Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej Kamenici, konaného dňa 22.02.2018

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania OZ
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení
5. Činnosť obecného úradu od 08.12.2017 do 22.02.2018
6. Oboznámenie so správou VVV – riaditeľ ZŠ
7. Návrh zmeny rozpočtu na rok 2018
8. Iné, rôzne
9. Príprava celoročných akcií
10. Diskusia
11. Schválenie uznesenia
12. Záver
K bodu 1. 2.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nižnej Kamenici otvoril a viedol starosta obce
Miroslav Líška. Oboznámil prítomných poslancov s programom zasadnutia, do ktorého bol
doplnený bod – Prevod nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Takto doplnený program bol poslancami jednohlasne schválený.
K bodu 3.
Za overovateľov zápisnice boli starostom obce navrhnutí: Jana Gamrátová a Jaroslav Šiška,
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 08.12.2017 do 22.02.2018 informoval poslancov
obecného zastupiteľstva starosta obce Miroslav Líška.
K bodu 6.
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy v Nižnej
Kamenici za školský rok 2016/2017 predniesol prítomný riaditeľ ZŠ Mgr. Vladimír Duračka.
Oboznámil prítomných poslancov, že dňa 27.02.2018 sa na Základnej škole uskutoční Deň
otvorených dverí, spojený so slávnostnou akadémiou k 85. výročiu založenia Štátnej
základnej školy a k 45. výročiu otvorenia novej budovy školy, zároveň všetkých srdečne
pozval. Spomenul, že pozvaní boli aj bývalí učitelia, ktorí na tejto škole vyučovali. Pripravený
je program žiakov a hovorené slovo o histórii školy.
Bola položená otázka, čo s webovou stránkou pre školu? Riaditeľ to riešil, dal si urobiť
cenové ponuky, ale ceny sú vysoké. Spomenul, že má sa stretnúť s bývalým študentom, ktorý

sa venuje tvorbe webstránok, u ktorého by cena mohla byť pravdepodobne nižšia. Stačilo by
stránku len zriadiť a spravovali by ju žiaci na hodinách informatiky.
K bodu 7.
V tomto bode bol predložený návrh zmeny rozpočtu na rok 2018 od externej účtovníčky.
Starosta poznamenal, že oprava cesty v úseku Nižná Kamenica – Vyšná Kamenica bola
uhradená z bežného účtu, ale bolo by dobré použiť financie z RF, nakoľko sa jednalo
o havarijný stav. OZ schválilo prevod finančných prostriedkov z RF na bežné výdavky –
havarijný stav cesty, vo výške 11520€.
Ďalej skonštatoval, že v tomto roku je potrebné urobiť náter strechy na budove školy, uhradilo
by sa to zo školských prostriedkov a je potrebné zakúpiť kanalizačné rúry a materiál na
dokončenie ulice „Koplalov“. OZ súhlasilo so zakúpením 12ks korigovaných rúr, z bežného
účtu.
Starosta oboznámil poslancov s novou informáciou, že z Miestnej akčnej skupiny (ďalej len
MAS), ktorej sme členmi, by sme v tomto roku mohli dostať financie formou refundácie,
z ktorých by rád urobil chodník na ulici „Koplalov“ z toho dôvodu, že táto ulica je veľmi
frekventovaná a nebezpečná, hlavne v ranných hodinách. Informačne dal spraviť aj cenovú
ponuku na 400m dlhý chodník, čo by stálo cca 30 000€. Poslanci sa vyjadrili nasledovne, je
potrebné počkať či obec tieto financie od MAS dostane a ak to bude na 100% až tak začať
s realizáciou.
OZ vzalo na vedomie úpravu rozpočtu č. 6/2017 a schválilo úpravu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 1/2018.
K bodu 8.
OZ schválilo prevod nehnuteľného majetku obce Nižná Kamenica z dôvodu hodného
osobitného zreteľa - parc. č. KN-C 93/2 – záhrady o výmere 20m2 zapísaná na LV č. 383, za
cenu 10eur/1m2 pani Ivete Knapovej, bytom Branisková 18, 040 01 Košice.
Ďalej v tomto bode starosta obce oboznámil prítomných poslancov so žiadosťami a podnetmi
doručenými na obecný úrad.
Matej Žarnovský, bytom Európska trieda 9,040 13 Košice, doručil žiadosť o zabezpečenie
nehnuteľnosti - RD na parc. č. 346/1, ktorý je v havarijnom stave. Jeho majiteľom je Radoslav
Kelečéni. OZ vzalo túto žiadosť na vedomie a odporúča zasadnutie komisie pre verejný
poriadok s prítomnosťou p. Kováča zo stavebného úradu v Bidovciach a vlastníkov
predmetného pozemku a nehnuteľnosti.
Peter Štefuš, bytom Nižná Hutka 197, doručil žiadosť o kúpu obecného pozemku, parc. č.
293/2 v kat. území Nižná Kamenica, o výmere 724m2 s navrhovanou kúpnou cenou 42€/m2.
OZ vzalo túto žiadosť na vedomie a jednohlasne neodporúča predaj pozemku.
Obyvatelia časti „Jahôdky“ doručili žiadosť o spevnenie prístupovej cesty a zavedenie
obecného rozhlasu. Starosta sa vyjadril, že rozhlas je v procese riešenia a v blízkej dobe bude
v tejto časti zavedený. Na spevnenie prístupovej cesty sa zakúpi vysokopecná trúska z USS
Košice, OZ schválilo zakúpenie 5 fúr vysokopecnej trúsky a súhlasilo so zakúpením 10ks
stĺpov na verejné osvetlenie a rozhlas.
Ing. Radoslav Opiňár doručil na obecný úrad plán práce v lese na rok 2018, nakoľko sa
nemohol osobne zúčastniť na zasadnutí OZ. Spomenul pokračovanie v ťažbe dreva,
dokončenie zalesňovania starých holín s orientačnou kalkuláciou nákladov zalesňovania.

Starosta obce predložil cenové ponuky na nákup drevených stoličiek do stolovacích
miestností v kaštieli, nakoľko terajšie stoličky sú málo a v zlom stave. OZ súhlasilo so
zakúpením 120ks stoličiek za čo najnižšiu cenu.
Starosta obce informoval OZ ohľadom vypracovania statického posudku na rozostavaný
kultúrny dom, ktorého cena by bola 400-500€. OZ súhlasilo.
Jaroslav Šiška oznámil, že ako poslanec už môže dostať odmenu a požiadal o zrušenie UZN č.
155/2016 zo dňa 23.08.2016. OZ súhlasilo.
K bodu 9.
V tomto bode starosta obce oboznámil prítomných s pripravovanými akciami na rok 2018
v susedných obciach a predovšetkým v našej.
Deň matiek sa uskutoční dňa 11.03.2018 o 15:00. Osloví sa FSS Čerešeň a Kultúrne centrum
Abova.
Deň obce Nižná Kamenica sa bude konať 09.06.2018. Na túto akciu už oslovil Kultúrne
centrum Abova, ktorí pripravia program.
Ako každoročne, aj tento rok sa zorganizuje Kvapka krvi, presný termín ešte nie je určený.
K bodu 10.
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici na zasadnutí dňa 22. 2. 2018 prijalo
nasledovné:
UZN 255.
1. OZ schvaľuje
Prevod finančných prostriedkov z RF na bežné výdavky – havarijný stav cesty – vo výške
11520€.
UZN 256.
OZ súhlasí
So zakúpením 12 ks korugovaných rúr z bežného účtu.
UZN 257.
1. OZ berie na vedomie
Úpravu rozpočtu č. 6/2017
2. OZ schvaľuje
Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2018
UZN 258.
OZ schvaľuje
Prevod nehnuteľného majetku obce Nižná Kamenica z dôvodu hodného osobitného zreteľa parc. č. KN-C 93/2 – záhrady o výmere 20m2 zapísaná na LV č. 383, za cenu 10eur/1m2 pani
Ivete Knapovej, bytom Branisková 18, 040 01 Košice.
UZN 259.
1. OZ berie na vedomie
Prijatú žiadosť od p. Mateja Žarnovského, trvale bytom Európska trieda 9, 040 13 Košice
o zabezpečenie nehnuteľnosti na parc. č. 346/1 - RD so súpisným číslom 36, ktorej
vlastníkom je Radoslav Kelečéni.

2.OZ odporúča
Zvolať zasadnutie komisie pre verejný poriadok a pozvať p. Kováča zo stavebného úradu
v Bidovciach a vlastníka predmetnej nehnuteľnosti.
UZN 260.
1. OZ berie na vedomie
Prijatú žiadosť od p. Petra Štefuša, trvale bytom Nižná Hutka 197, ktorý žiada obec o
odpredaj obecného pozemku parc. č. 293/2 o výmere 724m2.
2.OZ neodporúča
Predaj predmetnej parc. č. 293/2 – ostatné plochy o výmere 724m2.
UZN 261.
OZ súhlasí
So zakúpením 5 fúr vysokopecnej trúsky.
UZN 262.
OZ súhlasí
So zakúpením 10 stĺpov na verejné osvetlenie a rozhlas.
UZN 263.
OZ súhlasí
So zakúpením 120ks stoličiek.
UZN 264.
OZ ruší
Prijaté uznesenie č. 155/2016 zo dňa 23.08.2016 – Vzdanie sa poslanca Jaroslava Šišku od
poslaneckej odmeny.
K bodu 11.
Zasadnutie obecného
poďakovaním za účasť.
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