Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej Kamenici, konaného dňa 25.06.2018

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania OZ
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení
5. Činnosť obecného úradu od 04.05.2018 do 25.06.2018
6. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu
7. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017
8. Schválenie zmeny rozpočtu obce
9. Iné, rôzne
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. Helena Butalová a Monika
Opiňárová, za zapisovateľku Magdaléna Pohorencová, ktorých prítomní poslanci jednohlasne
schválili. Za neprítomnosť bola ospravedlnená Mgr. Daniela Lukačová.
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 04.05.2018 do 25.06.2018 informoval poslancov
obecného zastupiteľstva starosta obce Miroslav Líška.
K bodu 6.
V tomto bode kontrolórka obce Ing. Agáta Vysokajová predniesla obecnému zastupiteľstvu
svoje stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Nižná Kamenica za rok 2017.
Skonštatovala, že návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami §16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, obsahuje všetky
predpísané náležitosti a bol zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.
Riadna účtovná závierka k 31.12.2017 a hospodárenie obce Nižná Kamenica za rok 2017 bola
v súlade s §9 ods. 5 zákona o obecnom zriadení a §16 ods. 3 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy overená audítorom. Kontrolórka obce odporúčala OZ
uzatvoriť prerokovanie „Návrhu záverečného účtu obce Nižná Kamenica za rok
2017“ výrokom: celoročné hospodárenie bez výhrad. OZ vzalo na vedomie správu HK
a stanovisko k Záverečnému účtu obce Nižná Kamenica za rok 2017.

K bodu 7.
V bode 7 obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu audítora za rok 2017, schválilo
záverečný účet obce Nižná Kamenica za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Ďalej
OZ potvrdzuje vysporiadanie schodku rozpočtu obce vo výške 8428,53€ a jednohlasne
schválilo tvorbu rezervného fondu vo výške 27650,72€.
K bodu 8.
V tomto bode OZ jednohlasne schválilo zmenu rozpočtu obce a spolufinancovanie vo výške
5% spoluúčasti t.j. 5974€ na financovanie projektu s názvom: Odvodnenie kaštieľa
Forgáchovcov v Nižnej Kamenici.
K bodu 9.
V tomto bode starosta obce oboznámil prítomných poslancov so žiadosťami a podnetmi
doručenými na obecný úrad:
Iveta Knapová, bytom Branisková 18, 040 01 Košice, doručila žiadosť o kúpu časti
pozemku parc. č. 25/16, reg. C - zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 13m2,
z ktorej žiada odkúpiť 3m2 z dôvodu, že pri vysporiadani majetkových záležitosti bolo zistené,
že na predmetnej parcele na časti 3m2 stojí chata, ktorej vlastníčkou je pani Knapová. OZ
jednohlasne schválilo zámer predaja časti nehnuteľného majetku obce Nižná Kamenica - parc.
č. KN-C 25/16 – zastavané plochy a nádvoria - o výmere 3m2, 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 majetku obce.
Karolína Čepková, bytom Lidické n. 7, 040 22 Košice, doručila žiadosť s podnetom
na okamžité riešenie havarijnej situácie na parc. č. 143/1. Na predmetnú parcelu pri
nepriaznivom počasí padajú vysoké stromy, ktoré rastú za plotom a ničia majetok – strechy
a ploty pani Čepkovej aj susedom. Prešetrením sa zistilo, že obec nie je vlastníkom parcely na
ktorej rastú stromy. OZ odporúča pani Čepkovej, aby sa obrátila na majiteľov tejto parcely –
kt. je povodie Hornádu a Bodvy.
MAR-BID, s.r.o. – ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Bidovce 56,
doručili žiadosť o sponzorský dar – finančný príspevok v sume 200€ na zakúpenie
defibrilátora pre zdravotné stredisko Bidovce. Uvedený prístroj by zvýšil možnosť záchrany
života pacientov pri náhlej srdečnej zástave. Cena defibrilátora sa pohybuje v cenách od
1500-2000€. Pri rokovaní bolo navrhnuté, že obec prispeje 200€ na kúpu defibrilátora, ale nie
formou sponzorského daru ale finančnou dotáciou. Poslanci sa uzniesli nasledovne: OZ
schvaľuje finančný príspevok vo výške 200€ pre MAR-BID s.r.o. formou dotácie.
Za: 5 poslancov (P. Veliký, Mgr. M. Veliký, J. Šiška, Mgr. H. Butalová, M. Opiňárová)
Proti: 0 poslancov
Zdržali sa hlasovania: 1 poslanec ( J.Gamrátová)
Ďalej v tomto bode starosta obce oboznámil prítomných s problémom pri zbere separovaného
odpadu. Obec má málo pracovníkov a nie je s kým robiť. Starosta navrhol separovaný zber
zrušiť. OZ jednohlasne schválilo zrušenie separovaného zberu po obci s platnosťou od
01.07.2018. Otváracia doba na zbernom dvore zatiaľ ostáva nemenná, v nutnom prípade sa
zmení podľa potreby. Oznam bude vyhlásený v rozhlase a dá sa na vedomie všetkým
občanom aj formou letákov, ktoré budú roznesené do každej domácnosti.

Ďalej starosta obce oboznámil poslancov s návrhom, že chce spraviť náter strechy na budove
ZŠ a MŠ. OZ sa vyjadrilo aby starosta zistil koľko bude stáť materiál a koľko práca a tak sa to
na najbližšom zastupiteľstve bude opäť riešiť a upraví sa rozpočet.
Orech pri hornom moste oproti Sabolovým prekáža na cestnej komunikácii vo výhľade.
Strom stojí na obecnom pozemku, ale zasadili ho Saboloví, preto ich treba vyzvať, aby ho
orezali alebo zviazali konáre. Ak požiadavke nevyhovejú, zabezpečí to obec.
Parkety v kaštieli sa ničia – je potrebné zakúpiť prípravok na parkety a upovedomiť
upratovačku aby zmenila spôsob čistenia a parkety čistila výlučne s týmto prostriedkom.
Nakoľko upratovačke končí 30.09.2018 pracovná zmluva, bolo by dobré prijať niekoho na
0,2% úväzok na upratovanie.
Čistenie rigolov – stále viac obyvateľov žiada obec, aby vyčistili rigoly. Poslanci sa vyjadrili,
že obec takéto služby neposkytuje. Nech rigoly čistia majitelia pozemkov alebo tí, čo rigoly
využívajú.
K bodu 10.
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici na zasadnutí dňa 25.06.2018 prijalo
nasledovné:
UZN 273
1. OZ berie na vedomie
Správu HK a stanovisko k Záverečnému účtu obce Nižná Kamenica za rok 2017.
UZN 274.
1. OZ berie na vedomie
Správu audítora za rok 2017.
2. OZ schvaľuje
Záverečný účet obce Nižná Kamenica za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
3.OZ potvrdzuje
Vysporiadanie schodku rozpočtu obce vo výške 8428,53€.
4.OZ schvaľuje
Tvorbu RF vo výške 27 650,72€.
UZN 275.
1.OZ schvaľuje
Zmenu rozpočtu obce Nižná Kamenica.
2.OZ schvaľuje
Spolufinancovanie vo výške 5% spoluúčasti t.j. 5974€ na financovanie projektu s názvom:
Odvodnenie kaštieľa Forgáchovcov v Nižnej Kamenici.
UZN 276.
OZ schvaľuje
Zámer predaja časti nehnuteľného majetku obce Nižná Kamenica - parc. č. KN-C 25/16 –
zastavané plochy a nádvoria - o výmere 3m2, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného
zreteľa, pre budúceho nadobúdateľa: Iveta Knapová, Branisková 18, 040 01 Košice, za cenu
10eur/1m2.

UZN 277.
OZ schvaľuje
Finančný príspevok vo výške 200€ pre MAR-BID s.r.o. formou dotácie.
Za: 5 poslancov (P. Veliký, Mgr. M. Veliký, J. Šiška, Mgr. H. Butalová, M. Opiňárová)
Proti: 0 poslancov
Zdržali sa hlasovania: 1 poslanec ( J.Gamrátová)
UZN 278.
OZ schvaľuje
Zrušenie separovaného zberu po obci s platnosťou od 01.07.2018.

K bodu 11.
Zasadnutie obecného
poďakovaním za účasť.
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