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   Zápisnica  

zo 4.zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
Obce Nižná Kamenica,  

konaného dňa 09.05.2019 
___________________________________________________________________________ 
 

Prítomní: viď. Príloha k zápisnici – Prezenčná listina 

Program : 
1.Otvorenie zasadnutia. 

2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola uznesení. 

4. Rôzne, Iné. 

5. Čerpanie rozpočtu k 31.03.2019 (kontrolórka obce). 

6. Záver. 

 

Starosta obce predložil program zasadnutia a dal hlasovať o programe. 

Poslanci program zasadnutia odsúhlasili. 

 

Návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica 

s c h v a ľ u j e  
program  zasadnutia. 
 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Helena Butalová, Monika Opiňárová, Maroš Sekeľ, Marcela Bobaľová, 

Peter Veliký 

Proti -0- 

Zdržal sa Jana Gamrátová 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová 

 

 

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: Magdaléna Pohorencová 

Overovatelia zápisnice :  Maroš Sekeľ a Peter Veliký 

 

3. Kontrola uznesení 

 

Pri kontrole uznesení starosta konštatoval, že niektoré uznesenia prijaté na poslednom 

zasadnutí OZ sú v procese riešenia: UZN 32/2019 – ventily sú zakúpené, realizácia prebehne 



 

 

                                  

2 

 

počas letných prázdnin, UZN 34/2019 – materiál je zakúpený, realizácia prebehne v čo 

najkratšej dobe, UZN 37/2019 – zabezpečenie samostatného odberu elektriny a výmena 

vypínačov je v procese riešenia. 

UZN 38/2019 -  starosta obce nezabezpečil odpadkový kôš na historický most, obhájil sa tým, 

že nechce aby tam mládež vysedávala a most zničili. UZN 43/2019 – starosta obce sa vyjadril, 

že s prijatým uznesením nesúhlasí, nakoľko bolo zadefinované na 1.štvrtok v mesiaci. Ostatné 

uznesenia boli splnené. 

 

Návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica 

A/ s c h v a ľ u j e  
plán zasadnutí OZ na prvý týždeň v mesiaci, so začiatkom najskôr o 18:00 hodine. 
 

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 

 

 

4. Rôzne, Iné 

 

V bode rôznom sa prejednali žiadosti, ktoré boli doručené na obecný úrad od posledného 

zasadnutia. 

A/ Žiadosť p. Dritana Eminiho,  o poskytnutie nájomných priestorov, za účelom predaja 

zmrzliny a cukrárenských výrobkov. Poslanci sa vyjadrili, že priestory na to nie sú hygienicky 

vhodné. Obec by mala ďalšie výdavky na prípravu týchto priestorov. Nie je vyriešený 

samostatný odber elektriny. Treba dokončiť kaštieľ na hornom poschodí a tak začať 

s prerábkou suterénu. 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 

Prijatú žiadosť od Dritana Eminiho, o poskytnutie nájomných priestorov na predaj zmrzliny 

a cukrárenských výrobkov. 
 

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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B/ Žiadosť p. Pavla Tarhaniča, Nižná Kamenica 125, o finančný príspevok od obce na 

realizáciu inžinierskych sietí, v časti „Perunky“ , ide o 6 pozemkov pre rodinné domy, ktoré 

po rozšírení inžinierskych sietí budú môcť využívať aj pozemky v blízkom okolí. OZ sa 

vyjadrilo nasledovne, p. Tarhanič môže po ukončení stavby elektrické vedenie odpredať 

elektrárňam ako hotové dielo. OZ vzalo túto žiadosť 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. Pavla Tarhaniča, Nižná Kamenica 125, o finančný príspevok od obce na realizáciu 

inžinierskych sietí, v časti „Perunky“. 

 

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 

 

Prítomná na zasadnutí p. Ivaňová sa zapojila do diskusie a ponúkla sa, že jej manžel rád 

pomôže so zapojením fotopascí, nakoľko je IT pracovník a rozumie sa tomu. 

 

Pani Hruščáková poďakovala za vybavenie Petície a postúpenie žiadosti na VVS a dodala, že 

obyvatelia časti „Méneš“ nechcú zobrať vodu obci, ale žiadajú o riešenie tohto problému, 

nech to VVS prešetrí. 

 

Pani Janičkárová sa vyjadrila, že v našej obci prevláda vandalizmus, nakoľko sú porozbíjané 

okná na kultúrnom dome, rozoberajú starý most. Bolo by potrebné prijať nejaké opatrenia, 

napr. vyhlásiť v rozhlase niečo varovné, pretože most je kultúrna pamiatka. Odznel aj návrh, 

umiestniť na starý most fotopascu a odpadkové koše, pretože odpadky hádžu do vody. Pani 

Ivaňová ponúkla pomoc zo svojej strany, keďže je na materskej dovolenke a má dostatok 

voľného času, rada pomôže s čímkoľvek (napr. urobiť brigádu, upratať okolie, navariť guláš) 

Pani Janičkárová mala výhrady k prijatému uzneseniu k žiadosti o prenájom priestorov na 

predaj zmrzliny. Žiadosť sa neprediskutovala a rýchlo zamietla. P. Veliký na to reagoval, že 

obec dostala len žiadosť, bez podnikateľského zámeru. 

Mgr. Butalová – ako môžeme diskutovať, ak o ničom dopredu nevieme, starosta neinformuje 

poslancov. Bolo by dobré urobiť si plán napr. mesiac dopredu, čo sa bude robiť, aké má 

starosta zámery a odsúhlasiť si to vopred. 

 

Hlásenia v rozhlase o konaní obecného zastupiteľstva sú v nevhodnom čase, bola požiadavka 

hlásiť to vo večerných hodinách. Starosta obce sa vyjadril, že pozvánka je zverejnená 

minimálne 3 dni vopred na úradnej tabuli obce a na webstránke obce. 
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Nový lesný hospodár – starosta obce oboznámil poslancov OZ, že sa skontaktoval s novým 

lesným hospodárom a dohodli sa na spolupráci.  

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica 

s c h v a ľ u j e  
Nového lesného hospodára za odmenu 250€ ročne. 
 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Helena Butalová, Monika Opiňárová, Maroš Sekeľ, Marcela Bobaľová, 

Peter Veliký, Jana Gamrátová 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová 

 

V časti „Méneš“ sa obyvatelia sťažujú na zápach, ktorý pochádza z ČOV v detskom domove. 

Poslanci požiadali starostu obce, aby oslovil riaditeľku DD, aby zvýšili kapacitu ČOV. 

 

Starosta obce bol oslovený, k osadeniu dopravného zrkadla na križovatku v časti „Méneš“, 

ktorá je nepriehľadná. Obec disponuje dopravným zrkadlom na sklade a bude to v blízkej 

dobe zrealizované. 

 

Kúrenie v kaštieli – v zimnom období je problém s vykurovaním, čo treba vyriešiť. Starosta 

sa vyjadril, že prvotným problémom je to, že sa nezatvárajú dvere. Navrhol zakúpiť kotol na 

peletky alebo akumulačnú nádrž na vodu ku kotlu. Tento návrh sa prejedná na najbližšom OZ. 

 

Starosta bol napomenutý poslancami, aby ich informoval pri čerpaní rozpočtu. Financie treba 

najskôr odsúhlasiť a zakúpený tovar prebrať vopred s poslancami. 

 

Mgr. Lukačová predložila na OZ dohodu s ÚPSVaR, a navrhla ju zrušiť. Jedná sa o prijatie 

pracovníčky na administratívnu prácu. Starostovi bolo vytknuté, že poslancov neinformoval 

o zámere podpísať takúto dohodu. Poslankyňa Mgr. Lukačová navrhla hlasovať o zrušení 

tejto zmluvy.   

Návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica 

ž i a d a 
o ukončenie dohody č. 19/41/054/141 s ÚPSVaR. 
 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

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

Proti -0- 

Zdržal sa Marclela Bobaľová, Peter Veliký 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová 
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Dvere do suterénu z južnej strany, bolo by dobré znížiť terén pod úroveň dverí a odkloniť 

vodu do parku. Treba dať návrh ako by mali vyzerať a odsúhlasiť si to s KPÚ, ďalšou otázkou 

je koľko by stáli. Môžeme žiadať eurofondy cez nejakú výzvu. Starosta má sledovať výzvy, 

aby sme si ustrážili svoje peniaze. Pani Opiňárová informovala, že budúci rok bude výzva na 

cestovný ruch, tam by sme mohli využiť peniaze a dokončiť suterén kaštieľa. 

 

Starosta informoval poslancov, že podal žiadosť na KPÚ o vybudovanie chodníka k starému 

mostu. Čakáme na vyjadrenie pamiatkárov. Poslanci sa opýtali, koľko to bude obec stáť?  

V obci sú prioritnejšie veci, ktoré sa majú riešiť. Treba uvažovať nad konvektomatom, 

nakoľko sa bude od septembra deťom dávať strava zadarmo. Starosta obce má zistiť, koľko 

detí bude mať záujem o obedy. Komunikovať s riaditeľom a riaditeľkou, aby sme sa na to 

vedeli kapacitne pripraviť. 

 

Návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica 

o d p o r ú č a 
starostovi obce zistiť záväzný stav detí, ktoré sa budú od septembra stravovať. 
 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Helena Butalová,  Monika Opiňárová, Maroš Sekeľ, Marcela Bobaľová, 

Peter Veliký, Jana Gamrátová 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová 

 

Dni obce – diskutovalo sa o prípravách a priebehu. Starosta má osloviť predsedu 

poľovníckeho združenia, či nám poľovníci navaria guláš. Program bol prerokovaný na 

zasadnutí kultúrnej komisie. 

 

Poslanci žiadajú účtovníčku obce, aby do účtovníctva zapisovala popis položiek, aby to bolo 

čitateľné. V obratoch, ktoré boli predložené na OZ nie je účel nákupu a nedá sa z nich nič 

vyčítať. 

Návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica 

ž i a d a 
účtovníčku obce, aby bol v účtovníctve napísaný popis položiek. 
 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Helena Butalová, Peter Veliký, Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, 

Maroš Sekeľ, Jana Gamrátová 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová 

 

Zberný dvor má nevhodné otváracie hodiny. V stredu od 13:00 – 16:00 nie je vhodná 

otváracia doba, ľudia sú ešte v práci. Starosta sa vyjadril, že keď bolo otvorené v piatok, 

neosvedčilo sa to. Streda je na skúšobnú dobu. 

 

Starosta obce predniesol, koľko fin. prostriedkov obec prijala za prenájom priestorov a za 

prenájom kuchynských riadov a koľko stálo obec zhotovenie detského ihriska. 
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Jana Gamrátová navrhla, aby sa zaplatila profesionálna montáž digestora a umývačky riadu 

v kuchyni. Otvor vysekajú VPP pracovníci a montáž zabezpečí firma. 

 

Prítomní občania sa informovali, kde sú prenosné striekačky a ako sa používajú PS 8, PS 12 

a prečo sa nový protipovodňový vozík nepoužíva pre účely občanov obce. Nakoľko starosta 

obce už nebol prítomný na zasadnutí, na tieto otázky nemal kto zodpovedať. 

 

 

5.Čerpanie rozpočtu k 31.03.2019 

 

Bolo predložené čerpanie rozpočtu obce Nižná Kamenica k 31.03.2019 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica  

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

čerpanie rozpočtu k 31.03.2019. 

 
 

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 

 

 

6. Záver. 
Zástupca starostu obce Peter Veliký poďakoval a ukončil zasadnutie. 
 

Zapísala: Magdaléna Pohorencová 

 

Overovatelia:  Maroš Sekeľ       ..................................     

 

   Peter Veliký       ..................................  


