZN 243. 

OZ upúšta 

Od zvolania verejnej schôdze ohľadom rozšírenia ÚPN obce Nižná Kamenica do konca roka 

2017. 

 

UZN 244. 

OZ berie na vedomie 

Príkaz starostu obce na vykonanie inventarizácie majetku. 

 

UZN 245. 

OZ schvaľuje 

Podmienky OVS č. 3 na podávanie návrhov na ťažbu a predaj drevnej hmoty vo vlastníctve 

obce Nižná Kamenica. 

 

K bodu 11. 

 

 Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Miroslav Líška 

poďakovaním za účasť. 

 

Zapísala : Magdaléna Pohorencová 

 

Overovatelia zápisnice :  

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

 

Monika Opiňárová     ...........................................................

    

 

Miroslav L í š k a 

            starosta obce 


