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   Zápisnica  

z 3.zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Nižná Kamenica,  

konaného dňa 11.04.2019 

___________________________________________________________________________ 
 

Prítomní: viď. Príloha k zápisnici – Prezenčná listina 

 

Program : 

1.Otvorenie zasadnutia. 

2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3.Činnosť OÚ od 01.02.2019-11.04.2019 a kontrola uznesení. 

4.Stanovisko kontrolórky obce k čerpaniu rozpočtu. 

5. Správa riaditeľa ZŠ 

6. Schválenie VZN č. 1/2019 o verejnom poriadku v obci 

7. Schválenie zásad odmeňovania poslancov obce. 

8. Rôzne 

9.Záver. 

 

Starosta obce predložil program zasadnutia a dal hlasovať o programe. 

Poslanci  navrhli úpravu programu a to upraviť bod. 4 programu „Stanovisko kontrolórky 

obce k čerpaniu rozpočtu „ na „Čerpanie rozpočtu  k  31. 12. 2018“ a tiež  prerušiť 

zasadnutie OZ od 18.00 hod.  do 19.00 hod. z dôvodu účasti poslancov na vystúpení, ktoré sa 

konalo v kaštieli. Poslanci jednohlasne odsúhlasili program zasadnutia s navrhovanou 

zmenou. 

 

Návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica 

s c h v a ľ u j e  

upravený program  zasadnutia. 

 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Helena Butalová, Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Maroš Sekeľ, 

Marcela Bobaľová, Peter Veliký 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová 
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1. Otvorenie zasadnutia  

 

Rokovanie OZ otvoril Miroslav Líška, starosta obce. Privítal všetkých prítomných 

a skonštatoval, že z počtu poslancov 7 sú prítomní 6 poslanci a OZ je uznášaniaschopné. 

 

2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Zapisovateľ: Monika Opiňárová 

Overovatelia zápisnice :  Marcela Bobaľová a Jana Gamrátová 

 

3. Činnosť OÚ od 01.02.2019-11.04.2019 a kontrola uznesení 

  

Pri kontrole uznesení starosta konštatoval, že uznesenia z 2. zasadnutia OZ boli  splnené. 

O činnosti obecného úradu za obdobie  od 01.02.2019 do 11.04.2019 informoval poslancov 

starosta obce Miroslav Líška. 

V rámci tohto bodu sa riešil aj havarijný stav na budove ZŠ. Za účelom objasnenia situácie 

a hľadania riešenia na jeho odstránenie starosta obce pozval na zasadnutie OZ zástupcu  fy 

RI-PEX  Ing. Richarda Pechsa, ktorý predložil návrh riešenia  na základe statického posudku 

a to :odstrániť narušenú časť stavby a  vykopať nové základy. Cena práce by sa pohybovala 

cca 20 – 25 tis. € bez DPH. Doporučil postupovať podľa stanoviska statika. Poslancom sa 

tento návrh riešenia nepozdával. Na riešenie tejto situácie bude potrebné osloviť aj iného 

statika, prípadne stavebníka,  ktorí  by situáciu vyhodnotili a navrhli iné menej nákladné  

riešenie. 

4.Čerpanie rozpočtu k 31.12.2018 

 

V súvislosti s čerpaním rozpočtu poslanci poukázali na potrebu pripraviť nové VZN 

o daniach, ktoré je platné do 31.12.2019, je potrebné uvažovať o úprave, resp. zvýšení daní. 

Poukázala na vysoké doplatky obce pri vývoze komunálneho odpadu. Podielové dane v roku 

2018 boli cca o 18.000 € vyššie ako v predchádzajúcich rokoch. Je však potrebné aby 

čerpanie rozpočtu bolo plánované, nie živelné. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica  

b e r i e  n a  v e d o m i e  

čerpanie rozpočtu za rok 2018. 

 
 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Helena Butalová, Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Maroš Sekeľ, 

Marcela Bobaľová, Peter Veliký 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová 
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5. Správa riaditeľa ZŠ 

 

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva bol pozvaný aj riaditeľ ZŠ Mgr. Vladimír Duračka. 

a predsedníčka Rady školy  p. Šofová.  Riaditeľ informoval poslancov o činnosti a fungovaní 

ZŠ. Informoval, že do  1. ročníka, sa zapísali iba 4 deti. Dôvodom je, že rodičia umiestňujú 

deti do mestských škôl. Aj napriek tomu, že vedenie školy vykazuje  aktivity, detí je čoraz 

menej.  Úbytok detí sa prejavil aj v rozpočte, ktorý je potrebné riešiť, uviedla kontrolórka 

obce. 

Poslankyňa J.Gamrátová  navrhla, spropagovať aktivity školy, napríklad  na WEB stránke. 

Riaditeľ školy Mgr. Duračka požadoval vykonanie hygienickej maľby v priestoroch školy, 

výmenu umývadiel a zakúpenie 2 PC. Poslanci súhlasili  s vykonaním  hygienických malieb 

vo vybraných priestoroch  ZŠ, školskej kuchyne a jedálne počas letných prázdnin. 

Riaditeľovi školy navrhli urobiť všetko pre získanie čo najväčšieho počtu detí do  ZŠ v Nižnej 

Kamenici. 

 

Návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica 

s ú h l a s í  

S vykonaním hygienickej maľby vo vybraných priestoroch ZŠ, ŠJ a kuchyne počas letných 

prázdnin. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Helena Butalová, Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Maroš Sekeľ, 

Marcela Bobaľová, Peter Veliký 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová 

 

 

6. Schválenie VZN č. 1/2019 o verejnom poriadku v obci 

 

Na základe protestu  prokurátora proti VZN č. 1/2018 o verejnom poriadku v obci obec 

predkladá návrh VZN č. 1/2019 o verejnom  poriadku v obci. 

 

Návrh uznesenia: 

s c h v a ľ u j e 

VZN č. 1/2019 o verejnom poriadku v obci 

 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Helena Butalová, Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Maroš Sekeľ, 

Marcela Bobaľová, Peter Veliký 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová 
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7. Schválenie zásad odmeňovania poslancov obce 

 

Poslanci schválili Zásady  odmeňovania poslancov OZ na rok 2019 s účinnosťou od 

12.04. 2019. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica 

s c h v a ľ u je  

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Nižná Kamenica s účinnosťou 

od 12.04.2019./viď príloha 

 

 

Hlasovanie: Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Helena Butalová, Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Maroš Sekeľ, 

Marcela Bobaľová, Peter Veliký 

Proti -0- 

Zdržal sa  -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová 

 

 

8. Rôzne 

 

Starosta obce Miroslav Líška informoval OZ o predložení majetkového priznania za rok 2018, 

komisii o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.  

 

Návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica  

b e r i e   n a   v e d o m i e 

podanie oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov komisii o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 

357/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Helena Butalová, Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Maroš Sekeľ, 

Marcela Bobaľová, Peter Veliký 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová 
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V bode rôznom sa prejednali žiadosti, ktoré boli doručené na obecný úrad od posledného 

zasadnutia. 

A/ Žiadosť p. Andreja Kopasa o odpredaj požiarneho podvozku. Poslanci s touto žiadosťou 

súhlasili a navrhli odpredať za cenu 50 € ako neupotrebiteľný majetok. 

Návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica 

s ú h l a s í  

So žiadosťou p. Andreja Kopasa o odpredaj požiarneho podvozku v cene 50€ ako 

neupotrebiteľného majetku obce. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Helena Butalová, Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Maroš Sekeľ, 

Marcela Bobaľová, Peter Veliký 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová 

B/ Žiadosť p. Petra Bobelu o zakúpenie rúr na zakrytie dažďového kanála vedľa prístupovej 

cesty k jeho pozemku v počte 8 ks a 2 ks kolien. Poslanci túto žiadosť vzali na vedomie. 

Návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica  

b e r i e   n a   v e d o m i e 

Žiadosť p. Petra Bobelu o zakúpenie rúr na zakrytie dažďového kanála v počte 8 ks a 2 ks 

kolien. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Helena Butalová, Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Maroš Sekeľ, 

Marcela Bobaľová, Peter Veliký 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová 

C/ Žiadosť ECAV vo Vyšnej Kamenici na poskytnutie finančného príspevku vo výške 166 € 

na rok 2019.   Poslanci súhlasili s poskytnutím príspevku. 

Návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica 

s ú h l a s í  

So žiadosťou ECAV Vyšná Kamenica o poskytnutie finančného príspevku vo výške 166 € na 

rok 2019 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Helena Butalová, Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Maroš Sekeľ, 

Marcela Bobaľová, Peter Veliký 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová 
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D/ Žiadosť ECAV vo Vyšnej Kamenici o refundáciu  výdavkov za používanie zvona v sume 

120 € . Poslanci súhlasili s refundáciou výdavku. 

Návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica 

s ú h l a s í  

So žiadosťou ECAV Vyšná Kamenica  o refundáciu výdavkov za používanie zvona v sume 

120 €. 
 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Helena Butalová, Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Maroš Sekeľ, 

Marcela Bobaľová, Peter Veliký 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová 

E/ Žiadosť fy ZLATÉ SLNKO o povolenie predajného miesta počas konania osláv v obci 

počas celého roka. Poslanci s touto žiadosťou  nesúhlasili. 

Návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica  

b e r i e   n a   v e d o m i e 

Žiadosť spoločnosti ZLATÉ  SLNKO o prenájom predajného miesta počas konania osláv 

a podujatí v obci  počas celého roka 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Helena Butalová, Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Maroš Sekeľ, 

Marcela Bobaľová, Peter Veliký 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová 

  

Starosta obce poukázal na nutnosť výmeny ventilov na radiátoroch, tak v základnej  ako aj 

v materskej škole. Poslanci súhlasili s výmenou ventilov. 

Návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica 

s ú h l a s í  

So zakúpením a výmenou nových ventilov na radiátoroch v ZŠ a MŠ. 
 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Helena Butalová, Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Maroš Sekeľ, 

Marcela Bobaľová, Peter Veliký 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová 
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Poslanci sa zaoberali otázkou vývozu odpadu a to predovšetkým stavebného odpadu, plastov 

a skla so zberného dvora. V budúcnosti bude potrebné uvažovať o   zmene vývozcu odpadu – 

fy FURA,  s ktorou máme zmluvný vzťah do 31.12.2019. Pre obec by bola výhodnejšia fy 

KOSIT, ktorá zabezpečuje komplexnejšie služby. Uviedol starosta obce. 

Poslanec Peter Veliký navrhol, aby  v prípade potreby likvidácie stavebného odpadu  požiadal 

občan obec o zabezpečenie veľkokapacitného kontajnera. Aj napriek skutočnosti, že obec má 

zberný dvor, vytvárajú sa čierne skládky, prevažne stavebného odpadu, z toho dôvodu 

poslanci navrhli zakúpiť fotopasce. 

Návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica 

s ú h l a s í  

So zakúpením 3 ks fotopascí  ( jeden do max. výšky cca 120 €). 
 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Helena Butalová, Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Maroš Sekeľ, 

Marcela Bobaľová, Peter Veliký 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová 

 

Poslanec Peter Veliký navrhol, aby  v prípade potreby likvidácie väčšieho množstva  

stavebného odpadu  požiadal občan obec o zabezpečenie veľkokapacitného kontajnera. 

 Starosta obce informoval o vypracovaní projektu a rozpočtu na vybudovanie chodníkov na 

„Koplalove“ v čiastke 1000 €. Realizácia chodníkov je vyčíslená na cca 35 000 € a bude 

financovaná z prostriedkov MAS. Za týmto účelom zakúpil betónové kocky v sume 2000 €. 

 Taktiež informoval o „Štúdii využiteľnosti existujúceho objektu – BYTY v Kamenici“ , ktorý 

nechal vypracovať v sume  980 tis. €. Poslanci tento návrh na byty zamietli a skonštatovali, že 

tento projekt je pre obec bezpredmetný. 

 V súvislosti so zabezpečením rozostavaného KD poslanci doporučili zakúpiť pletivo a stĺpiky 

za účelom  zamedzenia prístupu do jeho priestorov a tým zabrániť vzniku úrazov. 

Návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica 

s ú h l a s í 

So zakúpením pletiva a stĺpikov na zabezpečenie priestorov rozostavaného kultúrneho domu. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Helena Butalová, Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Maroš Sekeľ, 

Marcela Bobaľová, Peter Veliký 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová 
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Starosta obce požiadal o možnosť zakúpenia vrecovaného asfaltu na vykonanie vysprávok na 

miestnych komunikáciách po zime. Poslanci so zakúpením asfaltu súhlasili. Odporúčali tiež 

starostovi obce reklamovať príjazdovú komunikáciu do Vyšnej Kamenice v rámci 

reklamačného poriadku. 

Návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica 

s ú h l a s í  

So zakúpením vrecovaného asfaltu na vykonanie vysprávok na miestnych komunikáciách. 

o d p o r ú č a  

Starostovi obce v zmysle reklamačného poriadku reklamovať príjazdovú cestu do Vyšnej 

Kamenice. 
 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Helena Butalová, Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Maroš Sekeľ, 

Marcela Bobaľová, Peter Veliký 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová 

Poslanci požiadali starostu obce o zabezpečenie aktualizácie WEB stránky obce, nakoľko tá je 

absolútne  neaktuálna. 

Poslankyňa J. Gamrátova opätovne apelovala na žiadosť p. Ivany Habalovej o zabezpečenie 

osvetlenia. 

 

Vzhľadom na blížiace sa obdobie kosieb, starosta obce požiadal o možnosť zakúpenia 

výkonného krovinorezu, nakoľko technika zakúpená v predchádzajúcich obdobiach je už 

opotrebovaná a nefunkčná. 

Návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica 

s ú h l a s í  

So zakúpením  krovinorezu vo výške 570 €. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Helena Butalová, Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Maroš Sekeľ, 

Marcela Bobaľová, Peter Veliký 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová 

 

 

 



 

 

                                  

9 

 

Z dôvodu zabezpečenia objektívnosti pri vyčíslovaní platieb za elektrickú energiu  pri 

prenajímaní priestorov kaštieľa na spoločenské udalosti,  je potrebné zabezpečiť samostatný 

odber elektrickej energie kaštieľa a miestnosti klubu dôchodcov, ktorý má toho času jedno 

spoločné odberné miesto. 

Poslanci OZ riešili  problém vykurovania priestorov kaštieľa počas konania podujatí 

a spoločenských akcií, kedy neboli priestory dostatočne vykúrené. Poslankyňa Jana 

Gamrátová predložila cenovú ponuku na zakúpenie a montáž  digestora (1.500 € + 450 €) ako 

aj na profesionálnu umývačku  riadu v cene 1608 €. Vzhľadom na skutočnosť, že priestory 

kaštieľa čoraz častejšie využívané na rôzne spoločenské a kultúrne akcie, ktoré sú 

spoplatnené, je nevyhnutné zabezpečiť výbavu kuchyne. Taktiež navrhla nutnosť vyriešiť 

situáciu s častým vypadávaním elektriny v kuchyni. Poslanci ako riešenie výpadku elektriny 

navrhli výmenu vypínačov. Vyriešiť elektrinu v Klube dôchodcov, aby sa nezarátavala do 

akcií prenajatých priestorov. 

Návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica 

o d p o r ú č a  

A/ Zabezpečiť samostatný odber elektrickej energie priestorov kaštieľa a klubu dôchodcov.  

B/ Zabezpečiť výmenu vypínačov v priestoroch kuchyne v kaštieli. 

s ú h l a s í 

C/ So zakúpením digestora a profesionálnej umývačky riadu do kuchyne v kaštieli. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Helena Butalová, Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Maroš Sekeľ, 

Marcela Bobaľová, Peter Veliký 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová 

 

 

Poslankyňa Mgr. H.Butalová upozornila na potrebu umiestnenia odpadkového koša na 

historický most, kde sa často, prevažne v letných mesiacoch zdržiava mládež. 

Návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica 

o d p o r ú č a  

Zabezpečiť odpadkový kôš na historický most. 
 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Helena Butalová, Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Maroš Sekeľ, 

Marcela Bobaľová, Peter Veliký 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová 
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Ing. Radoslav Opiňár predložil OZ informáciu o potrebe hospodárskych opatrení v lesných 

porastoch a o ukončení zmluvy. 

Návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica  

b e r i e   n a   v e d o m i e 

A/ Oznámenie Ing. Radoslava Opiňára  o ukončení činnosti odborného lesného hospodára 

k 30. 6. 2019. 

B/ Informáciu Ing. Radoslava Opiňára o potrebe hospodárskych opatrení na lesných 

porastoch. 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Helena Butalová, Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Maroš Sekeľ, 

Marcela Bobaľová, Peter Veliký 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová 

 

Poslanci OZ delegovali za zriaďovateľa Mgr. Helenu Butalovú do Rady ZŠ a MŠ. Do 

finančnej komisii navrhli za člena  p. Moniku Opiňárovú.  

 

Návrhy uznesení: 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica 

o d p o r ú č a  

A/ Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti na cestnej premávke vyzvať KSK na odstránenie 

stromov, ktoré bránia výhľadu na hlavnú cestu, ako aj odstránenie chorých a napadnutých   

stromov škodcami, ktoré následne napádajú vzácne dreviny v areáli parku pri kaštieli. 

B/ Predložiť na nasledujúce zasadnutie OZ zoznam neplatičov miestnych daní a poplatkov za 

rok 2018 a obraty vybraných účtov podľa rozpočtu zaslaných účtovníčke. 

C/Pozastaviť činnosti v pivničných priestoroch kaštieľa do doby doriešenia jeho ďalšieho 

využitia. 

 s c h v a ľ u j e  

D/  Plán zasadnutí OZ a to vždy prvý štvrtok v mesiaci 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Helena Butalová, Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Maroš Sekeľ, 

Marcela Bobaľová, Peter Veliký 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová 

 

K bodu 9. Záver. 

Starosta obce poďakoval poslancom za účasť.   
 

Zapísala: Monika Opiňárová 
 

Overovatelia:  Marcela Bobaľová      ..................................     

 

   Jana Gamrátová        ..................................  


