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   Zápisnica  

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
Obce Nižná Kamenica,  

konaného dňa 03.07.2019 
___________________________________________________________________________ 
 

Prítomní: viď. Príloha k zápisnici – Prezenčná listina 

Program : 
1.Otvorenie zasadnutia. 

2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola uznesení. 

4. Rôzne, Iné. 

5. 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, 

Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

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 uznesenia prijaté na poslednom zasadnutí OZ  

boli splnené, okrem UZN č. 53/2019 – auto ešte nebolo zakúpené, rieši sa to. 
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4. Rôzne, Iné 

 

V bode rôznom sa prejednalo nasledovné: 

-Havarijné poistenie na auto- či je potrebné ho mať zo zákona, bude sa to riešiť, keď sa auto 

zakúpi. 

-Na hornej zastávke je opäť poškodené sklo, vinník je neznámi. Obec má zakúpené sklo, ale 

zatiaľ sa vymieňať nebude. 

-Maroš Sekeľ informoval starostu obce a poslancov, že na hornom moste oproti A.Lukačovi 

na opornom múre začínajú rásť agáty, je zarastený a poškodí sa cesta. V rámci opatrení je 

potrebné to vyčistiť. 

Obec prijala žiadosť od p. Júliusa Pappa na zmenu úz. plánu pre parc. č. 83/22 reg. E, 

o rozlohe 38 árov, na výstavbu rodinného domu. Obec túto žiadosť vzala na vedomie a súhlasí 

s drobením parcely o rozlohe 10 árov na výstavbu jedného rodinného domu. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica  

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

Prijatú žiadosť od p. Júliusa Pappa na zmenu úz. plánu obce. 
 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

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

Peter Veliký, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová 

 

-Organizácia sociálneho pohrebu- starosta informoval poslancov, že pohreb p. Bertkovej hradí 

obec, bude to stáť cca 400€ (kremácia+urna). 

 

- V mesiaci August sa uskutoční návšteva družobnej obce Halíč, predpokladaný termín 

17.08.2019, starosta sa informoval, kto z poslancov bude mať záujem zúčastniť sa. 

 

- Starosta sa informoval, či môže zakúpiť novú štiepačku pre obecný úrad. 

 

Návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica 

s ú h l a s í 
so zakúpením štiepačky v hodnote 500€. 
 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

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

Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová 
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- Starosta informoval, že kamenivo z USS sa momentálne nedá objednať, všetko sa vyváža na 

dialnice. Na podklad pod chodník na koplalove budeme potrebovať zakúpiť kamenivo. 

Chodník sa urobí cez projekt MAS formou refundácie, možno bude potrebné vziať úver na 

preklenovacie obdobie.  

 

Návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica 

s ú h l a s í 
s nákupom lomového kameňa na prípravu podkladu pre výstavbu chodníka na koplalove. 
 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

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

Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová 

 

- Starosta informoval, že na starom historickom moste filmári natáčali dokument, ktorý pôjde 

na STV 2 15.9.2019. 

 

- Mgr. Butalová informovala poslancov a starostu obce o zasadnutí rady školy v ZŠ. P. 

Šoffová skončila v rade školy, na jej miesto nastúpila p. Šťastná. Predsedníčkou je Ing. 

Želmíra Gajdošová. V novom školskom roku budú 2 triedy, 1. a 3. ročník-11 detí a 2. a 4. 

ročník- 13 detí. ŠKD funguje do 16:00 hod. Žiadne požiadavky na obec neboli. 

 

- Zamoknutá strecha v kaštieli- pri návale dažďa sa tomu nedá zabrániť, je plytký žľab a cez 

falc zamáka, strecha poškodená nie je. 

 

 

5. Záver. 

Starosta obce poďakoval poslancom za účasť.   

 

 

Zapísala: Magdaléna Pohorencová 

 

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

 

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


