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   Zápisnica  

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
Obce Nižná Kamenica,  

konaného dňa 04.03.2021 
___________________________________________________________________________ 
 

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. Čerpanie rozpočtu 2020 

6. Prerokovanie a schválenie rozpočtu na rok 2021  

7. Voľba hl. kontrolóra 

8. VZN č.1/2021 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť UPN-O Nižná Kamenica 

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 4 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 v Nižnej Kamenici 

s c h v a ľ u j e  

Zmenu programu zasadnutia s vypustením bodu č. 8 – VZN č.1/2021 ktorým sa vyhlasuje 

záväzná časť UPN-O Nižná Kamenica 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Marcela Bobaľová, Mgr. Daniela Lukačová, Peter Veliký 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Monika Opiňárová, Mgr. Helena Butalová, Maroš Sekeľ 
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Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

s c h v a ľ u j e  

Program zasadnutia so zmenami. 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu rokovania OZ 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesení 

5. Čerpanie rozpočtu 2020 

6. Prerokovanie a schválenie rozpočtu na rok 2021  

7. Voľba hl. kontrolóra 

8. Rôzne, Iné 

9. Schválenie uznesenia  

10. Záver 

 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Marcela Bobaľová, Mgr. Daniela Lukačová, Peter Veliký 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Monika Opiňárová, Mgr. Helena Butalová, Maroš Sekeľ 

 

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Zapisovateľ: Bc. Lenka Benedik 

Overovatelia zápisnice : Jana Gamrátová, Marcela Bobaľová 

 

4. Kontrola uznesení 

 

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

boli splnené. 

 

 

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, Marcela Bobaľová, Mgr. Daniela Lukačová, Peter Veliký 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Monika Opiňárová, Mgr. Helena Butalová, Maroš Sekeľ 
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5. Čerpanie rozpočtu 2020 

 

K rozpočtu OZ dospelo po dôslednom prejednaní čerpania rozpočtu a po dohode s externou 

účtovníčkou obce, že doklady a uzávierky bude posielať v deň kedy budú vložené do Rissamu. 

To je posledný deň nasledujúceho mesiaca po kvartáli. Každý štvrťrok budú poslancom OZ 

predložené obraty na účtoch. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

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

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2020 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Marcela Bobaľová, Mgr. Daniela Lukačová, Peter Veliký 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Monika Opiňárová, Mgr. Helena Butalová, Maroš Sekeľ 

 

 

 

6. Prerokovanie a schválenie rozpočtu na rok 2021 

 

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

predniesla stanovisko k rozpočtu. 

 

Zmena rozpočtu oproti navrhovanému po prerokovaní obecným zastupiteľstvom. 

Vo výdavkovej časti na položkách: 

 

41 1 110 611000 – VS tarifný plat – 4900,00 

41 1 110 642007 – VS BT cirkvám, náboženským spoločnostiam + 600,00 

41 4 510 633006 – CD – všeobecný materiál + 4500,00 

41 4 510 635006 – CD – údržba objektov – ciest + 3000,00 

41 8 200 632001 – Kaštieľ – energie, elektrina – 2000,00 

41 8 200 633001 – Kaštieľ – interiérové vybavenie – 2000,00 

41 8 200 633006 – Kaštieľ – všeobecný materiál – 8000,00 

41 9 111 635006 – MŠ – údržba budov, priestorov a objektov + 500,00 

41 9 601 614000 – ŠJ – odmeny + 100,00 

41 9 601 635004 – ŠJ – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie 

41 9 601 633006 – ŠJ – všeobecný materiál + 180,00 

 

Celkovo bežný rozpočet vo výdavkovej časti je vo výške 316309,00. 

Celkovo výdavky sú vo výške 356309,00. 

Rozpočet je celkovo vyrovnaný. 

 

V príjmovej časti sú príjmy spolu vo výške 370239,00. 

Výdavky celkom 370239,00. 

 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 
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A/ p r e r o k o v a l o  

Zmeny návrhu rozpočtu na rok 2021. 

B/ s ch v a ľ u j e 

Rozpočet na rok 2021 so zmenami. 

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

Rozpočet na roky 2022 – 2023 

D/ o d p o r ú č a 

Kvartálne pripraviť čerpanie rozpočtu, tak ako bolo odovzdané do Rissam-u, a informovať 

podrobne k výdavkom na jednotlivých položkách rozpočtu. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Marcela Bobaľová, Mgr. Daniela Lukačová, Peter Veliký 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Monika Opiňárová, Mgr. Helena Butalová, Maroš Sekeľ 

 

 

7. Voľba hlavného kontrolóra 

 

Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce sa konalo dňa 04.03.2021 o 22:00 hodine na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva, nakoľko od 18:00 hodiny sa prejednával rozpočet obce. Na 

túto funkciu sa prihlásil iba jeden kandidát Ing. Agáta Vysokajová, ktorá na obecný úrad 

doručila všetky požadované náležitosti k výberovému konaniu. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

A/ k o n š t a t u j e 

Že v zmysle §18a ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

 

zvolilo za hlavného kontrolóra obce Nižná Kamenica 

 

Ing. Agátu Vysokajovú 

 

B/ u r č u j e  

Plat hlavného kontrolóra vo výške ustanovenej v zmysle § 18c ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s pracovným úväzkom v rozsahu 20%. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Marcela Bobaľová, Mgr. Daniela Lukačová, Peter Veliký 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Monika Opiňárová, Mgr. Helena Butalová, Maroš Sekeľ 
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8. Rôzne, Iné 

 

A/ Upozornenie prokurátora na porušenie § 4 ods. 5 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších právnych predpisov. 

 

Dňa 22.02.2021 bolo na obecný úrad doručené upozornenie prokurátora na porušenie § 4 ods. 

5 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov. 

Návrh prokurátora je prijať VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb; VZN o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas 

alebo na určitom mieste v lehote do 6 mesiacov od doručenia upozornenia prokurátora. 

 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

A/ p r e r o k o v a l o  

Upozornenie prokurátora zo dňa 18.02.2021, číslo Pd227/20/8806-2. 

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

Upozornenie prokurátora zo dňa 18.02.2021, číslo Pd227/20/8806-2. 

C/ o d p o r ú č a  

Pripraviť návrhy VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb; 

VZN o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na 

určitom mieste. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Marcela Bobaľová, Mgr. Daniela Lukačová, Peter Veliký 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Monika Opiňárová, Mgr. Helena Butalová, Maroš Sekeľ 

 

 

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 

s ch v a ľ u j 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, Marcela Bobaľová, Mgr. Daniela Lukačová, Peter Veliký 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Monika Opiňárová, Mgr. Helena Butalová, Maroš Sekeľ 
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C/  Žiadosť od Dušana Dučaia, bytom Nižná Kamenica 64 o zriadenie rigola pred pozemkom. 

 

Dňa 04.03.2021 bola na obecný úrad doručená žiadosť od pána Dušana Dučaia, bytom Nižná 

Kamenica 64, zaevidovaná pod číslom 18/2021-3. Pán Dučai žiada zriadiť rigol pred jeho 

domom a pozemkom, nakoľko sa cesta pri asfaltovaní niekoľko krát zdvihla a dažďová voda 

z cesty tečie na jeho pozemok a podmáča dom. 

Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce zistiť, či je na taký rigol dostatočný priestor. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

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

Žiadosť od Dušana Dučaia, bytom Nižná Kamenica 64 o zriadenie rigola pred pozemkom. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Marcela Bobaľová, Mgr. Daniela Lukačová, Peter Veliký 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Monika Opiňárová, Mgr. Helena Butalová, Maroš Sekeľ 

 

 

D/ Žiadosť od Dušana Dučaia, bytom Nižná Kamenica 64 o zaradenie pozemkov do 

záplavového pásma. 

 

Dňa 26.01.2021 bola na obecný úrad doručená žiadosť od pána Dušana Dučaia, bytom Nižná 

Kamenica 64, zaevidovaná pod číslom 18/2021-1. Pán Dučai žiada o zaradenie pozemkov do 

záplavového pásma na časti jeho pozemku a susediaceho pozemku. Táto žiadosť bola 

odôvodnená tým, že v prípade veľkej vody tieto pozemky resp. ich časti sa zaplavujú. 

Poslanci OZ odporúčajú túto žiadosť posunúť na Slovenský vodohospodársky podnik – 

Správa povodia Hornádu a Bodvy, nakoľko obec nie je kompetentná v tejto veci rozhodovať. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

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

Žiadosť od Dušana Dučaia, bytom Nižná Kamenica 64 o zaradenie pozemkov do záplavového 

pásma. 

 

B/ o d p o r ú č a 

Postúpiť žiadosť na Správu povodia Hornádu a Bodvy. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Marcela Bobaľová, Mgr. Daniela Lukačová, Peter Veliký 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Monika Opiňárová, Mgr. Helena Butalová, Maroš Sekeľ 
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E/ Žiadosť od Erika Opiňára, bytom Nižná Kamenica 202 o opravu prístupovej cesty k 

pozemkom. 

 

Dňa 04.03.2021 bola na obecný úrad doručená žiadosť od pána Erika Opiňára, bytom Nižná 

Kamenica 202, zaevidovaná pod číslom 18/2021-4. 

Pán Opiňár žiada o opravu prístupovej cesty k pozemkom v časti obce ,,Rigovky“, ktorá 

je v dezolátnom stave. Uvedenú prístupovú cestu čiastočne vyspravil pred tromi rokmi na 

vlastné náklady drveným asfaltom. Vzhľadom k tomu, že cestu používajú všetci obyvatelia, 

ktorí tam majú rodinné domy, nie je ochotný viac investovať do tejto cesty. 

Poslanci OZ odporúčajú objednať jemný a hrubý lomový kameň rôznej frakcie, zasypať 

nerovnosti a utlačiť žabou. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

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

Žiadosť od Erika Opiňára, bytom Nižná Kamenica 202 o opravu prístupovej cesty k 

pozemkom. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Marcela Bobaľová, Mgr. Daniela Lukačová, Peter Veliký 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Monika Opiňárová, Mgr. Helena Butalová, Maroš Sekeľ 

 

 

F/ Vyjadrenie od VVS a. s. k rozšíreniu vodovodu Nižná Kamenica. 

 

Na obecný úrad bolo doručené vyjadrenie k štúdii z VVS, a. s. ,,Rozšírenie vodovodu, Nižná 

Kamenica“. 

 Poslanci OZ sa vyjadrili k tejto štúdii s pripomienkou, že vodárne by mali dať 

stanovisko o zrekonštruovaní a rozšírení do obecnej časti ,,Méneš“ a či je z ich strany záujem 

investovať do rozšírenia vodovodu. 

Poslanci OZ už po niekoľký krát vyzvali starostu obce vstúpiť do jednania s vodárňami osobne 

alebo písomne za obyvateľov obce na množstvo porúch, a že voda ktorú užívame je špinavá. Je 

potrebné riešiť vodovod od základu – od rezervoára, aby bol vodovod bezporuchový najprv 

v starej časti obce. Starosta má požiadať vodárne o opravu ciest po rozkopávkach pri neustálych 

poruchách a žiadať o rekonštrukciu vodovodu. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

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

Vyjadrenie od VVS a.s. k rozšíreniu vodovodu Nižná Kamenica. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Marcela Bobaľová, Mgr. Daniela Lukačová, Peter Veliký 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Monika Opiňárová, Mgr. Helena Butalová, Maroš Sekeľ 
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Ďalej sa prejednalo: 

 

Výstavba v časti obce ,,Kertaľky“  

Pani poslankyňa Mgr. Lukačová sa vyjadrila k výstavbe v časti obce ,,Kertaľky“. 

Mostík a cesta na Cintorínskej ulici nie je vhodná pre nákladné autá, pretože je tam starý 

vodovod. Nákladné autá zachádzajú na súkromné pozemky a ničia ľuďom rigoly. Po jednom 

dni vyvážania hliny zo staveniska je cesta poškodená na viacerých miestach. Poslanci OZ 

navrhujú prijať uznesenie na stavebnú uzáveru, všetky stavebné povolenia musia byť 

individuálne prerokované na zasadnutí OZ. Žiadne stavebné povolenie nesmie byť vydané, kým 

sa nevyrieši situácia s infraštruktúrou. 

 Je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu v časti obce ,,Kertaľky“ na elektriku, 

prípadne aj s kanalizáciou, v rozpočte na to boli vyčlenené financie. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

S ch v a ľ u j e  

Stavebnú reguláciu (uzáveru) vo všetkých lokalitách obce Nižná Kamenica, ktorá bude v tomto 

znení ďalej spracovaná oprávnenou osobou a podaná na príslušný stavebný úrad na začatie 

územného konania o stavebnej uzávere. Stavebné povolenie dovtedy nesmie byť vydané bez 

súhlasu OZ. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Marcela Bobaľová, Mgr. Daniela Lukačová, Peter Veliký 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Monika Opiňárová, Mgr. Helena Butalová, Maroš Sekeľ 

 

Obecný les 

Nakoľko nám konči lesohospodársky plán je potrebné urobiť prieskum o prerezávke 

a vyťažení drevnej hmoty z obecného lesa. Pani poslankyňa Mgr. Lukačová sa vyjadrila, že od 

posledného dňa kedy boli na stretnutí v lese starosta neurobil nič a nikoho ohľadom ťažby 

neoslovil. Starosta oponoval, že oslovil aj lesného hospodára aj pána Orosa. 

 

Smernica na stravovanie 

Smernica na stravovanie nebola vypracovaná, je potrebné ju predložiť poslancom OZ. 

 

Statická porucha na budove školy 

Starosta obce žiadal poslancov OZ o urgentné riešenie statickej poruchy na budove 

školy. Poslanci OZ odporúčali už na predošlých zastupiteľstvách osloviť pána Vladimíra 

Pacha a vyzvali opätovne starostu, aby tak urobil. 

 

Židovský cintorín 

Pani poslankyňa Mgr. Lukačová oslovila pohrebnú službu OMEGA s prosbou 

o opravu náhrobných kameňov. Niektoré z nich sú spadnuté. Od pohrebnej služby dostala 

súhlasné stanovisko na opravu len za náklady. 
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Materská škola Nižná Kamenica  

 Poslanci OZ navrhujú materskú školu počas letných prázdnin neotvárať, nakoľko aj 

v predošlých rokoch bol problém s počtom detí, ktoré boli nahlásené a následne po nástupe 

bol počet detí nepostačujúci pre otvorenie materskej školy. 

 

Výzva pánovi Milanovi Dzurišovi 

Poslanci OZ požiadali starostu obce, aby vyzval pána Milana Dzuriša k finančnej 

náhrade škody spôsobenej na obecnom majetku. 

 

 

11. Záver 

Starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí. 

 

 

Zapísala: Bc. Lenka Benedik 

 

 

Overovatelia:  Marcela Bobaľová ..................................  

    

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

 

 

 

 


