Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej Kamenici, konaného dňa 03.05.2018

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania OZ
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení
5. Činnosť obecného úradu od 23.02.2018 do 03.05.2018
6. VZN č. 1/2018 o verejnom poriadku v obci
7. Čerpanie rozpočtu na rok 2018
8. Iné, rôzne
9. Príprava dňa obce 2018
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: 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 23.02.2018 do 03.05.2018 informoval poslancov
obecného zastupiteľstva starosta obce Miroslav Líška.
K bodu 6.
V tomto bode OZ schválilo VZN č. 1/2018 o verejnom poriadku v obci.
K bodu 7.
V bode 7 obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.03.2018 a schválilo
úpravu rozpočtu na položkách kde bolo vysoké % plnenia.
K bodu 8.
Mgr. Helena Butalová podala informácie zo zasadnutia rady školy zo dňa 24.04.2018.
-bola prednesená správa o hospodárení školy za rok 2017
-riaditeľ nenavrhuje zriadiť web stránku školy, nakoľko prichádza nový zákon o ochrane
osobných údajov a sprísňujú sa podmienky zverejňovania
-voľby rady školy budú v septembri, mení sa zloženie - končí funkčné obdobie

-oplotenie školského dvora je v dezolátnom stave, je potrebné s tým niečo robiť.
Ďalej v tomto bode starosta obce oboznámil prítomných poslancov so žiadosťami a podnetmi
doručenými na obecný úrad.
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 nesúhlasí s predajom, má zamietavé
stanovisko.
Ondrej Petro, bytom Nižná Kamenica 10, doručil žiadosť o odvedenie dažďových vôd do
cestného rigolu pred jeho rodinným domom, nakoľko v súčasnosti dažďové vody pred jeho
rodinným domom nie sú priebežne odvádzané samospádom do miestneho potoka, ale
prehradením cestného rigolu sú presmerované do umelo vytvoreného odvodňovacieho jarku
vyhlbeného pozdĺž jeho pozemkov ako parc. č. 228/ zapísaná na LV č. 453 – vodná plocha.
V období dažďov je tento jarok zaliaty vodou, ktorá presakuje do základov a následne aj do
obvodových múrov jeho rodinného domu, čo má za následok tvorbu plesni na povrchu aj
vnútorných stien. OZ sa k tejto žiadosti vyjadrilo, že problém sa bude určite riešiť. Jednou
z možností by bolo prekopať cestu popod smerom na druhú stranu a zviesť vodu do učiek.
Ďalšou z možností je urobiť to spolu s výstavbou chodníka, ktorý sa plánuje v blízkej
budúcnosti. OZ sa uznieslo nasledovne, vzalo na vedomie žiadosť od p. Ondreja Petra a bude
to riešiť v súčinnosti s komisiou pre ŽP. Obec túto žiadosť bude riešiť komplexne s výstavbou
chodníkov na ulici koplalov.
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Vyšná Kamenica požiadalo obec o refundáciu nákladov
spojených s financovaním obecnej zvonice vo výške 113,73€. OZ súhlasilo.
Ďalej Cirkevný z bor ECAV na Slovensku Vyšná Kamenica požiadalo obec o finančný
príspevok na roky 2017 a 2018, vo výške 166€ na rok, čiže spolu vo výške 332€.
Nakoľko finančný príspevok/dotáciu nie je možné žiadať rok pozadu, OZ schválilo navýšenie
rozpočtu pre ECAV o 166€ a súhlasilo s vyplatením fin. príspevku EC v sume 332€.
Starosta obce pripomenul voľby 2018, kde treba určiť najneskôr 90dní pred voľbami rozsah
výkonu starostu a počet poslancov, a nezabudnúť na preplatenie dovolenky starostu. OZ
schvaľuje, resp. určuje výkon funkcie starostu obce Nižná Kamenica pre nové volebné
obdobie r. 2018 - 2022 v rozsahu jedna, t. z. v plnom rozsahu.
OZ určuje počet poslancov Obce Nižná Kamenica v novom volebnom období r. 2018 – 2022
počet 7 poslancov. OZ súhlasí s preplatením maximálne 10 dní nevyčerpanej dovolenky
starostovi obce.
Poslankyňa Lukačová poukázala na problém s poruchami na vodovode na cintorínskej ulici.
Premávajú tam nákladné autá a domiešavače smerom na kertaľky. Treba zvážiť čo s tým, aby
neboli stále viac a viac poruchy. Zabezpečiť dopravné značenie? Najviac oslabený je mostík
pred p. Uhrína, ktorý je labilný a čoskoro spadne. OZ odporúča zabezpečiť dopravné značenie
– Zákaz vjazdu nákladných vozidiel okrem dopravnej obsluhy na cintorínskej ulici – smer
kertaľky.
K bodu 9.
V tomto bode sa riešila príprava dňa obce, ktorá sa uskutoční 09.06.2018. Janka Gamrátová
osloví Jarku Lachetovú či by mala záujem robiť konferencierku. Čo sa týka občerstvenia bol

oslovený Juraj Jakubko, ktorý sa postará o výčap. Pohostenie pre hostí a vystupujúcich
zabezpečí obec – urobia sa obložené misy a zakúpia sa zákusky. Ohľadom presného programu
ešte zasadne kultúrna komisia.
K bodu 10.
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici na zasadnutí dňa 03.05.2018 prijalo
nasledovné:
UZN 265.
OZ schvaľuje
VZN č. 1/2018 o verejnom poriadku v obci.
UZN 266.
1. OZ berie na vedomie
Čerpanie rozpočtu k 31.03.2018
2. OZ schvaľuje
Úpravu rozpočtu vo vyznačených bodoch podľa prílohy.
UZN 267.
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 nesúhlasí
S predajom predmetnej parc. č. 293/2 – ostatné plochy o výmere 724m2.
UZN 268.
OZ berie na vedomie
Prijatú žiadosť od p. Ondreja Petra, trvale bytom Nižná Kamenica 10, o odvedenie dažďových
vôd do cestného rigolu pred jeho rodinným domom.
UZN 269.
1. OZ súhlasí
S refundáciou nákladov Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Vyšná Kamenica spojených
s financovaním obecnej zvonice vo výške 113,73€
2. OZ schvaľuje
Navýšenie rozpočtu pre ECAV o 166€
3. OZ súhlasí
S vyplatením finančného príspevku pre ECAV v sume 332€
UZN 270.
1. OZ schvaľuje
Výkon funkcie starostu obce Nižná Kamenica pre nové volebné obdobie r. 2018 - 2022
v rozsahu jedna, t. z. v plnom rozsahu.
2. OZ určuje
Počet poslancov Obce Nižná Kamenica v novom volebnom období r. 2018 – 2022 v počte 7
poslancov v 1 volebnom obvode.

UZN 271.
OZ súhlasí
S preplatením maximálne 10 dní nevyčerpanej dovolenky starostovi obce.
UZN 272.
OZ odporúča
Zabezpečiť dopravné značenie „Zákaz vjazdu nákladných vozidiel okrem dopravnej obsluhy“
na cintorínskej ulici, smer kertaľky.
K bodu 11.
Zasadnutie obecného
poďakovaním za účasť.
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