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   Zápisnica  

zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
Obce Nižná Kamenica,  

konaného dňa 10.12.2020 
___________________________________________________________________________ 
 

Prítomní: viď. Príloha k zápisnici – Prezenčná listina 

Program : 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu rokovania OZ 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesení 

5. Zmena rozpočtu, plnenie rozpočtu, čerpanie rozpočtu a informácia na rok 2020 

6. Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu2021-2023 

7. Prerokovanie a schválenie rozpočtu na rok 2021 a výhľadovo na roky 2022-23 

8. Vyhlásenie voľby hl. kontrolóra 

9. Rôzne, Iné 

10. Schválenie uznesenia 

11. 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, navrhol zmenu programu – vypustenie bodu č. 

8 a dal hlasovať o programe. 

Poslanci zmenu program zasadnutia odsúhlasili. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Kamenica 

s c h v a ľ u j e  

Zmenu programu zasadnutia s vypustením bodu č. 8 - Predloženie návrhov : VZN názvy ulíc 

a verejných priestranstiev, VZN o určení pravidiel prevádzkového času, VZN o činnostiach 

ktorých vykonávanie je zakázané. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, Maroš Sekeľ, 

Mgr. Daniela Lukačová, Mgr. Helena Butalová 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Peter Veliký 
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Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

s c h v a ľ u j e  

Zmenu programu zasadnutia. 

 

Program OZ: 

 
1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu rokovania OZ 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesení 

5. Zmena rozpočtu, plnenie rozpočtu, čerpanie rozpočtu a informácia na rok 2020 

6. Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu2021-2023 

7. Prerokovanie a schválenie rozpočtu na rok 2021 a výhľadovo na roky 2022-23 

8. Vyhlásenie voľby hl. kontrolóra 

9. Rôzne, Iné 

10. Schválenie uznesenia  

11. Záver 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, Maroš Sekeľ, 

Mgr. Daniela Lukačová, Mgr. Helena Butalová 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Peter Veliký 

 

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Zapisovateľ: Bc. Lenka Benedik 

Overovatelia zápisnice : Monika Opiňárová, Maroš Sekeľ 

 

4. Kontrola uznesení 

 

Pri kontrole uznesení starosta konštatoval, že uznesenia č. 123/2020, 125/2020, 126/2020 

neboli splnené: 

-UZN č. 123/2020 Prerezávka lesného porastu a vyťaženie nevyhnutnej drevnej hmoty – 

nepriaznivé počasie. 

-UZN č. 125/2020 Zrušenie stravných lístkov, počas prevádzky školskej jedálne zabezpečí 

zamestnávateľ stravu zamestnancom v školskej jedálni a mimo prevádzky napríklad 

stravnými lístkami. 

-UZN č. 126/2020 Vykonanie fyzickej a dokladovej kontroly do konca roka 2020; 

Pripraviť materiál na vykonanie inventúry obecného majetku do konca októbra 2020. 
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Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

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

Kontrolu uznesení. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, Maroš Sekeľ, 

Mgr. Daniela Lukačová, Mgr. Helena Butalová 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Peter Veliký 

 

 

5. Zmena rozpočtu, plnenie rozpočtu, čerpanie rozpočtu a informácia na rok 2020 

 

Kontrolórka obce prečítala zmenu a plnenie rozpočtu a vyjadrila sa k jednotlivým účtom. 

Navýšenie rozpočtu je na položkách: elektrina VS, poštovné VS, telefón starosta, 

reprezentačné, všeobecné služby ostatné, verejné obstarávanie, bežný transfer cirkvám, 

všeobecná pracovná oblasť- pracovníci z ÚPSVaR odvody, cesty, všeobecný materiál, 

nakladanie s odpadmi, údržba prevádzkových strojov a prístrojov, verejné osvetlenie, údržba 

verejného osvetlenia, energie, telefón MŠ, prevádzkové stroje MŠ, čistiace potreby MŠ, 

všeobecný materiál MŠ, údržba budov a priestorov MŠ, údržba ZŠ, prevádzkové stroje 

a prístroje KD, hmotná núdza strava ZŠ. 

K zníženiu rozpočtu došlo na položkách: interiérové vybavenie kaštieľa, mzdy MŠ – obec 

žiadala dofinancovanie od štátu, palivové drevo, úprava ciest, mzdy ŠJ. 

 

Mgr. Lukačová požiadala starostu obce o informáciu, resp. vysvetlenie k niektorým 

navýšeným položkám. Avšak poslancom OZ tieto informácie neboli poskytnuté. 

Keďže v zmluve o nájme je uvedené, že drobné opravy v byte sú v réžii nájomcu, náklady na 

opravy v byte nie sú opodstatnené. 

Pani poslankyňa Mgr. Lukačová sa informovala o možnosti prístupu pracovníčok OÚ do 

účtovníckeho programu, z ktorého by bolo možné vygenerovať potrebné výstupy. Bolo by to 

prínosom pre finančnú komisiu ako aj pre kontrolórku.  

 

Poslanci OZ mali výhrady k výberu dodávateľa rekonštrukčných prác na kúrení v budove MŠ 

a ZŠ a tiež spôsobu, akým to starosta vykonal, nakoľko zo strany poslancov mu boli 

predložené výhodnejšie cenové ponuky. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

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

Plnenie a čerpanie rozpočtu k 30.9.2020. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, Maroš Sekeľ, 

Mgr. Daniela Lukačová, Mgr. Helena Butalová 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Peter Veliký 
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6. Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu 2021-2023 

 

Návrh rozpočtu 2021-2023 bol na stránke obce zverejnený 25.11.2020. Kontrolórka obce 

predniesla stanovisko k návrhu rozpočtu. 

Vzhľadom k tomu, že zverejnený návrh rozpočtu neobsahoval skutočné očakávané 

plnenie v roku 2020 odporúča – obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu 

prerokovať, doplniť a podľa možností schváliť do konca roka 2020, aby obec nemusela ísť do 

rozpočtového provizória. V budúcnosti odporúča pripravovať harmonogram zostavovania 

rozpočtu obce. 

 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

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

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 2021-2023. 

 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, Maroš Sekeľ, 

Mgr. Daniela Lukačová, Mgr. Helena Butalová 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Peter Veliký 

 

 

7. Prerokovanie a schválenie rozpočtu na rok 2021 a výhľadovo na roky 2022-23 

 

Dňa 9.12.2020 poslankyňa Mgr. Lukačová požiadala starostu obce o vysvetlenie resp. 

odôvodnenie navrhovanej výšky k 18-tim rozpočtovým položkám na rok 2021. Vzhľadom na 

skutočnosť, že poslancom OÚ nebol tento návrh rozpočtu zdôvodnený, nebolo možné takto 

predložený návrh rozpočtu na rok 2021 schváliť. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

A/ s ch v a ľ u j e  

Rozpočet na rok 2021. 

 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za -0- 

Proti Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, Maroš Sekeľ, 

Mgr. Daniela Lukačová, Mgr. Helena Butalová 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Peter Veliký 
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B/ b e r i e  n a  v e d o m i e 

Viacročný rozpočet na roky 2022 – 2023. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, Maroš Sekeľ, 

Mgr. Daniela Lukačová, Mgr. Helena Butalová 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Peter Veliký 

 

 

8. Vyhlásenie voľby hl. kontrolóra 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici v súlade s §18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

A/ v y h l a s u j e 

Deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Nižná Kamenica , a to 28.01. 2021  o 18:00 

hod. v zasadačke obecného úradu v Nižnej Kamenici / v rámci zasadnutia obecného 

zastupiteľstva /. 

B/ s ch v a ľ u j e  

- rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra 0,2 úväzku, 

- plat podľa §18c zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

- hlavný kontrolór môže podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť. 

 

C/ u r č u j e   

1. Náležitosti prihlášky na výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce Nižná 

Kamenica : 

- Osobné údaje: – meno, priezvisko, titul – dátum narodenia – bydlisko  – kontaktné 

údaje (mail, telefón) 

- Dosiahnuté najvyššie vzdelanie 

- Prax v samospráve (počet rokov a pozície), prax v kontrole 

- Informácia o podnikaní, alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti, členstve v 

riadiacich, kontrolných, alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré 

vykonávajú podnikateľskú činnosť 

- Absolvované vzdelávania so zameraním na kontrolnú činnosť. 

Termín predloženia prihlášok s prílohami: do 14.01.2021, do 12:00 hod. 

Adresa doručenia prihlášky: 

Obec Nižná Kamenica, Obecný úrad Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 1, 044 45 

Bidovce. 

Kandidát zadnú stranu obálky označí textom  „Voľba hlavného kontrolóra - neotvárať“ 
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Súčasťou prihlášky sú: 

- profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe s uvedením pracovnej 

pozície, 

- osvedčený  doklad o vzdelaní, 

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 

- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov 

- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle §13 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov  

 

2. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra začína dňom 04.02.2021 / nástup do práce/. 

 

3. Spôsob voľby hlavného kontrolóra obce: verejným hlasovaním o každom 

kandidátovi zvlášť 
 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, Maroš Sekeľ, 

Mgr. Daniela Lukačová, Mgr. Helena Butalová 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Peter Veliký 

 

 

9. Rôzne, Iné 

 

 

A/ Kontrola čerpania výdavkov na stravovanie zamestnancov 

 

Stravovanie zamestnancov je upravené v § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. – Zákonníka práce 

 

Zabezpečenie stravovania zamestnancov 

Obec zabezpečuje stravovanie zamestnancov obecného úradu prostredníctvom 

stravovacích poukážok UpDéjeuner od firmy Up Slovensko, s.r.o. 

Zamestnávateľ stravovacie poukážky poskytuje rovnomerne na jednotlivé mesiace podľa 

počtu odpracovaných dní jednotlivými zamestnancami. Zamestnávateľ pri výpočte nároku na 

počet stravných lístkov za príslušný mesiac vychádza z evidencie dochádzky zamestnancov 

schválenej príslušným vedúcim zamestnancom, kde sú evidované odpracované dni a 

neodpracované dni z dôvodov ostatných prekážok v práci a evidencie pracovných ciest. 

Zamestnávateľ neposkytuje stravovacie poukážky počas dovolenky, prekážok v práci, alebo 

inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci. 

V roku 2019 sa poskytovali stravné lístky – starostovi obce, 2 administratívnym 

pracovníčkam, 1 technickému pracovníkovi , 3 mesiace - 3 pracovníkom cez projekt ÚPSVaR 

a ďalšie mesiace dvom pracovníkom cez projekt.  

Kontrolou výdaja stravovacích poukážok nebol zistený rozdiel. 

 

Obec nemá smernicu, podľa ktorej by postupovala čo sa týka stravovania 

zamestnancov obecného úradu, ale aj zamestnancov MŠ, ŠJ, ŠKD a ZŠ v čase, keď sa v 

školskej jedálni nevarí. 
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Odporúčania kontrolórky obce 

- zaobstarať VO na nákup stravných lístkov 

- pripraviť plán obstarávania na rok 2021 a predložiť OZ 

- pripraviť smernicu poskytovanie stravovania 

- z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti znížiť hranicu na minimálnu hodnotu lístka nakoľko 

v obci je školská jedáleň 

- zabezpečiť priebežné účtovanie  

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

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

Správu z vykonanej kontroly stravovania. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, Maroš Sekeľ, 

Mgr. Daniela Lukačová, Mgr. Helena Butalová 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Peter Veliký 

 

 

 

B/ Žiadosť mesta Košice o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 

v roku 2021. 

 

Mesto Košice žiada o poskytnutie finančných prostriedkov na deti, ktoré majú pobyt v našej 

obci a sú vo veku od 5 do 15 rokov aj v roku 2021 a to na základe novej zmluvy o poskytnutí 

finančných prostriedkov pre rok 2021 medzi obcou Nižná Kamenica a mestom Košice. 

Celkovo ide o 8 detí, 50€ / 1 dieťa v 2 splátkach. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

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

Finančný príspevok pre CVČ – mesto Košice vo výške 50€/1dieťa v 2 splátkach, celkovo pre 

8 detí. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, Maroš Sekeľ, 

Mgr. Daniela Lukačová, Mgr. Helena Butalová 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Peter Veliký 

 

Žiadosť nebola schválená z dôvodu neschválenia rozpočtu, preto bude posunutá na schválenie 

na ďalšie zasadnutie OZ. 

 

 

C/ Prijatá žiadosť PharmDr. Dušana Pribulu, bytom Sekčovská 20/21, Raslavice v zast. 

advokátskou kanceláriou Juristi s.r.o. 
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Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo, že nechce otvárať územný plán obce. 

Predmetný pozemok: 

- nesúhlasí s obecným PHSR (plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce) 

- je mimo územného plánu obce, v extraviláni 

- je mimo  územia obce, kde sú pozemky určené na výstavbu – mimo zastavaného 

územia obce. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

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

Žiadosť o povolenie výstavby rodinného domu od PharmDr. Dušana Pribulu v zast. 

advokátskou kanceláriou Juristi s.r.o. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, Maroš Sekeľ, 

Mgr. Daniela Lukačová, Mgr. Helena Butalová 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Peter Veliký 

 

 

D/ Záväzok Jany Oberle voči obci. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

s ch v a ľ u j e  

Odpustenie záväzku Jany Oberle voči obci vo výške 2025,86 €. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Monika Opiňárová, Marcela Bobaľová, Maroš Sekeľ, 

Mgr. Daniela Lukačová, Mgr. Helena Butalová 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Peter Veliký 

 

 

Ďalej sa prejednalo: 

 

Obecný les - prejednávalo sa kalamitné drevo a prerezávka obecného lesa. 

Pani Mgr. Butalová odporučila zistiť finančný prínos pre obec – náklady aj príjmy. 

Pani Mgr. Lukačová  - dreviny, ktoré máme vyťažiť sú rozložené na 2-3 roky, najprv by sa 

vyťažila suchá, polosuchá a spadnutá drevná hmota. 

 Lesný hospodár vykoná prerezávku, ale je potrebné urobiť výberové konanie na ťažbu tejto 

drevnej hmoty. 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici zaväzuje starostu obce zistiť výšku ceny z 

vyťaženej drevnej hmoty sosny. 
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11. Záver 

Starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí. 

 

 

Zapísala: Bc. Lenka Benedik 

 

 

Overovatelia:  Monika Opiňárová  ..................................  

    

   Maroš Sekeľ                 ..................................   

 

 

 

 


