
Zápisnica 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nižnej Kamenici, konaného dňa 06.09.2018 

 

 

 

Program zasadnutia: 

 

1.  Otvorenie zasadnutia  

2.  Schválenie programu rokovania OZ 

3.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4.  Kontrola uznesení 

5.  Činnosť obecného úradu od 26.06.2018 do 06.09.2018 

6.  Stanovisko kontrolóra obce k plneniu rozpočtu 

7.  Obecné a mikroregionálne akcie do konca roku 2018 

8.  Iné, rôzne 

9. Schválenie uznesenia 

10. 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. Daniela Lukačová a Mgr. 

Milan Veliký, za zapisovateľku Magdaléna Pohorencová, ktorých prítomní 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 26.06.2018 do 06.09.2018 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 plneniu rozpočtu k 31.07.2018, ktoré OZ vzalo na vedomie. 

 

K bodu 7.  

Starosta obce oboznámil prítomných s obecnými a mikroregionálnymi akciami, ktoré sa 

uskutočnia do konca roku 2018. 

VI. Deň Mikroregiónu pod Mošníkom – Herľany 08.09.2018 

Dni Európskeho kultúrneho dedičstva – Festival starého umenia v Kaštieli 21.09.2018 

Dni Európskeho kultúrneho dedičstva – Kostol Svinica 23.09.2018 

Ples Mikroregiónu v Kaštieli 20.10.2018 

Deň úcty k starším – Seniorský večierok – V Kaštieli 27.08.2018 

Mikuláš + Kapustnica – 16.12.2018 



K bodu 8. 
V bode iné, rôzne starosta obce privítal prítomných hostí – konateľov spoločnosti LAMI BP 

p. Perháča a p. Buľka, ktorí vyhrali súťaž na odvodnenie Kaštieľa s celkovou cenou 

30891,11€ 

Páni konatelia prišli oboznámiť poslancov s tým, že sa navýšila práca o cca 9000€ z dôvodu, 

že v rozpočte bola naprojektovaná zemina inej kvality ako bola reálne, veľa kameňov, sťažené 

podmienky na výkopové práce, výkopy sa museli robiť väčšie ako boli v projekte a tým 

pádom bolo použitého aj viac kameniva na zasypanie výkopov. 

Poslanci sa k tomu vyjadrili tak, že práce sa mali pozastaviť pri prvých výkopoch, kedy sa 

zistilo, že je problém, mal sa urobiť zápis do stavebného denníka a malo sa to riešiť so 

statikom a pamiatkármi. Nakoľko práce prerušené neboli, z dôvodu straty času a riskovania 

nevhodného počasia sa ďalej pokračovalo, avšak inou technikou.  

Pani kontrolórka Vysokajová- prebehlo verejné obstarávanie, bol urobený projekt, miesto si 

mali obhliadnuť. Do 15% sa dá navýšiť verejné obstarávanie kvôli nepredvídaným situáciám. 

Pri prvej ryhe sa malo ukončiť verejné obstarávanie. 

Stretnutie sa ukončilo s tým, že na ďalšom zastupiteľstve sa to ešte prejedná. Bude 

oboznámený projektant, na opätovné posúdenie danej situácie. 

 

Na obecný úrad bola doručená žiadosť od Rímsko-katolíckej cirkvi, Farnosť Svinica, filiálka 

Nižná Kamenica o vyplatenie finančného príspevku za rok 2017 a 2018. 

OZ súhlasilo s vyplatením finančného príspevku vo výške 332€ za dva roky a schválilo 

navýšenie rozpočtu pre Rímsko-katolícku cirkev o 166€. 

 

Ďalej bola doručená žiadosť od Lenky Vasilenko, rod. Piskorovej, bytom Postupimská 13, 

040 22 Košice. Žiada obec o odkúpenie časti obecného pozemku parc. č. 340, ktorý sa 

nachádza vedľa jej domu so súp. číslom 38, ktorý chce využívať ako záhradu. O túto časť 

parcely o výmere cca 8m x 10m sa dlhé roky starali nebohí starí rodičia Andrej Daniel 

a Verona Danielová. OZ sa k žiadosti vyjadrilo nasledovne, je potrebné aby si p. Lenka 

Vasilenko dala vypracovať geometrický plán-zamerenie pozemku, kde bude vyznačené ktorú 

konkrétnu časť má záujem odkúpiť. 

 

V ďalšom bode OZ schválilo prevod časti nehnuteľného majetku obce Nižná Kamenica 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa - parc. č. KN-C 25/16 – zastavané plochy a nádvoria - 

o výmere 3m
2
 za cenu 10eur/1m

2
 pani Ivete Knapovej, bytom Branisková 18, 040 01 Košice. 

Náklady za vklad do katastra znáša kupujúca. 

 

Starosta oboznámil poslancov, že je potrebné urobiť náter strechy na budove školy. Ide 

o približne 500m
2
 plochy, prostredníctvom firmy by to vyšlo obec draho. Starosta to 

zabezpečí, farba bude stáť cca 600€ a osloví maliara, ktorého zaplatíme dohodou o vykonaní 

práce – cca 1100€. OZ súhlasilo so zakúpením farby a náterom strechy. 

 

Starosta obce ešte predniesol ústnu žiadosť od p. Ondreja Petra, ktorý žiada obec o zakúpenie 

2ks odvodňovacích rúr s priemerom 400mm, ktorými chce odviesť vodu poza svoj dom. 

V tomto roku už jednu žiadosť na obecný úrad doručil, kde žiadal o odvedenie dažďových 

vôd do cestného rigolu, tejto žiadosti sa ešte nevyhovelo, nakoľko to obec chce riešiť 

komplexne  s výstavbou chodníkov na ulici koplalov. 

Kontrolórka obce reagovala na túto žiadosť, nakoľko sa jedná o cudzí pozemok, obec nemôže 

rúry zakúpiť. Túto situáciu treba riešiť vyregulovaním rigolu a to komplexne z hora dole. 

 

 



 

K bodu 9.  

 

 Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici na zasadnutí dňa 06.09.2018 prijalo 

nasledovné: 

 

 

 

 

K bodu 10. 

 

 Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce Miroslav Líška 

poďakovaním za účasť. 

 

Zapísala : Magdaléna Pohorencová 

 

Overovatelia zápisnice :  

Mgr. Daniela Lukačová    ........................................................... 

 

Mgr. Milan Veliký      ...........................................................

    

 

Miroslav L í š k a 

            starosta obce 

 


