
 

 

                                  

1 

 

 
   Zápisnica  

z 2.zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Nižná Kamenica,  

konaného dňa 31.01.2019 

___________________________________________________________________________ 
 

Prítomní: viď. Príloha k zápisnici – Prezenčná listina 

 

Program : 

1.Otvorenie zasadnutia. 

2..Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Zloženie sľubu poslanca 

4..Schválenie programu zasadnutia. 

5.Činnosť OÚ od 1.10.2018-31.1.2019 a kontrola uznesení . 

6.Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019. 

7. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019. 

8. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2019. 

9. Schválenie zásad odmeňovania poslancov obce. 

10. Plán práce na nové volebné obdobie. 

11. Rôzne 

12.Záver. 

 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia  

 

-rokovanie OZ otvoril Miroslav Líška, starosta obce. Privítal všetkých prítomných 

a skonštatoval, že z počtu poslancov 7 sú prítomní 5 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, Jana Gamrátová 
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3. Zloženie sľubu poslanca 

 

- starosta vyzval poslankyňu p. Mgr. Danielu Lukáčovú k zloženiu sľubu 

 

Návrh na uznesenie : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

k o n š t a t u j e, ž e : 

zvolený  poslanec obecného zastupiteľstva  p. Mgr. Daniela Lukáčová zložila zákonom 

predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:   
 

 

 

4 .Schválenie programu zasadnutia. 

 

-starosta obce predložil program zasadnutia a dal hlasovať o programe 

 

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, Jana Gamrátová, Mgr. Daniela Lukačová, Monika 

Opiňárová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Marcela Bobaľová, Peter Veliký 

 

 

 

 

5. Činnosť OÚ od 1.10.2018-31.1.2019 a kontrola uznesení. 

  

-pri kontrole uznesení starosta konštatoval, že uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia boli  

splnené. 

- starosta obce informoval o činnosti obecného úradu od 01.10.2018-31.01.2019 
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6.Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019. 

 

-hlavná kontrolórka obce Ing. Vysokajová predniesla OZ  stanovisko  k návrhu rozpočtu na 

rok 2019 a viacročného rozpočtu na roky 2020-2021 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica  

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

stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2019 a roky 2020-2021. 

 
 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Helena Butalová, Jana Gamrátová, Mgr. Daniela Lukačová, Monika 

Opiňárová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Marcela Bobaľová, Peter Veliký 

 

 

 

7. Schválenie rozpočtu obce na rok 2019. 

 

- starosta predniesol na zasadnutí OZ návrh rozpočtu , ktorý následne poslanci prerokovali 

 

Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica 

A/ p r e r o k o v a l o 

 návrh rozpočtu obce na roky 2019 - 2021  

 

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

návrh rozpočtu na roky 2020 a 2021  

 

C/ s ch v a ľ u j e  

rozpočet obce Nižná Kamenica na rok 2019 /viď. príloha / s úpravami 

 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Helena Butalová, Jana Gamrátová, Mgr. Daniela Lukačová, Monika 

Opiňárová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Marcela Bobaľová, Peter Veliký 
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8. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2019. 

 

-hlavná kontrolórka predniesla návrh  plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na prvý 

polrok 2019. 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici v zmysle § 18 ods. 1 písm b/ zákona 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Nižná Kamenica na prvý polrok 2019 

 

B/ p o v e r u j e  

hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej 

činnosti 

  
Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Helena Butalová, Jana Gamrátová, Mgr. Daniela Lukačová, Monika 

Opiňárová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Marcela Bobaľová, Peter Veliký 

 

 

9. Schválenie zásad odmeňovania poslancov obce. 

 

- starosta obce predložil Zásady odmeňovania poslancov obce 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica 

s c h v a ľ u je  

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Nižná Kamenica bez zmeny. 

 

 

 

Hlasovanie: Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Helena Butalová, Jana Gamrátová, Mgr. Daniela Lukačová, Monika 

Opiňárová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa  -0- 

Neprítomný/í Marcela Bobaľová, Peter Veliký 
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10. Plán práce na nové volebné obdobie  

 

-starosta obce predniesol plán práce na nové volebné obdobie 2018-2022 

 

 Návrh uznesenia : 

 

 Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica  

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

 plán práce na nové volebné obdobie 2018-2022 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Helena Butalová, Jana Gamrátová, Mgr. Daniela Lukačová, Monika 

Opiňárová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Marcela Bobaľová, Peter Veliký 

 

11. Rôzne 

 

Starosta obce predložil prijaté žiadosti od: 

 

1. Východoslovenská distribučná, a.s. -  žiada o podpis zmluvy o zriadení vecného bremena 

v prospech VSD, na parc. C KN č. 279, parc. C KN č. 313/1, parc. C KN č. 315, parc. C KN č. 

293/1 a parc. C KN č. 317/1 v rozsahu Geometrického plánu č. 38/2018 – na umiestnenie 

elektro-energetického zariadenia. 

 

Návrh uznesenia : 

 

 Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica  

s ú h l a s í 

so zriadením vecného bremena v prospech – Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 

042 91  Košice, IČO 36599361, na parc. C KN č. 279, parc. C KN č. 313/1, parc. C KN č. 315, 

parc. C KN č. 293/1 a parc. C KN č. 317/1 v rozsahu Geometrického plánu č. 38/2018 – na 

umiestnenie elektro-energetického zariadenia. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Helena Butalová, Jana Gamrátová, Mgr. Daniela Lukačová, Monika 

Opiňárová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Marcela Bobaľová, Peter Veliký 
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2. Centrá voľného času Mesto Košice a Spojená škola sv. Košických mučeníkov žiadajú obec 

o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 

A./ Mesto Košice – pre 5 detí 

B./ Spojená škola sv. Košických mučeníkov – pre 1 dieťa. 

 

Návrh uznesenia : 

 

 Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica  

s c h v a ľ u je  

poskytnutie dotácie pre CVČ vo výške 50€/1 dieťa 

A./ Mesto Košice – pre 5 detí. 

B./ Spojená škola sv. Košických mučeníkov – pre 1 dieťa 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Helena Butalová, Jana Gamrátová, Mgr. Daniela Lukačová, Monika 

Opiňárová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Marcela Bobaľová, Peter Veliký 

 

3. Pán Andrej Kopas, bytom Nižná Kamenica 115, žiada obec o odpredaj obecného majetku – 

nepojazdný požiarny príves.  

Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica  

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

prijatú žiadosť o odpredaj obecného majetku – nepojazdný požiarny príves od p. Andreja 

Kopasa a na nasledujúcom zastupiteľstve sa OZ vyjadrí k odkupnej cene. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Helena Butalová, Jana Gamrátová, Mgr. Daniela Lukačová, Monika 

Opiňárová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Marcela Bobaľová, Peter Veliký 

 

 

Ďalej v tomto bode starosta obce predložil OZ štúdiu využiteľnosti jestvujúcej budovy 

rozostavaného kultúrneho domu. Existujú statické posudky – strecha je v nevyhovujúcom 

stave – musí sa odstrániť. V tomto objekte by sa dalo spraviť 5 bytových jednotiek.  

OZ sa vyjadrilo, že k danej stavbe je potrebné vyčísliť náklady na demontáž strechy + ostatné 

náklady. K objektu je potrebné usadiť tabuľky – „Vstup zakázaný – súkromný 
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pozemok“ a zabezpečiť ho. Od prítomných hostí padla otázka, či by nebolo najlepšie ho 

zbúrať a či je táto stavba staticky vhodná na vybudovanie bytov. OZ sa vyjadrilo, že zbúrať 

určite nie, pretože by to obec stálo veľa peňazí, ale pre porovnanie sa môže spraviť rozpočet, 

koľko by stálo stavbu zbúrať a postaviť niečo nové a koľko by stálo pokračovať z tohto stavu 

budovy. 

Návrh uznesenia : 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica  

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

vypracovanú štúdiu na rozostavaný kultúrny dom. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Helena Butalová, Jana Gamrátová, Mgr. Daniela Lukačová, Monika 

Opiňárová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Marcela Bobaľová, Peter Veliký 

 

Ďalšou otvorenou témou v bode rôzne:  

Otázku položili prítomní hostia z časti obce Méneš, kde problematikou je rýchla jazda aút cez 

danú lokalitu. Slovné napomenutia nepomohli, preto žiadajú obec o riešenie formou cestného 

značenia – obytná zóna, zníženie maximálnej povolenej rýchlosti, príp. osadenie 

spomaľovacích prvkov na cestnú komunikáciu. Návrh bol osadiť spomaľovač hlavne za 

križovatkou pri dome p. Šoltésa a pri kaplnke, príp. na každú stranu v Méneši. Obec zistí aké 

má možnosti a túto žiadosť bude riešiť. 

 

Ďalším problematickým úsekom je vjazd do obce - na ulici „Koplalov“, kde autá jazdia 

neprimeranou rýchlosťou. Občania ulice Koplalov by prijali vybudovanie chodníka.  

 

Obyvatelia obce v časti „Jahôdky“ sa informovali, čo bude s cestou v ich lokalite, aký má 

obec plán. Je tam už 12 rodinných domov a v období keď je blato, je cesta pre chodcov 

takmer neprejazdná. Problém s blatom nastal po prekopávke p. Kistim, ktorý nedal cestu do 

pôvodného stavu. Obec p. Kistiho vyzve. 

 

Klub mládeže – pani Dučajová sa opäť sťažovala na problematiku v klube mládeže, ktorý 

susedí s ich rodinným domom. Rušia nočný kľud, sú nevychovaní, vyrušujú, robia škody na 

majetku. Navrhuje zavrieť – zrušiť klub mládeže. Mládež je v obci neprospešná, v klube 
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svieti svetlo do rána, pričom v obci zhasínajú neóny o polnoci. OZ spolu so starostom obce 

rozhodli, že Klub mládeže sa zatvorí. 

 

Zberný dvor- prečo sa nerobí triedený zber po obci, bolo to dobré pre obyvateľov, hlavne pre 

starých občanov. Starosta sa vyjadril, že zber bol vykonávaný zadarmo a obec za to doplácala. 

Poplatky za komunálny odpad sa stále navyšujú . 

 

Problém s vodou v „Méneši“. Domy pribúdajú a je problém s nedostatkom vody v studniach. 

Obyvatelia danej lokality žiadajú riešiť tento problém formou kanalizácie alebo vybudovaním 

vodovodu. Obec zistí aké sú možnosti. 

 

 

K bodu 12. Záver. 

-starosta obce poďakoval poslancom za účasť.   

Zapísala: Pohorencová 

 

 

Overovatelia: 

 

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

 

Maroš Sekeľ                 Jana Gamrátová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


