Zápisnica
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Nižná Kamenica,
konaného dňa 05.03.2020
___________________________________________________________________________
Prítomní: viď. Príloha k zápisnici – Prezenčná listina

Program :
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa.
3. Kontrola uznesení.
4. Iné, Rôzne
5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019
6. Plnenie rozpočtu
7. Záver
Starosta obce predložil program zasadnutia a dal hlasovať o programe.
Poslanci program zasadnutia odsúhlasili.
Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica
schvaľuje
program zasadnutia.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

Mená poslancov OZ
Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, Jana Gamrátová, Peter Veliký, Maroš
Sekeľ
-0-0Mgr. Helena Butalová, 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 5 poslanci a OZ je uznášaniaschopné.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Zapisovateľ: Magdaléna Magdová
Overovatelia zápisnice : Maroš Sekeľ, Monika Opiňárová
3. Kontrola uznesení
Pri kontrole uznesení starosta konštatoval, že uznesenia prijaté na poslednom zasadnutí OZ
boli splnené.
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4. Rôzne, Iné
Opiňárová – poverená riaditeľka žiadala od obce rozpis čerpania mzdových prostriedkov,
ktorý zatiaľ nedostala. V apríli dostanú výkaz o hospodárení s financiami, ktorý obec zasiela
na Okresný úrad Košice, odbor školstva. Starosta obce oznámil, že je vyhlásené výberové
konanie na riaditeľa ZŠ.
Opiňárová- boli nahlásené viaceré sťažnosti na voľne pobehujúce psy, ktoré patria p.
Imrichovi Stričkovi. Vysypávajú smetné nádoby po obci, sú hladné. Navrhnuté bolo písomne
upozorniť majiteľa psov.
Gamrátová - V parku pri kaštieli sú napadnuté stromy imelom. Je potrebné to riešiť, pretože
sa znehodnotí celý park, roznáša sa to na ďalšie stromy. Obec by mala poslať žiadosť na
KSK. Stojí to veľa peňazí. Starosta komunikoval s KPÚ a prostredníctvom nich oslovili
arboristu, ktorý doteraz neposlal cenovú ponuku.
Bobaľová – obyvatelia v časti „Rigovky“ a „Jahôdky“ sa sťažujú na cesty v zlom stave,
hlavne keď je mokro, chceli by ich vysypať kameňom. Návrhom OZ bolo zakúpiť lomový
kameň a na vysprávky sa použije drvený asfalt. „Rigovky“ – vylieva sa voda z rigola, ktorá
steká z poľa, miestnym vytláča žumpu a narúša odpad. P. Veliký to prekope.
Gamrátová - rozkopaná cesta pri chatke, je zasypaná len kameňom. Je potrebné to dať do
pôvodného stavu s asfaltom. Obec vyzve rod. Knapovú aby cestu zaasfaltovali na vlastné
náklady. Obec viac prekopávku cesty nepovolí.
Vodovod Méneš – P. Veliký navrhol ako ďalší krok dať vypracovať geometrický plán pre
Méneš. Starosta osloví pána V. Ferka.
Gamrátová – v prvom rade by mali vodárne zrekonštruovať vodovod od rezervoáru, aby
neboli úniky vody. Obec nemá stanovisko od VVS, či bude v obci dostatok vody. Navrhnuté
bolo vyzvať VVS na vydanie stanoviska o dostatku vody v obci a na rekonštrukciu hlavnej
vetvy vodovodu. Potom riešiť geometrický plán.
Starosta privítal novú kronikárku Mgr. Boženu Ferkovú. Do najbližšieho zastupiteľstva
spracuje a prečíta zápisky, ktoré dostala od p. Janičkárovej. Obec novej kronikárke zabezpečí
brožúru pre kronikárov. Nová kronikárka je ochotná podstúpiť aj školenie.
Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica
schvaľuje
kronikárku obce Mgr. Boženu Ferkovú.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

Mená poslancov OZ
Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, Jana Gamrátová, Peter Veliký, Maroš
Sekeľ
-0-0Mgr. Helena Butalová, Mgr. Daniela Lukačová
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Gamrátová k obecným akciám – MDŽ nebude. Dohodli sa, že kultúrne akcie budú riešiť
všetci poslanci spoločne, nakoľko sú všetci členovia kultúrnej komisie. Starosta navrhol aby
si predsedníčka kedykoľvek zvolala zasadnutie kultúrnej komisie, prenecháva im
kompetencie. Kultúrna komisia nevie koľko financií môže použiť na akcie, či obec disponuje
dostatkom finančných prostriedkov. V rozpočte sú financie vyčlenené.
Deň obce – prejednával sa termín dňa obce. Starosta pozná niektoré termíny akcií
v susedných obciach, ktoré poskytne predsedníčke KK, aby sa akcie neprelínali. Termín Dňa
obce v Nižnej Kamenici zatiaľ nebol dohodnutý.

Doručené žiadosti na obecný úrad:
Cirkevný zbor ECAV vo Vyšnej Kamenici – žiadosť o refundáciu fin. prostriedkov vo výške
120€ - náklady na elektrinu.
Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica
schvaľuje
finančný príspevok na refundáciu nákladov za používanie zvonov vo výške 120€ pre
Cirkevný zbor ECAC vo Vyšnej Kamenici.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

Mená poslancov OZ
Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, Jana Gamrátová, Peter Veliký, Maroš
Sekeľ
-0-0Mgr. Helena Butalová, Mgr. Daniela Lukačová

Obec Bidovce nás požiadalo aby sme sa podieľali na kapitálových výdavkoch, ktoré boli
potrebné na vybavenie kuchyne a školskej jedálne. Podľa počtu detí z Nižnej Kamenice, ktoré
navštevujú ZŠ Bidovce je výška dotácie 1012€.
Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica
schvaľuje
dotáciu vo výške 1012€ pre obec Bidovce na kapitálové výdavky do ŠJ na zakúpenie
strojového zariadenia.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

Mená poslancov OZ
-0Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, Jana Gamrátová, Peter Veliký, Maroš
Sekeľ
-0Mgr. Helena Butalová, Mgr. Daniela Lukačová

Starosta informoval - Bola podaná žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu nádvoria kaštieľa a jeho
okolia. 33 000€ je príspevok z úradu podpredsedu vlády a 7 000€ je naša spoluúčasť. Bola
urobená projektová dokumentácia s rozpočtom v hodnote 350€, bol oslovený KPÚ, prebehlo
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VO – s 3 uchádzačmi. Bola podpísaná zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku s Úradom
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Po prejednaní na OZ sa poslanci
zhodli, že je potrebné urobiť úpravu projektovej dokumentácie a urobiť novú výzvu na
predkladanie cenových ponúk.
Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica
A/ b e r i e n a v e d o m i e
schválenie žiadosti na úpravu nádvoria kaštieľa a jeho okolia v obci Nižná Kamenica.
B/ s c h v a ľ u j e
spolufinancovanie vo výške 7000€.
C/ s c h v a ľ u j e
použitie RF – kapitálové výdavky – Úprava nádvoria kaštieľa a jeho okolia v obci Nižná
Kamenica, vo výške 7000€.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

Mená poslancov OZ
Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, Peter Veliký, Maroš
Sekeľ
-0-0Mgr. Daniela Lukačová, Mgr. Helena Butalová

Kúrenie škola – bola podaná žiadosť na Okresný úrad Košice, odbor školstva – havarijný stav
kúrenia. Žiadali sme 7843€. Je potrebné urobiť celú novú vetvu.
Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica
berie na vedomie
podanie žiadosti na Okresný úrad Košice, odbor školstva – havarijný stav kúrenie.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

Mená poslancov OZ
Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, Peter Veliký, Maroš
Sekeľ
-0-0Mgr. Daniela Lukačová, Mgr. Helena Butalová

Starosta sa informoval, kedy môže začať riešiť statický stav na budove školy, kde je prasklina
na prístavbe. Je potrebné vyčleniť finančné prostriedky z RF. Prejedná sa to na ďalšom
zasadnutí.
Ďalej sa starosta informoval, čo s peniazmi z dotácie v hodnote 5000€. Dotácia je poskytnutá
z MFSR a je účelovo určená na kapitálové výdavky na akciu Rekonštrukcia obecných rigolov.
Kapitálové výdavky možno použiť do konca roka 2021. Obec nemôže zakúpiť materiál
a urobiť to vo vlastnej réžii. Bude potrebné urobiť prieskum trhu a vyhodnotiť cenové
ponuky.
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Starosta oboznámil poslancov, že zakúpi cement a štrk na doplnenie 6 stĺpov na VO. Ďalej
informoval, že zakúpil kachľovú piecku do klubu dôchodcov.
Sociálny pohreb – Obec musí schvaľovať jednorázový príspevok na obecnom zastupiteľstve a
môže uzavrieť Dohodu o splácaní príspevku s pozostalými. Obec má v prípade vybavenia
sociálneho pohrebu nárok požiadať pohrebné z ÚPSVaR.
5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019
Kontrolórka obce Ing. Agáta Vysokajová predniesla správu o kontrolnej činnosti za rok 2019.
Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica
A/ b e r i e n a v e d o m i e
Správu o kontrolnej činnosti HK za rok 2019.
B/ b e r i e n a v e d o m i e
Správu o výsledku kontroly od 1.1.2019 do 31.12.2019
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

Mená poslancov OZ
Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, Peter Veliký, Maroš
Sekeľ
-0-0Mgr. Daniela Lukačová, Mgr. Helena Butalová

6. Plnenie rozpočtu
Kontrolórka obce Ing. Agáta Vysokajová predniesla plnenie rozpočtu k 31.12.2019.
Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica
berie na vedomie
plnenie rozpočtu k 31.12.2019.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

Mená poslancov OZ
Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, Peter Veliký, Maroš
Sekeľ
-0-0Mgr. Daniela Lukačová, Mgr. Helena Butalová

7. Záver
Starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí.

Zapísala: Magdaléna Magdová
Overovatelia:

Maroš Sekeľ

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

Monika Opiňárová

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