
U z n e s en i a  

prijaté na OZ dňa 08.12.2017 

 

 

UZN 246. 

1. OZ berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2018-2020 

a k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 

2.OZ schvaľuje 

Rozpočet obce na rok 2018 

3.OZ berie na vedomie 

Viacročný rozpočet obce na roky 2018-2020 

 

UZN 247. 

OZ berie na vedomie 

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

obce Nižná Kamenica, ktorej úspešným súťažiteľom sa stala firma ENERGITHERM 

SLOVAKIA s.r.o. 

 

UZN 248. 

OZ nariaďuje 

Riaditeľovi ZŠ zúčastniť sa na najbližšom zasadnutí OZ 

 

UZN 249. 

OZ schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018 

 

UZN 250. 

1. OZ schvaľuje 

VZN č. 4/2017 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach a o mieste a čase 

zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Nižná Kamenica 

2. OZ ruší 

VZN č. 1/2016 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach a o mieste a čase 

zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Nižná Kamenica 

 

UZN 251. 

OZ berie na vedomie 

Žiadosť od p. Marty Kelečeniovej, bytom Nižná Kamenica 132, o odkúpenie pozemku parc. 

č. 317/1 o výmere 258m
2 

a má zamietavé stanovisko k odpredaju predmetnej parcely 

 

 

UZN 252. 

OZ schvaľuje 

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Nižná Kamenica parc. č. KN-C 93/2 – záhrady 

o výmere 20m
2
, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa, pre budúceho 

nadobúdateľa: Iveta Knapová, Branisková 18, 040 01 Košice, za cenu 10eur/1m
2
  

 

 



UZN 253. 

OZ berie na vedomie 

Žiadosť o prijatie do zamestnania na pozíciu učiteľka v MŠ od Mgr. Lucie Tóthovej, bytom 

Paňovce 24  

 

UZN 254. 

OZ berie na vedomie 

Žiadosť od firmy LUMAR FOOD s.r.o., Sofijska 22, Košice o prenájom priestorov obecného 

úradu – kuchyňa a priľahlé priestory susediace s kuchyňou a má zamietavé stanovisko 

k prenájmu priestorov 

 

 

 

V Nižnej Kamenici, 11.12.2017 

 

 

                                                                                                                     Miroslav Líška 

  starosta obce 


