
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 03.12.2018 o 18.00 hod. 

 
 

Program zasadnutia: 

 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení 

do funkcie starostu obce a poslancov OZ  

4. Zloženie sľubu  starostu obce a poslancov OZ 

5. Vystúpenie starostu 

6. Schválenie programu zastupiteľstva 

7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

8. Zriadenie komisií, určenia náplne práce, voľba ich predsedov a členov 

9. Určenie platu starostu obce 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

K bodu 1. 

Na úvod zaznela štátna hymna Slovenskej republiky. 

 

K bodu 2. 

Starosta obce otvoril slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Nižná Kamenica a privítal 

prítomných. 

Za overovateľov zápisnice boli starostom obce navrhnutí: Monika Opiňárová a Peter Veliký, za 

zapisovateľku Magdaléna Pohorencová, ktorých prítomní poslanci jednohlasne schválili.  

 

K bodu 3. 

S výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce oboznámila predsedníčka volebnej komisie v  

Nižnej Kamenici Bc. Silvia Lukačová. 

Skonštatovala, že za starostu obce bol zvolený Miroslav Líška a za poslancov obecného zastupiteľstva 

boli zvolení: Monika Opiňárová, Jana Gamrátová, Maroš Sekeľ, Peter Veliký, Marcela Bobaľová, 

Mgr. Helena Butalová a Mgr. Daniela Lukačová. 

 

K bodu 4.  

Starosta obce Miroslav Líška zložil sľub starostu obce. Zvolení poslanci zložili a podpísali sľub 

poslanca, okrem neprítomnej poslankyne Mgr. Daniely Lukačovej.  

K bodu 5. 

V tomto bode vystúpil starosta obce, ktorý sa poďakoval za hlasy a oboznámil prítomných so svojimi 

plánmi do budúcnosti na celé volebné obdobie 2018-2022 

 

K bodu 6. 

V tomto bode bol schválený nasledujúci program, ktorý poslanci jednohlasne schválili. 

 

K bodu 7. 

OZ poverilo poslankyňu Mgr. Helenu Butalová zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona 

SNR č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Starosta obce poveril Petra Velikého ako zástupcu starostu. 

 

 

 

 



K bodu 8. 

OZ zriadilo komisie: 

 

 

Finančná komisia: 

   Predseda: Mgr. Daniela Lukáčová 

   Členovia: Mgr. Helena Butalová 

 

Komisia verejného poriadku a ochrany ŽP:  

Predseda: Peter Veliký 

Členovia: Maroš Sekeľ, Miroslav Líška 

 

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: 

Predseda: Monika Opiňárová 

Členovia: Jana Gamrátová, Maroš Sekeľ, Peter Veliký, Marcela Bobaľová, 

     Mgr. Helena Butalová, Mgr. Daniela Lukačová 

 Inventarizačná:  

Predseda: Jana Gamrátová 

Členovia: Marcela Bobaľová, Magdaléna Pohorencová, Mgr. Vladimír Duračka, 

           Denisa Šinglárová, Iveta Šišková 

 

Kultúrna komisia: 

Predseda: Jana Gamrátová 

Členovia: Monika Opiňárová, Maroš Sekeľ, Peter Veliký, Marcela Bobaľová, 

          Mgr. Helena Butalová, Mgr. Daniela Lukačová 

K bodu 9. 

OZ po návrhoch  schválilo  plat starostu obce Nižná Kamenica v súlade so zákonom NR SR č. 

253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov mesačný plat starostu vo výške základného platu, ktorý je súčinom priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a príslušného násobku 2,20 + 10% navýšenie, 

na celé volebné obdobie, s účinnosťou od 04.12.2018 

 

K bodu 10. 

Starosta otvoril diskusiu . OZ bolo oboznámené s návrhom rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021, ktorý 

bude upravený v priebehu roka. Na ďalšom zastupiteľstve bude schválený rozpočet s pripomienkami. 

Jana Gamrátová sa vzdala odmeny poslankyne obce, OZ to vzalo na vedomie. 

Maroš Sekeľ otvoril tému ohľadom asfaltovej cesty v našej obci, sú tam časté poruchy, nie je spravený 

dobrý podklad pod asfaltom. Záruka na cestu je 5 rokov, treba osloviť správcu ciest – KSK v rámci 

reklamácie. Prípadne to medializovať. Ďalší problém sú vysprávky po poruchách, cesta je rozkopaná 

na viacerých miestach a nie je upravená do pôvodného stavu. Na vodárne boli výzvy zasielané, je to 

bez odozvy. 

Vladmír Uhrín: Pred pána Rudolfa Ferka sú naklonené stromy, ohrozujú ľudí. Stromy nie sú obecné, 

vlastníkom je povodie Hornádu a Bodvy.  

Pripravované akcie: Mikuláš – 16.12.2018 o 15:00 v spolupráci s Kultúrnym centrom Abova. 

Kapustnicu zabezpečí pán Oros, Mikuláš s čertom je zabezpečený, sladkosti zakúpi p. Opiňárová. 

 

 

K bodu 11.  

V závere sa starosta  poďakoval za účasť na zastupiteľstve. 

Zapísala:  Magdaléna Pohorencová 

 

Overovatelia: 

 

..............................       .................................. 

 

Monika Opiňárová            Peter Veliký 
 


