Zápisnica
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Nižná Kamenica,
konaného dňa 20.08.2020
___________________________________________________________________________

Program :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania OZ
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení
5. Čerpanie rozpočtu
6. Rekonštrukcia kúrenia v budove ZŠ, MŠ
7. Rôzne, Iné
8. Schválenie uznesenia
9. Záver
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. Schválenie programu rokovania OZ
Starosta obce predložil program zasadnutia a dal hlasovať o programe.
Poslanci program zasadnutia odsúhlasili s pridaným bodom programu – čerpanie rozpočtu.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica
schvaľuje
Program zasadnutia, s pridaným bodom programu – čerpanie rozpočtu.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Zapisovateľ: Bc. Lenka Benedik
Overovatelia zápisnice : Mgr. Helena Butalová, Mgr. Daniela Lukačová
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4. Kontrola uznesení
Pri kontrole uznesení starosta konštatoval, že uznesenia prijaté na poslednom zasadnutí OZ
boli splnené.
5. Čerpanie rozpočtu
Poslanci odporúčajú úpravu rozpočtu do najbližšieho OZ a to do 10.09.2020.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica
A/ b e r i e n a v e d o m i e
Čerpanie rozpočtu k 30.06.2020
B/ o d p o r ú č a
Starostovi obce na najbližšie OZ 10.9.2020 pripraviť návrh na úpravu rozpočtu.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

6. Rekonštrukcia kúrenia v budove ZŠ, MŠ
V decembri 2019 starosta informoval poslancov o havarijnom stave na kúrení v škole.
01/2020 bola oslovená firma na obhliadku a rozsah prác na budove ZŠ, MŠ, aby obec mala
približne vyčíslenú sumu, ktorú následne žiadala od OÚ Košice, odbor školstva, na havarijný
stav kúrenia. 03/2020 mal starosta pripravené veci na VO. Dňa 04.06. na zasadnutí OZ
starosta predložil ukončené VO, s ktorým poslanci nesúhlasili nakoľko starosta nemal
uznesenie na VO a dal ho vypracovať bez ich súhlasu. Starosta sa vyjadril, že sa rozhodol na
základe havarijnej situácie na kúrení, kde sa strácalo nemalé množstvo vody, bolo potrebné ju
denne dopúšťať a ovzdušňovať, ¾ budovy sa opravilo, 150m nového potrubia, vymenili sa
ventily v suteréne.
Starosta vyzýval poslancov na mimoriadne stretnutia, kde ich chcel o všetkom informovať:
22.06.2020 o 18:00 hod., 30.7.2020 o 15:00 hod. a následne 3.8.2020 o 18 hodine, formou
pozvánky zaslanej na e-mail. Žiadne zo stretnutí sa nekonalo, nakoľko sa poslanci nedostavili.
Poslanci dňa 02.07.2020 doručili na obecný úrad list o zvolaní OZ do 15 dní, ktoré starosta
ignoroval.
Dňa 15.7.2020 bola podpísaná zmluva s firmou THERMICAL, s.r.o. na základe VO.
Pani Mgr. Lukačová si vyžiadala krycí list rozpočtu, na ktorom vymazala sumy a dala naceniť
viacerým firmám. Našla lacnejšiu firmu z TV. V prípade, že by sa celková suma rozdelila na
materiál a služby, dalo by sa urobiť malé VO na dve sumy.
Kontrolórka obce sa vyjadrila, že problémom bol rozpočet, pretože neboli vyčlenené peniaze.
Najprv si treba overiť, či má obec dostatok finančných prostriedkov na VO, upraviť rozpočet
a tak zverejniť VO.
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7. Rôzne, Iné
Lesný hospodár odporučil p. Novického, na zneškodnenie kalamitného dreva v našom lese.
Pán Novický predniesol ponuku na odkúpenie drevnej hmoty, ktorú predáva partnerom do
zahraničia. Cenová ponuka by bola vypracovaná podľa kvality drevnej hmoty.
Pani Mgr. Lukačová sa pýtala starostu na stav lesa, a požiadala starostu o informovanie
poslancov OZ na ďalšom zastupiteľstve.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici
odporúča
Starostovi obce informovať poslancov o stave lesa na najbližšom zasadnutí OZ - 10.9.2020.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

Doručené žiadosti na obecný úrad:
A/ Ján Sukeník bytom Nižná Kamenica 218 doručil žiadosť o umožnenie zviesť dažďovú
vodu z pozemku.
Nakoľko v časti obce „Rigovky“ nie sú vykopané rigoly, pri prívalových dažďoch voda steká
ľuďom na pozemky a nie je možné zviesť dažďovú vodu a celý pozemok zamáka. P. Sukeník
ďalej žiada aj úpravu verejnej cesty, nakoľko aj z nej steká voda na pozemok.
Ing. Tokoš, ktorý je tiež obyvateľ tejto časti obce sa vyjadril, že od roku 2015 žiadal o cestu
a rigoly. Starosta obce mu povedal, že keď tam bude viac domov. Za 5 rokov sa v tejto časti
rozrástli domy, ale obec tam neurobila nič. Platia si dane a nemôžu žiť dôstojne ako sa patrí,
ale v blate, nedostanú ani rigoly ani cestu. Hlavne že sa stále investuje len do kaštieľa, ide sa
robiť nádvorie kaštieľa a oplotenie. Starosta k tomu odpovedal, že kaštieľ sa začal opravovať
hlavne preto, lebo obec nemala kde urobiť ani kar pre občanov, ktorí v Kamenici žili celý
život, chodilo sa do krčmy. Pán Ing. Tokoš ďalej spomenul, že 5.3.2020 OZ schválilo použitie
lomového kameňa, prečo sa cesty neopravili? Prečítal niekoľko ďalších uznesení o úprave
cesty na „Rigovkách“ a „Jahôdkach“.
Starosta by sa mal snažiť urobiť cesty a rigoly, aby pritiahol ľudí do obce. Na „Rigovkách“
nevedia predať novostavbu RD, lebo je zaliaty vodou.
PharmDr. Lenardová spomenula, že pre časť obce „Jahôdky“ boli ešte za starostky schválené
IBV siete, aj ona kupovala pozemok s týmto vedomím. Vydávajú sa stavebné povolenia,
a o IBV sa potom nikto nestará, nie je tam poriadna cestná komunikácia. Minulý rok im cestu
rozkopala stavebná firma, ktorá bola následne obcou vyzvaná na to, aby cestu vrátila do
pôvodného stavu. Podľa obyvateľov cesta do pôvodného stavu nebola upravená, obec mala
firmu opäť vyzvať alebo pokutovať.
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Pán Oros odporučil prítomným, aby si pozreli projekt pozemkových úprav, kde sa mal
v minulosti vybudovať most, ale táto druhá etapa nebola ukončená. Najprv sa mali stavať
cesty, inžinierske siete a potom predávať pozemky nakoľko čistenie rigolov nepomôže, voda
si nájde inú cestu. Odporučil starostovi, aby nepodpisoval stavebné povolenia, kým nebudú
dotiahnuté veci k spokojnosti obyvateľov obce.
Pani Mgr. Lukačová poznamenala, že časti obce „Méneš“ a „Jahôdky“ boli plánované
stavebné pozemky, ale najprv mali urobiť rigoly a IBV a následne sa predávať pozemky.
V tejto situácii im obec nevie zabezpečiť rigoly a cesty.
Pán Bobela, ktorý býva v časti „Rigovky“ sa zapojil do diskusie, hovoril
o existujúcom kanále v tejto časti obce za Lachetovými. Pán M. Petra sa ozval, že rigol išiel
popri jeho dome, ktorý bol pri budovaní nových domov zasypaný. Na tento kanál by sa vedeli
obyvatelia časti „Rigovky“ napojiť a tým zviesť dažďovú vodu.
Poslanci OZ odporúčali starostovi obce znova otvoriť túto tému na najbližšom
zasadnutí OZ 10.9.2020. Starosta s pánom Velikým majú túto situáciu preveriť a následne
vykonať potrebné opatrenia.
Kontrolórka obce navrhla stretnutie poslancov pred zasadnutím OZ, aby sa dohodli na
schválení rozpočtu, pre riešenie tejto situácie.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica
A/ b e r i e n a v e d o m i e
Prijatú žiadosť od Jána Súkeníka, bytom Nižná Kamenica 218, o zvedenie dažďovej vody
z pozemku.
B/ o d p o r ú č a
Starostovi obce zistiť do 10.09.2020 stav a dať návrh na odvodnenie, resp. protipovodňové
úpravy.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

B/ Prijatá žiadosť od Františka Šalamona, bytom Nižná Kamenica 219 o presunutie retardéra
pred ich domom parc. č. 224/142, umiestnený na obecnej ceste v časti obce „Méneš“.
Dôvodom tejto žiadosti je, že počas dažďov retardér zabraňuje pretekaniu vody a tým vzniká
prameň, ktorý steká priamo na ich pozemok. Táto nahromadená voda tam im bráni dostať sa
do domu a poškodzuje ich súkromný majetok. Retardér bol osadený v čase, keď tam ešte
nehnuteľnosť nebola na žiadosť pána Maroša Šoltésa. Pán Šalamon preto žiada
o svojpomocné presunutie retardéra na vhodnejšie miesto, kde bude spĺňať svoj účel. Poslanci
navrhli prizvať oboch účastníkov Františka Šalamona a Maroša Šoltésa pred starostu obce a
v prípade nedohody zvolať poriadkovú komisiu.
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Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica
A/ b e r i e n a v e d o m i e
Prijatú žiadosť od Františka Šalamona, bytom Nižná Kamenica 219 o presunutie retardéra
pred ich domom.
B/ o d p o r ú č a
Starostovi obce prizvať oboch účastníkov Františka Šalamona a Maroša Šoltésa pred starostu.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

Starosta obce odporúča spoplatniť obyvateľom vyhadzovanie objemového odpadu na
zberný dvor, podobne ako pri stavebnom odpade, nakoľko vývoz tohto odpadu stojí obec
nemalé finančné prostriedky a kontajner je zaplnený každý týždeň.
PharmDr. Lenardová navrhla, aby sa nespoplatňovalo všetko, ale vyčleniť spravodlivo
na rodiny určitý objem odpadu, ktorý môžu vyvážať zadarmo a odpad naviac si zaplatia.
Pani Mgr. Lukačová navrhla skontrolovať prevádzkový poriadok umiestnený na
zbernom dvore, či je takéto spoplatnenie odpadu ako navrhol starosta možné. Do diskusie
pridala návrh aj pani Gamrátová – vyhlásiť v obecnom rozhlase, že v prípade väčšieho
množstva objemového odpadu sú obyvatelia povinní objednať si veľkokapacitný kontajner
sami. Kontajner sa má objednávať iba 2x ročne na čo má obec nárok.
Pani Gamrátová informovala prítomných o plánovanej akcii - Odhalenie pamätnej
tabule s portrétom Ondreja Kondáša a krst knihy. Táto akcia sa bude konať 27.09.2020 . Pani
PaedDr. Janičkárová vysvetlila priebeh tejto akcie. Hostia – najvýznamnejšie osobnosti
Nižnej Kamenice prídu vlakom, presunú sa pred ZŠ a tam odhalia pamätnú tabuľu, ktorú
vyrobí kamenárstvo v Ďurkove s pomocou Kultúrneho centra Abova.
Poslanci OZ spomenuli odmeňovanie pani Gamrátovej, ktorá má na starosti kuchyňu
v kaštieli pri oslavách. Tá sa v minulosti vzdala poslaneckej odmeny a za prácu vo svojom
voľnom čase by jej mohla byť pridelená odmena vo forme príkaznej zmluvy.
Mgr. Lukačová navrhla znížiť starostov plat na základný od 20.8.2020
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici
schvaľuje
Úpravu platu starostu od 20.08.2020 na základný plat.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

Mená poslancov OZ
Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, Maroš Sekeľ, Mgr.
Daniela Lukačová, Mgr. Helena Butalová
-0-0Peter Veliký
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Poslanci OZ navrhli zrušenie stravných lístkov zamestnancom obecného úradu.
Zamestnanci majú možnosť stravovať sa v obci – prevádzka školskej jedálne pri Materskej
škole v Nižnej Kamenici. Mimo prevádzky ŠJ starosta zabezpečí stravu z dostupných
jedálenských zariadení alebo formou stravných lístkov.
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici
schvaľuje
Zrušenie stravných lístkov, počas prevádzky školskej jedálne zabezpečí zamestnávateľ stravu
zamestnancom v školskej jedálni a mimo prevádzky iným spôsobom.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

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

Zapísala: Bc. Lenka Benedik
Overovatelia:

Mgr. Daniela Lukačová

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

Mgr. Helena Butalová

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