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   Zápisnica  

zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
Obce Nižná Kamenica,  

konaného dňa 29.04.2021 
___________________________________________________________________________ 
 

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 2021 

6. Prijímanie detí do materskej školy a prevádzka MŠ 

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

8. Rôzne, Iné 

9. Schválenie uznesení 

10. Záver 

 

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. Schválenie programu rokovania OZ 

 

Starosta obce predložil program zasadnutia  a dal hlasovať o programe. 

Poslanci program zasadnutia odsúhlasili. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

s c h v a ľ u j e  

program zasadnutia. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Marcela Bobaľová, Peter Veliký, Monika Opiňárová, Mgr. Helena 

Butalová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová, Jana Gamrátová 
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3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Zapisovateľ: Bc. Lenka Benedik 

Overovatelia zápisnice : Mgr. Helena Butalová, Peter Veliký 

 

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 Marcela Bobaľová, Peter Veliký, Monika Opiňárová, Mgr. Helena 

Butalová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová, Jana Gamrátová 

 

 

5. Čerpanie rozpočtu 2021 

 

Kontrolórka obce sa vyjadrila k čerpaniu rozpočtu 2021. 

Príjmy sú čerpané na 33,89%, navýšenie príjmu bolo kvôli testovaniu Covid19 a štatistike – 

SODB 2021. Vo výdavkovej časti je plnený rozpočet na 21,03% na bežné výdavky. Zatiaľ 

neboli žiadne príjmové ani kapitálové finančné operácie. Sú tam položky, ktoré nie sú 

narozpočtované, ale nakoľko čerpanie rozpočtu ešte nebolo nahodené do systému Rissam, 

zmeny a obraty budú predložené na nasledujúcom zasadnutí OZ. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

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

čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok. 

B/ ž i a d a  

na nasledujúcom zasadnutí OZ predložiť čerpanie rozpočtu po nahraní do systému Rissam. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Marcela Bobaľová, Peter Veliký, Monika Opiňárová, Mgr. Helena 

Butalová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová, Jana Gamrátová 
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6. Prijímanie detí do materskej školy a prevádzka MŠ 

 

  Prebehla diskusia k danému bodu programu na podnet rodičov – občanov našej obce, 

ktorí spísali zoznam záujemcov o umiestnenie dieťaťa do materskej školy v budúcom 

školskom roku a doručili ho pani poslankyni Mgr. Lukačovej. 

 Ukázalo sa, že na budúci školský rok je zvýšený záujem o umiestnenie detí do 

materskej školy. 

Pani poslankyňa Mgr. Butalová zisťovala, aké ma obec ako zriaďovateľ možnosti na zvýšenie 

kapacity počtu detí. Podľa školského zákona je kapacita na jednu vekovo zmiešanú triedu 21 

detí, ktorú je možné navýšiť o 3 deti. Maximálny možný počet detí v škôlke je 24 a preto na 

budúci školský rok je možné prijať do tejto triedy 7 detí. 

 Hygienou bola schválená kapacita na celú materskú školu 30 detí.  Preto by bolo 

možné k triede s 24 deťmi s celodennou prevádzkou a dvoma učiteľkami otvoriť druhú triedu 

s maximálne 6 deťmi. Podľa školského zákona by sme museli do tejto triedy  na celodennú 

prevádzku zamestnať tiež 2 učiteľky. Z prostriedkov dotácie na mzdy a prevádzku škôlky nie 

je ale možné vykryť ich mzdy.  

Ďalšou možnosťou je otvorenie len poldennej - 4 hodinovej prevádzky tejto triedy 

v dopoludňajších hodinách. Vtedy by bolo nutné prijať 1 učiteľku . Podľa hrubého prepočtu 

kontrolórky nebude možné vykryť mzdu ani pre túto učiteľku, pretože dotácia na maximálny 

možný počet 6 detí v tejto triede nepokryje jej mzdové náklady. 

Poslanci analyzovali všetky možnosti navýšenia počtu detí prijatých do materskej školy 

v novom školskom roku. 

V súvislosti s tým poslanci odporúčajú starostovi obce zistiť finančné náklady na poldennú 

prevádzku triedy pre 6 detí  - celkové náklady obce na mzdu ďalšej učiteľky. 

 Ďalším problémom je, že riaditeľ každej materskej školy má povinnosť uprednostniť 

pri prijímaní do materskej školy tie deti, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné 

a to bez ohľadu na miesto ich trvalého pobytu. Preto riaditeľka materskej školy nemôže 

prednostne prijať dieťa mladšie, s trvalým pobytom v obci, v ktorej sídli materská škola, pred 

prijatím dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ale nemá trvalý pobyt v obci, 

v ktorej sídli materská škola. Obec má zo zákona č. 596/2003 Z.z. povinnosť vytvárať 

podmienky naplnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Pani poslankyňa Mgr. 

Butalová ďalej informovala, že na niektorých obciach majú prijaté VZN o určení výšky 

dotácie na mzdy a prevádzku MŠ na území obce. Naša obec takéto VZN nemá prijaté. Preto 

sa pýtala, či je ho potrebné prijať. Kontrolórka informovala, že nie je povinnosťou obce mať 

prijaté takéto VZN.   

 Zoznam záujemcov o umiestnenie dieťaťa v materskej škole v Nižnej Kamenici bol 

dodatočne doručené na obecný úrad 3.5.2021 ako príloha k zápisnici. 

 Poslanci OZ ďalej prejednali prevádzku materskej školy počas letných prázdnin 

a odporúčajú neprevádzkovať MŠ na základe skúseností z predošlých rokov z dôvodu 

nenaplnenia kapacity. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

o d p o r ú č a  

neprevádzkovať MŠ počas letných prázdnin z dôvodu nenaplnenia kapacity MŠ Nižná 

Kamenica. 
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Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Marcela Bobaľová, Peter Veliký, Monika Opiňárová, Mgr. Helena 

Butalová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová, Jana Gamrátová 

 

 

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

 

 Poslanci OZ schválili VZN č. 1/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť UPN-O Nižná 

Kamenica. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

A/ s ch v a ľ u j e  

podľa § 26, odst. 3 a § 27, odst. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vo väzbe na § 11, odst. 4, písm. c) 

zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

1. Zmeny a doplnky č. 2  územného  plánu obce (ÚPN-O) Nižná Kamenica 

2. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

zmeneného a doplneného ÚPN-O Nižná Kamenica. 

 

B/ s ú h l a s í 

s vyhodnotením  pripomienok podaných v rámci prerokovania  návrhu zmien a doplnkov č. 2 

Územného  plánu obce Nižná Kamenica. 

C/ u k l a d á 

starostovi obce  

v súčinnosti s odborne spôsobilou osobou pre obstaranie zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O: 

1. Zabezpečiť v súlade s § 6, ods. 8 zákona  č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov 

vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 k  záväzným častiam Územného  

plánu obce Nižná Kamenica.  

2. Zverejniť, v súlade s § 27, ods. 4, písm. a), b) stavebného zákona, záväznú časť 

Územného plánu obce Nižná Kamenica vyvesením na úradnej tabuli a doručením 

dotknutým orgánom štátnej správy. 

3. Označiť schválenú dokumentáciu zmien a doplnkov č. 2 ÚPN-O schvaľovacou doložkou 

v súlade s  § 28, odst.1 stavebného zákona 

4. Zabezpečiť v zmysle § 28, ods. 5 stavebného zákona vyhotovenie registračného listu a 

zaslať ho na MDV SR s kópiou uznesenia o schválení. 

5. Zabezpečiť v súlade s  § 28, ods. 4 stavebného zákona uloženie dokumentácie zmien 

a doplnkov č. 2 Územného  plánu obce Nižná Kamenica: na Obecnom úrade Nižná 

Kamenica, na stavebnom úrade obce a na Okresnom úrade v Košiciach, odbore výstavby 

a bytovej politiky. 
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Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Marcela Bobaľová, Peter Veliký, Monika Opiňárová, Mgr. Helena 

Butalová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová, Jana Gamrátová 

 

 

8. Rôzne, Iné 

 

A/ Žiadosť od L.V. o vyjadrenie obce k stavbe rodinného domu na parc. č. 313/9 v k. ú. Nižná 

Kamenica.  

 Poslanci OZ odporúčajú majiteľovi predmetnej parcely vysporiadať pozemok pre 

prípad odvedenia povrchovej dažďovej vody, alebo vybudovanie odvodňovacieho kanála do 

priľahlého rigolu. Je potrebné vynechať od oplotenia 2m pás nezastavaný, neohradený, aby 

tam bol dostatočný priestor na kopanie mini bagrom. Za dodržania tejto podmienky bude 

možné vydať stavebné povolenie na túto parcelu. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

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

žiadosť od L.V. o vyjadrenie k stavbe rodinného domu na parcele č. 313/9. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Marcela Bobaľová, Peter Veliký, Monika Opiňárová, Mgr. Helena 

Butalová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová, Jana Gamrátová 

 

 

B/ Organizačný poriadok obecného úradu obce Nižná Kamenica 

 Kontrolórka obce oboznámila poslancov OZ s organizačným poriadkom obecného 

úradu obce Nižná Kamenica. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

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

Organizačný poriadok obecného úradu obce Nižná Kamenica. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Marcela Bobaľová, Peter Veliký, Monika Opiňárová, Mgr. Helena 

Butalová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová, Jana Gamrátová 
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C/  Žiadosť od EL PRO KAN, s.r.o. o rozšírenie NN sústavy 

 Ide o zriadenie nového nadzemného NN vedenia po nových betónových podperných 

bodoch; zriadenie nového podzemného NN vedenia v novej trase; zriadenie novej plastovej 

pilierovej rozpojovacej skrine SR. 

 Poslanci OZ prejednali túto žiadosť a dospeli k záveru, že by to bola ťarcha na 

obecných pozemkoch a nepovolili výstavbu týchto sietí. Odporúčajú odvolať sa na stavebnú 

uzáveru prijatú UZN č. 149/2021 zo dňa 04.03.2021. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

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

žiadosť od EL PRO KAN, s.r.o. o rozšírenie NN sústavy v k. ú. Nižná Kamenica. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Marcela Bobaľová, Peter Veliký, Monika Opiňárová, Mgr. Helena 

Butalová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová, Jana Gamrátová 

 

D/ Presun finančných prostriedkov na dofinancovanie projektu z rezervného účtu. 

 Poslanci OZ schválili prevod finančných prostriedkov z rezervného účtu v celkovej 

výške 7000 € na kapitálové výdavky na dofinancovanie k projektu ,,Úprava nádvoria kaštieľa 

a jeho okolia v obci Nižná Kamenica“. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

s ch v a ľ u j e 

prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 7000 € na kapitálové výdavky 

k projektu ,,Úprava nádvoria kaštieľa a jeho okolia v obci Nižná Kamenica“. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Marcela Bobaľová, Peter Veliký, Monika Opiňárová, Mgr. Helena 

Butalová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová, Jana Gamrátová 

 

E/ Žiadosť od M.B. o vyjadrenie k stavbe rodinného domu na parc. č. 12/3 v k.ú. Nižná 

Kamenica s uvedením či budúca stavba je v súlade s územným plánom obce a či je možné 

vydať stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní. 

 Poslanci OZ nemali námietky voči vydaniu stavebného povolenia na predmetnú 

parcelu. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

s ú h l a s í 

so žiadosťou pána M.B. o vydanie stavebného povolenia. 
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Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Marcela Bobaľová, Peter Veliký, Monika Opiňárová, Mgr. Helena 

Butalová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová, Jana Gamrátová 

 

 

F/ Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní od Ing. R.F., 

M.M. na parcele č. 109 v k. ú. Nižná Kamenica. 

 Poslanci prerokovali žiadosť a odporúčajú zdokladovať a doplniť informácie 

o prístupovej ceste. Prístup k pozemku zo zadnej časti (z Kertaľky) nepripadá do úvahy 

nakoľko prístupová cesta nie je dostačujúca pre každodenné užívanie. Jednou z možností je, 

ak by majitelia susediacich pozemkov poskytli časť zo svojich záhrad, aby sa vybudovala 

dostatočne široká prístupová cesta. Ak by bol prístup na stavebný pozemok z predu cez 

rodičovský pozemok a zriadila sa ťarcha na rodičovskom pozemku, bolo by možné vydať 

stavebné povolenie. Poslanci OZ navrhli, doplniť informácie o prístupovej ceste k stavenému 

pozemku a zdokladovanú žiadosť posunúť na najbližšie rokovanie OZ. 

 

G/ Žiadosť od realitnej kancelárie VISIT REAL s.r.o. o prerokovanie na OZ a vydanie 

územno plánovacej informácie k parcelám č.190/1, 190/5, 190/6, 190/9 v k. ú. Nižná 

Kamenica, zapísané na LV č.6. 

 Poslanci OZ prerokovali predmetnú žiadosť a vyjadrili nesúhlas s vydaním stavebných 

povolení na týchto parcelách z dôvodu nevyhovujúce infraštruktúry. Obec bude súhlasiť 

s vydaním stavebných povolení po realizácii rozšírenia komunikácie, vybudovaní 

infraštruktúry a oprave mostíka, ktorý je už v dezolátnom stave. Poslanci OZ nemali výhrady 

voči vybudovaniu vodovodného potrubia a elektrickej siete, nakoľko v minulom období už 

boli vydané stavebné povolenia a dve parcely v predmetnej lokalite. 

 

H/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021 

  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie 1. polroku 2021 bol 

predložený na rokovanie OZ na základe § 18f ods.1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obsahuje  obsahové zameranie činnosti 

hlavnej kontrolórky za sledované obdobie a zamerania kontroly. 

  

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici v zmysle § 18f ods.1 písm. b) zákona č.369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

A/ s ch v a ľ u j e 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nižná Kamenica na I. polrok 2021. 

B/ p o v e r u j e 

Hlavného kontrolóra obce na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej 

činnosti na I. polrok 2021. 
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Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Marcela Bobaľová, Peter Veliký, Monika Opiňárová, Mgr. Helena 

Butalová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová, Jana Gamrátová 

 

 

Ďalej sa prejednalo: 

 

Starosta obce sa vyjadril k dianiu v obci: 

 

- Dovoz dreva od pána M. Dz. na školský dvor – porezané, uskladnené 

- Dovoz uhlia kotolňa ZŠ, OÚ 

- Odovzdanie staveniska k úprave nádvoria kaštieľa 17.3.2021, podanie žiadosti o predĺženie 

termínu vyúčtovania projektu 

- Oprava detského ihriska pri kaštieli, opravené schodisko a domček 

- Vyhlásené výberové konanie na technického pracovníka obce 

- Upraviť kúrenie v budove ZŠ – vymontovanie podložiek spred ventilov kvôli regulácii 

cirkulovania v systéme kúrenia 

- Príprava kosačiek na sezónu 

- Výmena motorového oleja traktor Belarus 911.4 

- UPSVaR neposkytuje výzvy na pracovníkov pre obec 

- Ukončenie pracovného pomeru pán M.B. k 30.4.2021 

- Kosenie v sezóne, zberný dvor – obec nemá pracovníka – poslanci OZ navrhli prijať na 

sezónne práce pracovníka na dohodu o vykonaní práce 

- Pán V.O. v letnom období zrealizuje ťažbu dreva z obecného lesa Sosny, na ktorú dal súhlas 

lesný hospodár  

- Pán V.P. bol  trikrát kontaktovaný starostom obce pre vykonanie opravy prasknutej steny 

schodiska do bytu v  budove ZŠ. Pre nedostatok času z jeho strany obhliadka poškodenej časti 

budovy nebola zatiaľ zrealizovaná 

- MAS - čakáme na rozhodnutie k projektu na realizáciu chodníka, zmluvy a finančné 

prostriedky až v roku 2022 

- Oplotenie areálu kaštieľa – nová výzva bez finančnej náhrady bude opäť podaná v septembri 

2021 

- Vypracovaná smernica na stravovanie 

- KPÚ zaradí kaštieľ medzi prioritné kultúrne pamiatky a obec bude mať možnosť požiadať 

o dotáciu na opravu fasády  

-  Starosta obce poslancom OZ predložil k nahliadnutiu Oznámenie funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov verejného funkcionára . 

 

Výrez stromov na úseku Nižná Kamenica – Bidovce 

Napísať žiadosť na VÚC na výrub stromov, ktoré sú napadnuté imelom – hlavná cesta smer 

Bidovce. 
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Nájomník v obecnom byte 

Požiadať nájomníka, ktorému je prenajatý obecný byt v budove ZŠ, aby neparkoval na 

školskom dvore. 

 

Pracovný pomer s pani M.K 

Kontrolórka obce odporúča pracovnú zmluvu na TPP pani M.K. od 1.4.2021 na dobu určitú  

upraviť na 100% na obec. 

V súvislosti so zvýšením počtu zamestnancov VS  odporúča starostovi obce prepočítať, či 

financie v rozpočte určené  na mzdy pre zamestnancov verejnej správy budú postačujúce, aby 

nebol na konci kalendárneho roka problém s nedostatkom mzdových prostriedkov. 

 

Mzda externej účtovníčky 

Účtovníčke bola navýšená mzda na  400,- € , čo je to v rozpore s uzavretou zmluvou.  

 

Problémy s vykurovaním priestorov školy a škôlky 

 Reklamovať vykonanú rekonštrukciu rozvodov ústredného kúrenia na západnej strane 

v budove ZŠ, pretože po vykonanej rekonštrukcii radiátory nedostatočne hrejú a v triedach je 

zima. Pred vykonaním rekonštrukcie nebol problém s výhrevnosťou radiátorov, triedy boli 

dostatočne vykúrené. 

 

9. Kontrola uznesení 

Zapisovateľka prečítala znenie všetkých prijatých uznesení. 

 

10.Záver 

Starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí. 

 

 

Zapísala: Bc. Lenka Benedik 

 

 

Overovatelia: Mgr. Helena Butalová ..................................  

    

  Peter Veliký              ..................................   

 

 

 

 


