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   Zápisnica  

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
Obce Nižná Kamenica,  

konaného dňa 06.06.2019 
___________________________________________________________________________ 
 

Prítomní: viď. Príloha k zápisnici – Prezenčná listina 

Program : 
1.Otvorenie zasadnutia. 

2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola uznesení. 

4. Rôzne, Iné. 

5. Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu obce (kontrolórka obce). 

6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018 (kontrolórka obce). 

7. 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, Marcela Bobaľová, Peter Veliký, 

Jana Gamrátová 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová, Maroš Sekeľ 

 

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 :  Jana Gamrátová a Monika Opiňárová 

 

3. Kontrola uznesení 

 

Pri kontrole uznesení starosta konštatoval, že uznesenia prijaté na poslednom zasadnutí OZ  

boli splnené, UZN č. 44/2019 a 48/2019 starosta nepodpísal. 
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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. 

 

4. Rôzne, Iné 

 

V bode rôznom sa prejednalo nasledovné: 

-Požiadavka od p. Ivety Šiškovej – vedúcej ŠJ, na zakúpenie konvektomatu na 5 plechov, 

umývačky riadu a odsávača pár do školskej jedálne. Poslanci odporučili urobiť prieskum trhu 

na odsávače pary a na ďalšom zastupiteľstve sa schváli nákup. 

-Starosta ďalej informoval o možnosti zakúpiť motorové vozidlo Škoda Fabia od obce Sady 

nad Torysou za cenu 300€ 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica 

s c h v a ľ u j e  
Nákup motorového vozidla Škoda Fabia pre obec v sume 300€. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Helena Butalová, Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, 

Peter Veliký 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová, Maroš Sekeľ 

 

-Ďalej starosta informoval o zmene nájomcu v školskom byte. Novým nájomníkom je p. 

Mucha, ktorý si podal žiadosť o prenájom bytu v rovnakom čase ako p. Jakubko. Nájomné je 

za rovnakých podmienok. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica 

s c h v a ľ u j e  
Prenájom školského bytu za pôvodných podmienok pre p. Muchu. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Helena Butalová, Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, 

Peter Veliký 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová, Maroš Sekeľ 

 

 

-Z KPÚ doručili vyjadrenie k výstavbe chodníka cez park k starému mostu, ktorý môže obec 

vybudovať za určených podmienok, v šírke 3m. Poslanci sa vyjadrili, že chodník momentálne 

nie je urgentný, takže s výstavbou sa začínať nebude.  
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- Statická porucha na budove ZŠ, MŠ – statik p. Cibák sa bol pozrieť na situáciu a odporučil 

aby si to obec urobila vo vlastnej réžii. Poradil urobiť výkop do polovice základov a posilniť 

ich betónom.  

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica 

o d p o r ú č a  
starostovi obce osloviť viacero firiem pre vyhotovenie cenových ponúk na stavebné práce na 

riešenie statiky budovy školy. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Helena Butalová, Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, 

Peter Veliký 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová, Maroš Sekeľ 

 

- Bolo odsúhlasené kosenie cirkevných pozemkov - 10€/ 1 kosenie, ak požiadajú.  

 

- Požiadavka na kosenie za pozemkami na Jahôdkach a pokosiť obecnú cestu na Kertaľke. 

Poslať požiadavku na pokosenie pozemkov p. Lukačovi, ktorý má pozemky na Jahôdkach. 

 

-P. Lenard navrhol, či by sa v parku nemohol vybudovať chodníček, a aby sa urobil zákaz 

vstupu s motorovými vozidlami po parku. Poslanci sa vyjadrili, aby sa urobilo hlásenie 

o zákaze vstupu s motorovými vozidlami do parku, príp. dať oznam na zastávku. 

 

- P. Kanyicska sa informoval, či sa neplánuje urobiť vodovod na Jahôdky. Vlastníkom je VVS, 

takže je potrebné si podať žiadosť, oni vyhodnotia či je kapacitná možnosť.  

 

- Stavebná suť pred kaštieľom – špatí to tam, je to v strede obce na očiach, budú aj oslavy dňa 

obce. Bolo by dobré zabezpečiť kontajner na stavebný odpad na zbernom dvore, kde by sa 

nosil odpad za poplatok, ale len v malom množstve (vo vedrách). Starosta zistí, aká bude cena 

likvidácie kontajnera pre obec a rozpočíta sa to podľa ceny, ak bude potrebné upraví sa VZN 

o komunálnom odpade a drobných stavebných odpadoch. 

 

- Súkromné akcie a kary – ak súkromný podnikateľ bude pre niekoho robiť v kaštieli akciu 

a nevlastní svoje obrusy a riady, nech si ich prenájme od obce. Rodina obci zaplatí len za 

prenájom miestnosti. 

 

-Karpatská nadácia – rozdeľuje pre obce v okolí Košíc 50,000€, p. Lenard informoval 

poslancov a takejto možnosti požiadať o financie pre obec. 

 

- Požiadavka starostovi obce - zistiť koľko by stálo havarijné poistenie pre obecné auto, a 

koľko by stálo, keď bude účtovníčka dopisovať texty do účtovníctva. 

 

- Rúry pre p. Bobelu – rúry sa zakúpia, keď na to obec bude mať financie, nie je to 

momentálne také urgentné. 
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- UZN 44/2019 – prečo ho starosta nepodpísal a prečo nedodržal čas začiatku zasadnutia 

o 18:00. Poslanci požiadali o opätovné hlasovanie. 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica 

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, Marcela Bobaľová, 

Peter Veliký 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová, Maroš Sekeľ 

 

-Klub dôchodcov- chcú omaľovať budovu. Dobré by bolo zjednotiť farbu a dať nastriekať 

celý objekt jednou farbou odborníkovi (najlepšie bielou). Zistiť rozpočet na celý objekt, 

koľko by to stálo a kto by to urobil.  

 

-Pred p. Vladimíra Mička stojí žaburina, je tam asi niečo upchaté – treba to skontrolovať. 

- Historický most – vystriekať chémiou proti burine, lebo je to tam zarastené. 

 

- Oproti Gamrátovým, keď vonku prší, voda steká po asfalte a vylieva sa na cestu, bolo by 

dobré urobiť nejaký žľab, aby sa voda zviedla do priekopy. Zalieva to celú cestu a cesta sa 

ničí. 

 

- Nový lesný hospodár p. Ing. Peter Hežeľ sa osobne predstavil a potvrdil spoluprácu s našou 

obcou za platobných podmienok vo výške 250€/ročne. Bol sa pozrieť aj na porasty. 10 ročný 

hospodársky plán končí v roku 2022. Padla otázka, či bude drevo na zimu na vykurovanie. 

Spraví sa prerezávka, na palivo bude vhodný hrab, na hrubé drevo treba hľadať kupca. 

Najviac je borovice, ale na trhu je jej prebytok, takže cena klesla. Bude ale potrebné ich 

vyrezať, lebo schnú na koreni a znehodnotia sa. 

 

5. Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu obce 

 

Ing. Vysokajová predložila stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 

2018. HK odporúča OZ uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Nižná 

Kamenica za rok 2018 s výrokom celoročne hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.  

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica  

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

Stanovisko HK k záverečnému účtu obce Nižná Kamenica za rok 2018. 
 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Helena Butalová, Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, 

Peter Veliký 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová, Maroš Sekeľ 
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6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018 
 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica 

A/ s c h v a ľ u j e  
Záverečný účet obce Nižná Kamenica za rok 2018 s celoročným hospodárením  bez výhrad. 

B/ p o t v r d z u j e 

Vysporiadanie schodku rozpočtového hospodárenia vo výške 15 715,50€.  

C/ s c h v a ľ u j e 

Tvorbu  RF zo zostatku finančných operácií vo výške 1692,65€. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Helena Butalová, Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, 

Peter Veliký 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová, Maroš Sekeľ 

 
 

Zapísala: Magdaléna Pohorencová 

 

Overovatelia:  Jana Gamrátová      ..................................     

 

   Monika Opiňárová      ..................................  


