Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej Kamenici, konaného dňa 08.12.2017

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania OZ
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení
5. Činnosť obecného úradu od 25.10.2017- 08.12.2017
6. Schválenie rozpočtu na rok 2018 a oboznámenie na roky 2019, 2020
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. Milan Veliký a Peter Veliký,
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 25.10.2017 do 08.12.2017 informoval poslancov
obecného zastupiteľstva starosta obce Miroslav Líška.
K bodu 6.
Kontrolórka obce Ing. Agáta Vysokajová predniesla stanovisko k návrhu viacročného
rozpočtu obce na roky 2018-2020 a k návrhu rozpočtu na rok 2018 a odporúčala OZ takto
predložený rozpočet schváliť.
OZ vzalo na vedomie stanovisko HK. OZ schválilo rozpočet obce na rok 2018 a vzalo na
vedomie viacročný rozpočet obce na roky 2018-2020.
K bodu 7.
V tomto bode Ing. Agáta Vysokajová predložila návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na 1.polrok 2018. OZ jednohlasne schválilo plán kontrolnej činnosti HK na
1.polrok 2018.

Ďalej v bode iné, rôzne bolo predložené vyhodnotenie OVS č. 3 na podávanie návrhov na
ťažbu a predaj drevnej hmoty vo vlastníctve obce Nižná Kamenica. Úspešným uchádzačom sa
stala firma ENERGITHERM SLOVAKIA s.r.o. OZ vzalo na vedomie výsledok OVS č. 3.
Starosta obce predložil správu od riaditeľa ZŠ o výsledkoch a podmienkach výchovnovzdelávacej činnosti Základnej školy Nižná Kamenca, za školský rok 2016/2017 a plán
činnosti so žiakmi 1.- 4. ročníka od začiatku školského roka 2017/2018, okrem vyučovacích
hodín, ktoré si vyžiadali poslanci obce na predchádzajúcom zasadnutí UZN č.242.
OZ nesúhlasilo so spôsobom predloženia a preto nariadilo riaditeľovi ZŠ zúčastniť sa na
najbližšom zasadnutí OZ.
Prejednávaná bola aj predložená ponuka na tvorbu web stránky pre školu. OZ sa vyjadrilo, že
táto ponuka je drahá. So zriadením webovej stránky súhlasia, ale nie v takejto sume.
V tomto bode bolo schválené 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 s účinnosťou od 01.01.2018
a zrušené VZN č. 1/2016 schválené dňa 10.03.2016.
Ďalej v tomto bode starosta obce oboznámil prítomných poslancov so žiadosťami a podnetmi
doručenými na obecný úrad.
Marta Kelečeniová, bytom Nižná Kamenica 132, doručila žiadosť o odkúpenie
pozemku parc. č. 317/1 o výmere 258m2 z dôvodu, že uvedená parcela je susednou parcelou
pri jej rodinnom dome a po celú dobu ju udržiava. OZ vzalo na vedomie prijatú žiadosť a má
zamietavé stanovisko k odpredaju, nakoľko predmetná parcela je jedinou prístupovou cestou
k parc. č. 317/3 a 317/20, ktorých vlastníkom je p. Ján Zubko.
Iveta Knapová, bytom Branisková 18, 040 01 Košice, doručila žiadosť o kúpu
pozemku parc. č. 93/2 o výmere 20m2, z dôvodu že uvedená parcela je prístupovou cestou
k jejpozemku parc. č. 58/1. OZ schválilo zámer predaja nehnuteľného majetku obce Nižná
Kamenica parc. č. KN-C 93/2 – záhrady o výmere 20m2, na ktorý sa sťahuje prípad hodný
osobitného zreteľa, pre budúceho nadobúdateľa: Iveta Knapová, Branisková 18, 040 01
Košice za cenu 10eur/1m2 . Tento zámer bude vyvesený po dobu minimálne 15 dní a následne
bude na najbližšom zasadnutí OZ schválený prevod predaja majetku obce.
Mgr. Lucia Tóthová, bytom Paňovce 24, doručila žiadosť o prijatie do pracovného
pomeru na pozíciu učiteľky MŠ. OZ vzalo na vedomie prijatú žiadosť, obec Nižná Kamenica
neeviduje žiadne voľné pracovné miesto na danú pozíciu.
Spoločnosť Lumar Food s.r.o., Sofijska 22, doručila žiadosť o prenajatie priestorov
obecného úradu – kuchyňa a priľahlé priestory susediace s kuchyňou. OZ vzalo na vedomie
prijatú žiadosť a má zamietavé stanovisko, nakoľko kuchyňa spolu s priľahlými priestormi je
výlučne pre účely obce Nižná Kamenica.
K bodu 8.
V tomto bode sa starosta obce spolu s poslancami dohodli na príprave koncoročných akcií.
Dňa 17.12. o 17:00 – Mikuláš, kde J. Gamrátová zabezpečí punč a sladkosti pre deti, V. Oros
uvarí kapustnicu, Kulturné centrum Abova zabezpečí program pre deti - zdobenie perníkov
a tvorba vianočných ikebán.
Koncoročné posedenie – starosta si overil u prítomných poslancov účasť na večierku.

K bodu 9.
Starosta obce oboznámil poslancov s tým, že mal stretnutie s hypotekárnou poradkyňou z
Prima banky, s ktorou riešil aké sú možnosti pre našu obec. Úver na rozostavanú budovu
máme predschválený, ale budova musí spĺňať certifikát zateplenia. OZ sa k úveru vyjadrilo
tak, že je potrebné zistiť konkrétnejšie podmienky a porovnať splátky na 4, 6 a 10 rokov.
K bodu 10.
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici na zasadnutí dňa 08. decembra 2017 prijalo
nasledovné:
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
zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
pôsobnosti obce Nižná Kamenica
2. OZ ruší
VZN č. 1/2016 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach
zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
pôsobnosti obce Nižná Kamenica

a o mieste a čase
v zriaďovateľskej
a o mieste a čase
v zriaďovateľskej

UZN 251.
OZ berie na vedomie
Žiadosť od p. Marty Kelečeniovej, bytom Nižná Kamenica 132, o odkúpenie pozemku parc.
č. 317/1 o výmere 258m2 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 20m2, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa, pre budúceho
nadobúdateľa: Iveta Knapová, Branisková 18, 040 01 Košice, za cenu 10eur/1m2
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

K bodu 11.
Zasadnutie obecného
poďakovaním za účasť.
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