Zápisnica
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Nižná Kamenica,
konaného dňa 10.09.2020
___________________________________________________________________________

Program :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania OZ
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení
5. Zmena rozpočtu obce na rok 2020
6. Protipovodňové opatrenia obce
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 všetci poslanci a OZ je uznášaniaschopné.
2. Schválenie programu rokovania OZ
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
Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, Maroš Sekeľ, Mgr.
Daniela Lukačová, Mgr. Helena Butalová, Peter Veliký
-0-0-0-

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Zapisovateľ: Bc. Lenka Benedik
Overovatelia zápisnice : Jana Gamrátová, Marcela Bobaľová
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4. Kontrola uznesení
Pri kontrole uznesení starosta konštatoval, že uznesenia prijaté na poslednom zasadnutí OZ
boli splnené, okrem Uznesenia č. 118/2020, Uznesenia č. 119/2020.

5. Zmena rozpočtu obce na rok 2020
Starosta oznámil poslancom, že nie je nutné robiť zásahy do rozpočtu, nakoľko bola na
kontrole audítorka a tá odporúčala účtovníčke zamenené položky na jednotlivých účtoch
preúčtovať. Audítorka skontrolovala všetky faktúry a nič nebolo v rozpore, že by sa niečo
nesprávne nakúpilo.
Pani Mgr. Lukačová sa tiež vyjadrila k rozpočtu, podľa nej je veľa položiek, ktoré boli
prečerpané cez 500€. Navrhla rozviazať zmluvu s účtovníčkou, keď nevie účtovať. Žiadala
starostu, aby prečítal ktoré účty sú prečerpané. Podľa nej sú vážnym problémom položky,
ktoré sú na účtoch prečerpané a na niektorých účtoch nie je zaúčtované nič. Účty, na ktorých
je narozpočtovaná 0 sú prečerpané. Odporúča, aby sa na zasadnutí OZ zúčastnila aj naša
účtovníčka a vysvetlila čo a ako účtuje. Účty nemôžu byť v mínuse, potom sa nevie čo sa
môže, alebo nemôže kúpiť. Je zbytočné platiť účtovníčku, ak neúčtuje správne.
Pani Mgr. Butalová poznamenala, že o rozpočte sa rokuje prvý krát a nesprávne položky treba
popresúvať medzi účtami tak ako odporúčala audítorka.

6. Protipovodňové opatrenia obce
Na protipovodňové opatrenia ako prvý reagoval pán Veliký, popísal ako sa pri prívalových
dažďoch liala voda cez obecnú časť ,,Koplalov“. On sám bagrom vykopal široký kanál za
záhradami, tým sa odľahčil šanec popri ceste, takisto sa prečistil šanec v časti ,,Jahôdky“.
Oslovil prítomných, aby si tieto rigoly udržiavali v priechodnom stave, pravidelne ich čistili
a nečakali, že to za nich urobí obec. Gravitačné zákony sa nezmenia a voda vždy bude tiecť
pod úroveň cesty. Odporúčal, aby si ľudia dávali tvárnicový plot a zdvihli vstup na pozemok,
tým zabránia aby sa im voda na pozemok dostala. V časti ,,Rigovky“ sa vykopalo už 140m
rigola, malo by to pomôcť stiahnuť povrchovú vodu.
Pán Ing. Tokoš, ktorého sa tieto opatrenia taktiež týkajú, pochválil pána Velikého za dobre
vykopaný kanál. Pred jeho domom by bolo treba ešte vykopať mierny žľab, nakoľko cesta
v tejto časti obce je stále mokrá.
Pani Sukeníková bývajúca v menovanej časti obce, žiada úpravu cesty, aby nemala sklon
k ich domu a tak isto rigol, aby voda nestekala do ich dvora. Pán Veliký jej odporučil, aby si
terén zašalovali niekoľko centimetrov, a zakúpili si drvený asfalt na cestu a on im to bagrom
upraví. Ďalším riešením by mohla byť zbená šachta a vodu by mohli prečerpávať do už
existujúceho rigolu. Pán Veliký sa k prítomným vyjadril, že aj systém obrubníkov osadených
popri ceste by zabránil stekaniu vody z cesty pod jej úroveň.
Do diskusie sa zapojil aj pán Oros bývajúci v starej časti obce, ktorý ma tiež problém s vodou.
Pri prívalových dažďoch sa voda valí po ceste, pred jeho domom je na ceste nerovnosť / hrb
a kanalizačná šachta je 20cm vyššie ako úroveň cesty, táto voda steká rovno do jeho dvora.
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Podľa neho by bolo najjednoduchšie riešenie zakúpiť si a osadiť na cestu retardér, ktorý by si
sám zaplatil, týmto by nasmeroval vodu aby stekala do potoka.

7. Rôzne, Iné
Doručené žiadosti na obecný úrad:
A/ Prijatá žiadosť od Andreja Lachetu, bytom Nižná Kamenica 109 o vyjadrenie k parcele č.
1130 v k.ú. Nižná Kamenica s uvedením, či budúca stavba RD je v súlade s územným plánom
obce a či je možné vydať stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní.
Žiadosť o súhlas na podielové rozdelenie parcely.
Starosta obce sa vyjadril, že by stavebné povolenia pozastavil na určitý čas . Pán Veliký
navrhol pristupovať individuálne ku každému stavebnému povoleniu, ak je parcela nevhodná
na stavanie, tak sa na nej stavať nebude.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica
berie na vedomie
Prijatú žiadosť od Andreja Lachetu, bytom Nižná Kamenica 109, o súhlas k parcele č. 1130
v k.ú. Nižná Kamenica na podielové rozdelenie parcely.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

B/ Prijatá žiadosť od Mgr. Zlatica Gajdošová, bytom Nižná Kamenica 26 o uzatvorenie
kanála.
Pani Mgr. Gajdošová má pred svojim domom kanál, ktorý slúži ako predpríprava na chodník.
Tento kanál ma v blízkosti okien a z dôvodu zápachu z čističiek a žúmp žiada o uzatvorenie
nejakými doskami.
Návrh uznesenia/:
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica

berie na vedomie
Prijatú žiadosť od Mgr. Zlatice Gajdošovej, bytom Nižná Kamenica 26, o uzatvorenie kanála.
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Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

Ďalej sa prejednalo:
Pani Roškaninová, ktorá má v obci pozemok sa zaujímala, či jej starosta podpíše stavebné
povolenie ak predá pozemok. Starosta sa vyjadril, že sa poradí s poslancami a po zvážení
všetkých okolností sa určí ďalší postup. Najprv sa musí doriešiť prístup k pozemku a to kam
spustiť odpadové vody.
Pani Černá bývajúca v časti obce ,,Rigovky“ sa pýta starostu, kedy bude pri jej dome
namontované osvetlenie, keďže si pred časom podala žiadosť na obecný úrad a v tejto veci jej
bolo vyhovené. Stojí tam stĺp kde by sa osvetlenie mohlo umiestniť, a stále je tam tma.
Starosta odpovedal, že táto cesta je súkromná a verejne osvetlenie v obci je umiestnené tak,
aby osvetľovalo všetky časti. Aj napriek tomu je ochotný svetelný bod na dané miesto
namontovať po dohode s elektrikárom v rámci príjazdu plošiny do obce aj za iným účelom.
Pán Sekeľ vyzval starostu, aby odstránil kamene - balvany, ktoré sa nachádzajú na
obecných pozemkoch v časti obce ,,Koplalov“.
Hruščáková Žofia sa informovala v akom stave je žiadosť na kanalizáciu a vodovod.
Stále sa čaká na vyjadrenie z VVS, a.s. aký je tlak vody. Ďalej sa pýtala ako sa nakladá
s biologickým odpadom, pretože ľudia ho vynášajú ku potoku a do jarku – na to slúži obecný
zberný dvor.
Pán Ing. Tokoš oznámil, že s listom ktorý mu bol doručený z obecného úradu
nesúhlasí, nakoľko starosta porušil zákon. Starosta sa ohradil, že finančné prostriedky boli
investované do všetkých časti obce a nedá sa presne vyčísliť suma investovaná do časti
,,Rigovky a Jahôdky“.
Diskusia o obecnom lese – starosta obce zvolal poslancov OZ na obhliadku lesa, na
ktorej sa z poslancov zúčastnila iba Mgr. Lukačová. Prítomný bol ešte starosta obce, lesný
hospodár a pán Oros. Spolu si prešli celú lokalitu, borovica v tomto lese nemá budúcnosť,
pretože je zadusená agátom, veľkú časť lesa tvorí dub a buk. Lesný hospodár odporučil
odstrániť kalamitné drevo. Celková výmera na ťažbu vyvráteného dreva je 1,7 ha. Obec sa
tomu bude venovať v priebehu novembra, decembra tohto roku.
Pani Mgr. Lukačová sa k téme vyjadrila tiež. Kalamitné drevo je potrebné spracovať do 6
mesiacov od nahlásenia kalamity. Hrab a borovicu bude treba vyťažiť, pretože bránia mladým
stromom v raste. Na vyťaženie takého dreva ma obec 3 roky, takže je potrebné začať v prvom
rade od suchých a popadaných konárov a takisto sa prispôsobiť užívateľom
poľnohospodárskej pôdy v okolí.
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici

4

schvaľuje
Prerezávku lesného porastu a vyťaženie nevyhnutnej drevnej hmoty.

Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

Finančná kontrola – pani Mgr. Lukačová oznámila priebeh finančnej kontroly, ktorú
chceli vykonávať vo večerných hodinách, ale starosta im premiestniť tlačivá do iných
priestorov po úradných hodinách nepovolil. Nebol im umožnený prístup k dokladom ani
počas pracovnej doby v stredu keď je úrad otvorený do 17:00. Zamestnanci vedeli, že majú
prísť a o 15:30 bol úrad zatvorený, starosta nezabezpečil zástup pracovníčky, ktorá sa
zúčastnila pohrebu rodinného príslušníka.
Pani Mgr. Lukačová vetovala 2 UZN z predchádzajúceho zastupiteľstva, ktoré sa
konalo 20.08.2020 a to:
A/ Uznesenie č. 118/2020 o úprave platu starostu od 20.08.2020 na základný plat
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici
schvaľuje
Úpravu platu starostu 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
-0Peter Veliký
-0-

B/ Uznesenie č. 119/2020 o zrušení stravných lístkov, počas prevádzky školskej jedálne
zabezpečí zamestnávateľ stravu zamestnancom v školskej jedálni a mimo prevádzky
napríklad stravnými lístkami.
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici
schvaľuje
Zrušenie stravných lístkov, počas prevádzky školskej jedálne zabezpečí zamestnávateľ stravu
zamestnancom v školskej jedálni a mimo prevádzky napríklad stravnými lístkami.
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Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

Pani Gamrátová navrhla vykonať inventúru obecného majetku inventarizačnou
komisiou do konca roka.
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici
A/ s c h v a ľ u j e
Vykonanie fyzickej a dokladovej kontroly do konca roka 2020.
B/ o d p o r ú č a
Pripraviť materiál na vykonanie inventúry obecného majetku do konca októbra 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, Peter Veliký
-0-0-0-

7. Záver
Starosta obce bez udania dôvodu opustil zasadnutie OZ, zástupca starostu Peter Veliký
ukončil zasadnutie.

Zapísala: Bc. Lenka Benedik

Overovatelia:

Jana Gamrátová

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

Marcela Bobaľová

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