
U z n e s en i a  

prijaté na OZ dňa 24.10.2017 

 

 

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. 

 

 

V Nižnej Kamenici, 25.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Miroslav Líška 

  starosta obce 


