Zápisnica
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Nižná Kamenica,
konaného dňa 15.08.2019
___________________________________________________________________________
Prítomní: Príloha k zápisnici – Prezenčná listina
Program :
1.Otvorenie zasadnutia.
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesení.
4. Schválenie VZN o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach obce Nižná
Kamenica
5. Rôzne, Iné
6. 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
Mgr. Helena Butalová, Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, Maroš
Sekeľ, Jana Gamrátová
-0-0Mgr. Daniela Lukačová, Peter Veliký

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 a Jana Gamrátová
3. Kontrola uznesení
Pri kontrole uznesení starosta konštatoval, že uznesenia prijaté na poslednom zasadnutí OZ
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boli splnené, okrem UZN č. 61/2019 - nákup lomového kameňa na prípravu podkladu pre
výstavbu chodníka na koplalove / kamenivo nebolo zakúpené.

4. Schválenie VZN o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach obce Nižná
Kamenica
Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica
schvaľuje
VZN č. 2/2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach a o mieste a čase
zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Nižná Kamenica
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

5. Rôzne, Iné
-Je prijatá vnútorná smernica č. 1/2019 o vnútornom systéme preverovania oznámení
protispoločenskej činnosti. Zodpovedná osoba je Ing. Agáta Vysokajová.
Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica
berie na vedomie
Smernicu č. 1/2019 o vnútornom systéme preverovania oznámení protispoločenskej činnosti.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

- Pani Hruščáková požiadala starostu obce o plnomocenstvo na zastupovanie na právne úkony
spojené so zabezpečením územného rozhodnutia a právoplatného stavebného povolenia
a stanovísk, súhlasov a iných vyjadrení, najmä na podávanie žiadostí a preberanie písomností,
aby mohla pokračovať v rozbehnutých krokoch, ktoré by viedli k zriadeniu vodovodu
v lokalite „Méneš“. Starosta bez súhlasu poslancov splnomocnenie nepodpíše. Obec podala
žiadosť, ale zatiaľ do dnešného dňa oficiálne neobdŕžala od VVS žiadne stanovisko ani
odpoveď. Obec bude urgovať VVS, aby reagovali na náš list a odpovedali nám.
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- Pán Július Papp, Nižná Kamenica 150 požiadal obec o zmenu územného plánu, z dôvodu
výstavby rodinného domu. Na základe podmienok stanovených OZ dal vypracovať
geometrický plán, kde z parcely 83/22 reg. E bol vyčlenený 10 árový pozemok. Nová parcela
č. 510/4, o výmere 10 árov je možné dať zapísať na LV až po predložení potvrdenia obecného
úradu, že je to na účely výstavby. Všetky náklady spojené so zmenou územného plánu uhradí.
Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica
A/ b e r i e n a v e d o m i e
Žiadosť o zmenu územného plánu od p. Júliusa Pappa, Nižná Kamenica 150.
B/ o d po r ú č a
Starostovi obce začať prípravu zmeny územného plánu a rozšíriť ho o parcelu č. 510/4
o výmere 1000m2 .
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

- Oprava bŕzd na traktore – v Januári končí STK a brzdy nie sú v dobrom stave,
bezpodmienečne je potrebné opraviť ich. Starosta oslovil p. Hrehora z Boliarova, on by to
opravil.
Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica
schvaľuje
Opravu bŕzd na obecnom traktore.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

-Statická porucha na budove školy – bol oslovený Vladimír Pach z Herlian, ktorý pracuje
v tomto odbore, príde sa na to pozrieť a dá cenovú ponuku. Momentálne má veľa práce a musí
si dokončiť čo má rozrobené. Tomuto problému sa budeme venovať.
-Deň obce Halíč – kto z poslancov by sa mohol zúčastniť? Peter Veliký ani starosta nemôžu,
nech sa poslanci nahlásia u starostu, darček starosta zabezpečí.
- Starosta pozýva všetkých na Deň Mikroregiónu pod Mošníkom, ktorý sa uskutoční
14.08.2019 o 14:00. Organizačne bude všetko zabezpečené, poslanci prídu len ako hostia.
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-Sklo na zastávke- je popraskané, nerozsype sa? Sklo je bezpečnostné ako na aute, nemalo by
vypadnúť, účel zatiaľ plní, nebude sa momentálne vymieňať.
- Dane – prečo nie sú vyrubené? Pracuje sa na tom každý deň, PO a chatárom boli zaslané,
ostatné FO sa vyrubujú podľa abecedného zoznamu. Dane sa môžu vyrubovať priebežne
počas celého roka. Momentálne nám prebieha už dva mesiace kontrola z NKÚ na dotácie, čo
nás na obci tiež časovo vyťažuje a zamestnáva.
- Maroš Sekeľ – pri Perunovi a Sekľových vyviera voda zo starej zaslepenej priekopy.
Podmýva tam cestu, treba to zabetónovať, lebo sa prepadne cesta. Materiál nie je problém
zakúpiť, ale starosta nemá ľudí. Mohol by s tým pomôcť aj P. Veliký, Maroš Sekeľ to
dohodne.
Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica
A/ s c h v a ľ u j e
Použitie RF vo výške 3000€ na havarijný stav – porušená statika budovy ZŠ a MŠ
a protipovodňové opatrenie rigolu na úseku – cesta na „Kertaľky“ – bežné výdavky.
B/ s c h v a ľ u j e
Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

-Spomaľovače- je to odsúhlasené z dopravného inšpektorátu, je zakúpený 1ks plastový
retardér 6m dlhý a vrecový asfalt, ale starosta nemá ľudí čo by to urobili. Pán Šoltés sa
ponúkol, že retardér namontuje.
- Pani Janičkárová informovala, že na budúci rok v septembri bude 90. výročie
najvýznamnejšej osobnosti v histórii Nižnej Kamenice – Ondrej Kondáš, doktor, profesor,
doktor vied, známy psychológ, veľmi známy človek vo vedeckých kruhoch. Bude to
spomienková slávnosť v spolupráci s Kultúrnym Centrom Abova, prispeje aj jeho potomok.
-Digestor v kuchyni kaštieľa- je nesprávne zapojený, nie je vyvedený do komína, čiže je
nefunkčný a nemá žiaden ťah, je zapojený do komínovej šachty. Po poľovníckej akcii ešte 2
týždne smrdelo v kaštieli za vyprážaním, pretože všetka para z digestora ostáva uväznená
medzi dvoma múrmi, kde to nasiakne a ničí sa majetok. Je to urgentné, sú nahlásené ďalšie
akcie kde sa bude piecť a vyprážať. U starostu je na prvom mieste drevo a tráva. Kosí sa
veľmi často a neefektívne, na úkor iných vecí. Je zakúpená aj bubnová kosačka na veľkú
trávu.
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Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica
o d po r ú č a
Starostovi obce zabezpečiť odborné zapojenie digestora z kuchyne do komína.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

-Stojanové lampy – Kde sú? Prečo sa nepoužívajú vonku na akcie? Načo sa zakúpili? Starosta
odpovedal, že sú odložené v archíve, musia sa stále montovať a demontovať. Starosta tam
namontoval iné. Bola to zbytočná investícia, 100€ stála jedna lampa, sú 2ks. Kedy sa použijú?
-Pani Gajdošová žiada o vyčistenie rigola za záhradou. Je to zanesené, smrdí to, už 2 roky to
nikto nečistí. Taktiež sa sťažovala na čističky, ktoré vypúšťajú obyvatelia v časti
„Jahôdky“ Starosta sa vyjadril, že rigol má svojho majiteľa. Každý by si mal okolo svojho
domu a pozemku pokosiť a vyčistiť rigoly.
Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica
o d po r ú č a
Vyhlásiť miestnym rozhlasom čistenie a kosenie priestranstiev vlastníkmi pozemkov.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

-Pán Bobela- žiadal o zakúpenie rúr na odvodnenie, prácu si urobí sám na vlastné náklady.
Stojí mu tam voda a smrdí to. Chcel by vyjadrenie, čo s tým. Obec mu dá písomné vyjadrenie,
že rúry sa zakúpia, keď budú peniaze.
- Projekt na vybudovanie chodníka z MAS je v riešení.
- Škola- ventily sú vymenené, maľuje sa.
6. Záver
Starosta obce poďakoval poslancom za účasť.
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Zapísala: Magdaléna Magdová
Overovatelia:

Maroš Sekeľ

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

Jana Gamrátová

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