Zápisnica
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Nižná Kamenica,
konaného dňa 10.12.2019
___________________________________________________________________________
Prítomní: viď. Príloha k zápisnici – Prezenčná listina

Program :
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesení.
4. Iné, Rôzne
5. Schválenie VZN o miestnej dani z nehnuteľností
6. Schválenie VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. Schválenie rozpočtu na roky 2020-2022
8. Schválenie kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020
9. 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, Jana Gamrátová,
Peter Veliký, Mgr. Daniela Lukačová
-0-0Maroš Sekeľ

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. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Zapisovateľ: Magdaléna Magdová
Overovatelia zápisnice : Jana Gamrátová a Marcela Bobaľová
3. Kontrola uznesení
Pri kontrole uznesení starosta konštatoval, že uznesenia prijaté na poslednom zasadnutí OZ
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boli splnené.
4. Rôzne, Iné
V bode rôznom sa prejednalo nasledovné:
- Mgr. Branislav Štefánik – informoval sa ohľadom skládky dreva, či p. Mižák zo Svinice
niečo prispieva obci za užívanie pozemku a dokedy to bude trvať, prečo má skládku práve
v našej obci. Nepretržite jazdia s nákladnými autami, poškodzujú a špinia komunikáciu. P.
Veliký mu skládku povolil na pozemku, ktorý má v užívaní. P. Mižák vlastní v našej obci
pozemok a platí si dane. Skládku dreva by mohol urobiť mimo obce. Obec ho písomne osloví,
aby cestnú komunikáciu po sebe upratal,. Ďalej p. Štefánika zaujímalo, kedy bude otvorený
zberný dvor. Pán starosta oznámil, že vybavujú sa administratívne záležitosti, ktoré sú
potrebné k prevádzke zberného dvora, preto je z technických príčin zatvorený. Otvorený bude
pravdepodobne od soboty 14.12.
-p. Szabó – „Rigovky“ cesta je blatná, v zlom stave. Bola by možnosť, aby obec niečím cestu
vysypala? V Envirocentre v Krásnej majú drvený asfalt za 1€/tona, p. Szabó si pred domom
vysypal, ale nechce vysypať celú cestu na svoje náklady, či by obec mala záujem podieľať sa
na tom. Ďalej sa p. Szabó informoval ohľadom rigolu pod poľom, nevie na koho sa má
obrátiť. Rigol nebol vytýčený, treba premerať spád. P. Szabó zoženie nivelačný prístroj a ozve
sa p. Velikému.
- p. Dučai – informoval sa ohľadom stromov pri výjazde z obce na hlavnú cestu. Obec podala
žiadosť na KSK, výrub stromov na hlavnej ceste je momentálne pozastavený. Ďalej sa
informoval ohľadom sosny pri požiarnej zbrojnici, je nahnutá. Strom bol orezaný, je škoda ho
vyrúbať.
- Starosta informoval o výsledkoch z vykonanej kontroly NKÚ a o prijatých opatreniach.
Kontrola bola zameraná na čerpanie dotácií z MK SR a trvala 5 mesiacov. Kontrolné zistenie:
1. Kontrolovaný subjekt vrátil nevyčerpanú časť dotácie po termíne. 2. Kontrolovaný subjekt
neúčtoval o dotácii poskytnutej v roku 2018 ako o kapitálových výdavkoch. Obec kontrolou
zistené nedostatky odstránila a predložila doklady preukázajúce ich splnenie.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici
prerokovalo
Výsledok kontroly z NKÚ a prijaté opatrenia.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

Mená poslancov OZ
Mgr. Helena Butalová, Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, Jana Gamrátová,
Peter Veliký, Mgr. Daniela Lukačová
-0-0Maroš Sekeľ
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- Pani Viera Pribulová, Janigova 11, Košice - doručila obci žiadosť o zmenu územného plánu
obce – vyčlenená parc. č. 1422/1 o výmere 10 árov. OZ zatiaľ neuvažuje nad rozširovaním
územného plánu obce.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici
berie na vedomie
Prijatú žiadosť od p. Viery Pribulovej o zmenu územného plánu obce.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

-Pani Božena Habalová – doručila obci žiadosť o výrub stromov na starom cintoríne
a realizáciu nového oplotenia. Poslanci vykonajú obhliadku cintorína.
- Obec prijala žiadosti o finančný príspevok na záujmové vzdelávanie detí od troch CVČ,
spolu pre 10 detí.
Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica
schvaľuje
Finančný príspevok pre CVČ vo výške 50€/1 dieťa v 2 splátkach
A./ Obec Čaňa – 1 dieťa
B./ Súkromné centrum voľného času Beniakovce – 1 dieťa
C./ Mesto Košice – 8 detí
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

- Starosta informoval, že sa zapojil do výzvy – cezhraničná spolupráca INTERREG SK-HU
s Maďarskom. Projektovú dokumentáciu „Oplotenie areálu parku pri kaštieli v Nižnej
Kamenici“ nám vypracuje p. Ing. Ondrej Szaniszlo v cene 2800€ a kompletné vypracovanie
a podanie žiadosti zabezpečí Ing. Pál Bárta v cene 3000€. Tieto výdavky sú oprávnené a budú
preplatené.
Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica
schvaľuje
vypracovanie žiadosti na projekt „Oplotenie kaštieľa“ vo výške 3000€.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

Mená poslancov OZ
Mgr. Helena Butalová, Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, Jana Gamrátová,
Peter Veliký, Mgr. Daniela Lukačová
-0Jana Gamrátová, Monika Opiňárová
Maroš Sekeľ
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Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica
schvaľuje
vypracovanie projektovej dokumentácie k žiadosti vo výške 2800€.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

- Starosta obce ďalej informoval poslancov, že bola podaná žiadosť na MAS na výstavbu
chodníka. Bude potrebné aby obec vzala preklenovací úver, na zhotovenie chodníka. VÚB
ponúka úver s úrokovou sadzbou 1,5% Po dokončení chodníka nám peniaze budú
refundované na depozitný účet a úver sa splatí.
- Starosta ďalej oboznámil prítomných, že v ZŠ bol kúrenár, pretože je poškodené potrubie na
kúrenie, ktoré je v zemi. Neustále sa musí dopúšťať voda. Pri intenzívnej práci by to kúrenári
opravili za cca 2 týždne, bude to stáť cca 10.000€. Obec požiada financie zo školstva –
havarijný stav.
-Odstránenie skládky a kompostoviska v parku a stavebného odpadu pred kaštieľom stála
obec 500€.
- Pán Dzuriš poškodil stĺp na „rigovkách“, obec to uhradila na svoje náklady. Ako náhradu
škody pán Dzuriš privezie obci fúru dreva.
5. Schválenie VZN o miestnej dani z nehnuteľností
Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica
schvaľuje
VZN č. 3/2019 obce Nižná Kamenica o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Nižná
Kamenica s vykonanými zmenami na OZ, s účinnosťou od 01.01.2020.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

6. Schválenie VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica
schvaľuje
VZN č. 3/2019 obce Nižná Kamenica o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Nižná
Kamenica s vykonanými zmenami na OZ, s účinnosťou od 01.01.2020.
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Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

7. Schválenie rozpočtu na roky 2020-2022
Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici
A/ b e r i e n a v e d o m i e
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu.
B/ s c h v a ľ u j e
Rozpočet obce Nižná Kamenica na rok 2020.
C/ b e r i e n a v e d o m i e
Viacročný rozpočet obce Nižná Kamenica na roky 2021-2022
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

8. Schválenie kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020
Návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020 so zmenami.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

9. Záver
Starosta obce poďakoval poslancom za účasť a za úspešnú akciu - Mikuláš.

Zapísala: Magdaléna Magdová
Overovatelia:

Marcela Bobaľová

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

Jana Gamrátová

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