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   Zápisnica  

z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
Obce Nižná Kamenica,  

konaného dňa 10.10.2019 
___________________________________________________________________________ 
 

Prítomní: Príloha k zápisnici – Prezenčná listina 

Program : 
1.Otvorenie zasadnutia. 

2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola uznesení. 

4. Rôzne, Iné. 

5. Plán kontrolnej činnosti. 

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 

s c h v a ľ u j e  
program  zasadnutia. 
 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Mgr. Helena Butalová, Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová,  Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. 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 Pohorencová 

Overovatelia zápisnice :  Maroš Sekeľ a Jana Gamrátová 

 

3. Kontrola uznesení 

 

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

boli splnené, UZN č. 69/2019 – OZ odporúča – Vyhlásiť miestnym rozhlasom čistenie 

a kosenie priestranstiev vlastníkmi pozemkov – zatiaľ nebolo splnené, na jar sa tento oznam 

vyhlási 
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4. Rôzne, Iné 

 

V bode rôznom sa prejednalo nasledovné: 

 

- Zasadala finančná komisia, ktorá vykonala kontrolu nakladania a hospodárenia s majetkom 

obce za obdobie 1/2015 – 7/2019. Zistený skutkový stav bol prejednaný 8.10.2019 na 

samostatnom zasadnutí so starostom obce Miroslavom Líškom. Keďže finančná komisia má 

poradný charakter, preto doporučila starostovi obce, zvážiť ďalšie kroky hospodárenia 

s majetkom obce v presne popísaných bodoch a oblastiach a hospodáriť v súlade s rozpočtom 

obce. Správa z kontroly FK za obdobie 1/2015 – 7/2019 je prílohou tejto zápisnice. 

 

-PaedDr. Jolana Janičkárová obecná kronikárka prečítala zápis do kroniky za rok 2018.  

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

s c h v a ľ u j e  

Zápis do kroniky za rok 2018. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

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

Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová, Peter Veliký 

 

-Do konca roka bude potrebné schváliť nové VZN o miestnych daniach a poplatkoch za 

komunálny odpad a bude potrebné navýšiť poplatok za komunálny odpad, nakoľko obec 

dopláca za vývoz odpadu. 

 

Návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica 

b e r i e   n a     v e d o m i e  
Prípravu VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad s navýšením za 

poplatok za komunálny odpad. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

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

Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová, Peter Veliký 

 
 

- Starosta informoval, že obec podala výpoveď zmluvy s firmou FÚRA. Prebehne VO s 

predmetom zákazky: „Zber, preprava a energetické zhodnotenie komunálneho odpadu”. 

 
- Starosta obce ďalej informoval poslancov, že 30.11.2019 končí pracovný pomer na dobu 

určitú zamestnancovi Tomášovi Bugošovi, ktorý bol prijatý na projekt z ÚPSVaR a taktiež 

končí zmluva pracovníkovi Michalovi Baranovi, ktorý je zamestnaný na obci a je veľmi 

zodpovedný. Starosta obce urguje, že nemôže ostať v zimnom období len s 1 zamestnancom. 

OZ navrhlo do konca roka uzatvoriť dohodu o vykonaní práce, po novom roku sa prehodnotí 

aktuálny stav a možnosti. 
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- Starosta informuje, že riaditeľ ZŠ Mgr. Vladimír Duračka dal výpoveď k 30.11.2019, 

dohodou, bez nároku na preplatenie dovolenky a odstupné. Je vypísané výberové konanie na 

riaditeľa ZŠ. Nakoľko končí funkčné obdobie riaditeľky v MŠ, bude taktiež vyhlásené 

výberové konanie na riaditeľa MŠ. 

 

 

-Starosta sa ospravedlnil poslancom, že im neboli uhradené odmeny za I. polrok z toho 

dôvodu, že obec nemala dostatok financií. Do konca roka im budú odmeny uhradené za celý 

rok. 

 

 

- Na obec bola doručená žiadosť od VVS a.s. na zriadenie vecného bremena, ktorého rozsah 

je  vyznačený v geometrickom pláne č. 48/2019, z dôvodu uloženia inžinierskych sietí 

vodovou v rámci stavby: Nižná Kamenica – stavebné úpravy vodovodu.  

 

 

Návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica 

s c h v a ľ u j e  

Zriadenie vecného bremena na parc. č. 25/10, reg. C v k.ú. Nižná Kamenica, o výmere 229m
2
 

v prospech VV a.s., Komenského 50, 042 48  Košice. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

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

Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová, Peter Veliký 

 

 

- Na obec bola doručená žiadosť od CVČ Spojená škola sv. Košických mučeníkov, 

Čordáková 50, Košice o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí – 

pre 1 dieťa. 

 

Návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica 

s c h v a ľ u j e 

Finančný príspevok vo výške 50€/1 dieťa v dvoch splátkach pre CVČ Spojená škola sv. 

Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

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

Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová, Peter Veliký 

 

- Bola doručená žiadosť od neziskovej organizácie FILIA n.o. o finančný príspevok pre CVČ. 

Deti na ktoré boli financie žiadané nemajú trvalý pobyt v našej obci, preto im príspevok 

nebude poskytnutý.  
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- Obci bola podaná žiadosť o vyčistenie rigolu na Jahôdkach. 

 

Návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica 

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

Žiadosť o vyčistenie rigolu na Jahôdkach 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

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

Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová, Peter Veliký 

 

-Obyvatelia časti obce „Méneš“ požiadali obec o usadenie dopravného zrkadla na križovatku 

v Méneši. Pán Šoltés poďakoval za schválenie retardéra, ktorý obec zakúpila. Tak ako 

retardér, ponúkol sa, že môže namontovať aj dopravné zrkadlo. 

 

Návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica 

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

Žiadosť o usadenie dopravného zrkadla na križovatku v Méneši. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

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

Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová, Peter Veliký 

 

 

-Erik Opiňár doručil na obecný úrad žiadosť o zavedenie verejného osvetlenia na jeho ulicu 

v časti „Rigovky“. 

 

Návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica 

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

Žiadosť od p. Erika Opiňára o zabezpečenie verejného osvetlenia na ulici v časti Rigovky. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

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

Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová, Peter Veliký 

 

-Poslankyňa Jana Gamrátová ruší vzdanie sa od poslaneckej odmeny. 

 

-Ďalšou požiadavkou pre obec bolo zabezpečiť výrub stromov pri výjazde z obce na hlavnú 

cestu. Obec zašle žiadosť na KSK. 
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-Prekopávka cesty pred chatkou – rod. Knapová – Poslanci nesúhlasia s prekopávkou ciest 

v obci a starostovi odporúčajú posudzovať takéto žiadosti a prekopávky nepovoliť.  Cesta sa 

dá podkopať. 

 

Návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica 

o d p o r ú č a 

Starostovi obce posudzovať žiadosti o prekopávku obecnej komunikácie. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

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

Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová, Peter Veliký 

 

Mgr. Lukačová – žiada o pokosenie okolo reformovaného kostola, a žiada o postriekanie 

buriny na historickom moste. 

Riaditeľ ZŠ – do konca októbra doručiť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti Základnej školy Nižná Kamenica. 

 

V akom stave je kompostovisko v parku – starosta tam umiestnil tabuľu „zákaz sypať 

smetie“ je to už v poriadku, zrovnané a vyčistené. Čakáme kontrolu z OÚ Košice – okolie, 

odbor životného prostredia. Starosta sa vyjadril, že obec môže mať zriadené kompostovisko, 

no na zbernom dvore je malé kompostovisko 1x1m. Poslanci nesúhlasia aby to bolo v 

historickom parku, treba nájsť inú lokalitu. 

 

Les – Čo s ním bude? V akom je stave? 

Nový lesný hospodár prevzal potrebné dokumenty. Starosta ho má osloviť, aby prišiel 

skontrolovať les a povedal čo treba robiť. Treba skontrolovať aj výsadbu, ktorá bola urobená. 

Treba to riešiť čím skôr, teraz je na to obdobie. 

 

Mesiac úcty k starším – Tento rok sa nebude robiť ani program ani občerstvenie. Občania nad 

65 rokov, aj tí čo dovŕšia tento rok, dostanú darčekovú poukážku v hodnote 5€. Budú im 

doručené domov. 

 

5. Plán kontrolnej činnosti 

Ing. Agáta Vysokajová predniesla plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019. 

 

Návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica 

s c h v a ľ u j e 

Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

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

Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová, Peter Veliký 

 

 

http://www.niznakamenica.sk/files/2017-10-17-082355-Spr__va_Z__.pdf
http://www.niznakamenica.sk/files/2017-10-17-082355-Spr__va_Z__.pdf
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6. Plnenie rozpočtu 

Predložené bolo čerpanie k 31.08.2019 

Dodržiavať plnenie rozpočtu do 500€, ak sa ide prekročiť, treba to vopred schváliť na OZ. 

 

Návrh uznesenia : 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica 

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

Plnenie rozpočtu k 31.08.2019 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

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

Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová, Peter Veliký 

 

 

Ďalej sa prerokovalo: 

-Vykurovanie v kaštieli – Starosta má zistiť, aké vykurovanie by bolo vhodné v našom 

kaštieli. Na akciách je zima. Možno by nebolo zlé ani elektrické vykurovanie. Starosta už 

uvažoval aj nad akumulačnou nádržou. 

 

- Zasadala rada školy v MŠ, Mgr. Butalová informuje o nedostatkoch a slabých stránkach 

školy. Riaditeľka ich žiada každý rok v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach Materskej  školy.  

Slabé stránky školy: 

- suchý strom – jabloň na školskom dvore, potrebné odstrániť 

- zástavy – zástava SR je roztrhaná / sú už objednané 

- chodník pri vstupe do škôlky je rozpadnutý, potrebné opraviť 

- medzi ZŚ a MŠ je prasklina v chodníku, v diere je len položená betónová kocka, je to 

nebezpečné pre deti, potrebné opraviť 

- strieška pri vstupe do škôlky – opadáva omietka 

-  od roku 2017 žiadajú opraviť a zakryť pieskovisko 

- chýbajú dopadové plochy na detskom ihrisku 

- žiadajú odstrániť staré kovové preliezky, sú nebezpečné 

- problém s oplotením školského dvora, v lete majú hady na školskom dvore, liezli až do 

školy 

- žiadali vymeniť gumolit v malej triede a v malej spálni za plávajúcu podlahu a žiadali 

o zakúpenie koberca do herne / koberec už bol zakúpený 

- v rohu v spálni majú poskladané zvyšky postelí a veci, ktoré používajú na účinkovanie 

v besiedkach, mohol by sa nájsť nejaký priestor na tieto veci, aby tam nemali skladisko 

- žiadali o zamykanie školského dvora a opraviť vstupnú bránku, ktorá sa nezamyká, 

chodievajú tam cudzie osoby a nechávajú neporiadok 

- žiadali o sieťky na okná do kuchyne, stále neboli zakúpené 

- dvere do prístavby ku kuchyni sa nedajú uzamykať, podopierajú ich tehlou, potrebné 

namontovať zámok 

-chýbajú žiarovky v jedálni 

- podlaha v šatni na schodoch je olámaná, potrebné vymeniť a opraviť, je to nebezpečné 

- medzi školou a škôlkou je vodomerná šachta, ktorá je skorozovaná, zabezpečiť kvôli 

bezpečnosti 
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Mgr. Butalová apelovala, že za všetko je zodpovedný zriaďovateľ. Starosta reagoval, že ako 

zriaďovateľ je zodpovedný aj za statickú poruchu na budove školy, preto to treba tiež riešiť. 

 

Poslanci poznamenali, že kedysi rodičia chodili do škôlky na brigády a robilo sa aj vo vnútri 

aj vonku, maľovala sa ohrada atď. Robili to pre svoje deti.  

Pán Šoltés sa vyjadril, že keď jeho dieťa bude chodiť do škôlky nemá problém priložiť ruku 

k dielu a je ochotný aj niečo zasponzorovať. Riaditeľke od začiatku školského roka nemal kto 

povešať nástenky a poličky, prišiel to spraviť jej manžel. Máme na to školníčku, je to jej 

náplňou práce. Výmena žiaroviek, kľučiek, zámkov, atď. na to je predsa školníčka, má to 

zakúpiť a dať si preplatiť alebo požiadať peniaze na kúpu a vymeniť. Nadriadený jej to má 

vysvetliť a pripomenúť jej pracovnú náplň.   

 

-Škola má málo detí, je tam stav 23 detí, čo je málo. Mgr. Butalová sa informuje, či normatív 

vyjde na pokrytie platov pre zamestnancov. Platy idú hore. Obec nesmie dotovať školu, musia 

vyjsť zo svojho normatívu. 

 

-Pán Dzureň - v obci nie je žiadne športové vyžitie. Prečo nemáme multifunkčné ihrisko, 

alebo prečo sa nevyužíva telocvičňa na prenájom, aby sa získali nejaké peniaze pre obec. 

Naša telocvičňa je malá miestnosť, ktorá nespĺňa funkciu telocvične, je to pre deti 1.-4. 

ročníka. Z eurofondov sú multifunkčné ihriská, ale je tam vysoké spolufinancovanie, pre malé 

obce je to ťažké.  

Prečo obec nepredá pozemky aby mala peniaze na výstavbu cesty? Obec nedisponuje veľa 

pozemkami a preto si ich necháva ako rezervu do budúcna, nemôže sa všetko rozpredať za 

jedno volebné obdobie.   

 

Pán Šoltés mal nápad, s ktorým sa chcel podeliť. Vedel by zviditeľniť obec a priniesť do nej 

peniaze „Street Foodom“ v podobe „Gurmán festu“. Poslanci p. Šoltésovi odporúčali podať si 

žiadosť na OZ. 

 

  

 

7. Záver 

Starosta obce poďakoval poslancom za účasť.   

 

 

Zapísala: Magdaléna Magdová 

 

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

 

   Jana Gamrátová      ..................................  


