Zápisnica
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Nižná Kamenica,
konaného dňa 04.11.2021
___________________________________________________________________________
Prítomní: viď. Príloha k zápisnici – Prezenčná listina

Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Čerpanie a úprava rozpočtu
Rôzne, Iné
Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Peter Veliký, zástupca starostu obce. Privítal všetkých prítomných
a skonštatoval, že z počtu poslancov 7 sú prítomní 6 poslanci a OZ je uznášaniaschopné.
2. Schválenie programu rokovania OZ
Zástupca starostu obce predložil program zasadnutia a dal hlasovať o programe.
Poslanci program zasadnutia odsúhlasili.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici
schvaľuje
program rokovania.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zástupca starostu 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 zástupca starostu konštatoval, že uznesenia prijaté na poslednom
zasadnutí OZ boli splnené.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici
berie na vedomie
kontrolu uznesení.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

5. Čerpanie a úprava rozpočtu
Poslanci OZ prerokovali čerpanie a úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. III., č.
IV.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici
berie na vedomie
úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo III. a číslo IV.

Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici
berie na vedomie
plnenie rozpočtu k 30.09.2021.

2

Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

6. Rôzne, Iné
A/ Protest prokurátora doručený na obec dňa 10.09.2021 pod číslom Pd 153 – 156/218806-4
proti uzneseniam č.165,166,167,171/2021 prijatých na 17. Zasadnutí Obecného zastupiteľstva
obce Nižná Kamenica, ktoré sa konalo dňa 24.06.2021. Prokurátor navrhol protestom
napadnuté uznesenia Obecného zastupiteľstva zrušiť, pretože bol porušený zákon §4 ods. 1,
ods. 4, § 5 ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. zákonov o obecnom zriadení ( zákon o obecnom
zriadení), § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon).
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici
ruší
uznesenia č. 165/2021, č. 166/2021, č. 167/2021, č. 171/2021 prijaté na 17. zasadnutí
Obecného zastupiteľstva obce Nižná Kamenica, konaného dňa 24.06.2021.

Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

B/ Prerezávka a spracovanie kalamity Sosny
Pán zástupca starostu Veliký informoval poslancov o prerezávke Sosny lesným
hospodárom a oboznámil ich, že v rámci hospodárenia v lese má byť odstránené kalamitné
drevo. Firma ENERGITHERM SLOVAKIA, s.r.o. by toto drevo vzala do štiepky, nejaké
drevo by ostalo pre obec na vykurovanie. Pani poslankyňa Mgr. Lukačová sa zaujímala o
cenu za štiepku, cena musí byť porovnateľná s inými. Pán zástupca Veliký upresnil, že firma
nám v cene štiepky prinesie palivové drevo ako kompenzáciu.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici
súhlasí
s uzavretím zmluvy s ENERGITHERM SLOVAKIA, s.r.o. za účelom spracovania
kalamitného dreva zo Sosny.
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Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

C/ Žiadosť o výstavbu verejného osvetlenia od M. N. prijatá na obec dňa 19.10.2021 pod
číslom 18/2021-26.
Pán M. N. žiada o výstavbu verejného osvetlenia v časti obce ,,Jahôdky“, pred parc. č.
264/2 za elektrickou rozvodovou skriňou, kde je už urobená predpríprava.
Poslanci OZ túto žiadosť prerokovali a dospeli k záveru, že verejné osvetlenie a kúpa stĺpov
sa vyrieši naraz aj v ďalších lokalitách obce.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici
berie na vedomie
žiadosť o výstavbu verejného osvetlenia od M. N. zo dňa 19.10.2021 prijatú pod č. 18/202126.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

D/ Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
navštevujúcich CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice s trvalým pobytom v obci.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici
s ch v a ľ u j e
finančný príspevok pre CVČ – mesto Košice vo výške 50€ / 1 dieťa v 2 splátkach, celkovo
pre 4 deti.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

Mená poslancov OZ
Marcela Bobaľová, Jana Gamrátová, Peter Veliký, Monika Opiňárová,
Mgr. Helena Butalová, Mgr. Daniela Lukačová
-0-0Maroš Sekeľ
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Ďalej sa prejednalo:
- Starý obecný cintorín – výrub, náhradná výsadba
Na starom obecnom cintoríne nám bol schválený výrub 11 ks dubov, s podmienkou
náhradnej výsadby 13ks, je potrebné určiť druhy dreviny na výsadbu a parcely, na ktoré sa
budú nové stromy vysádzať.
Pán zástupca Veliký navrhol výsadbu dubov na opačnej strane cintorína pozdĺž zberného
dvora. Prebehla diskusia o druhoch stromov vhodných na výsadbu. Poslanci OZ sa zhodli na
výsadbe opadavých aj neopadavých ihličnatých druhoch stromov. Ďalej sa diskutovalo ako sa
vyrieši výrub či svojpomocne alebo za protihodnotu.
- Porealizačné zameranie pre Slovenský vodohospodársky podnik
Pán zástupca starostu Veliký informoval poslancov ohľadom ukončenej nájomnej
zmluvy so Slovenským vodohospodárskym podnikom, ktorý si vyžiadal od obce porealizačné
zameranie – obec ním nedisponuje. Poslanci OZ odporúčajú preveriť kto vydával súhlas na
porealizačné zameranie a vyžiadať si kópiu.
- Oprava kúrenia ZŠ
Pán zástupca starostu informoval poslancov o oprave kúrenia v základnej škole je
sprevádzkované a funkčné, bude potrebné ešte vykonať opravu v obecnom byte, kde je
radiátor zapojený opačne. Upozornil, že faktúru za tieto opravné práce treba dať preplatiť
firme, ktorá kúrenie pôvodne robila ako reklamáciu v záručnej dobe. Firma bola niekoľko krát
vyzvaná na nefunkčnosť kúrenia ešte v čase keď nebolo potrebné v ZŠ kúriť.
- Vianočná výzdoba
Pani poslankyňa Mgr. Lukačová navrhla dokúpiť vianočnú výzdobu do obce. Poslanci
OZ sa zhodli na sume 1500 € za cca 10 ks vianočných ozdôb. Taktiež navrhli počas
vianočných sviatkov zorganizovať za priaznivej situácie varenie vianočného punču.
- Germicídne žiariče pre MŠ
Pani poslankyňa Mgr. Butalová sa informovala ohľadom germicídnych žiaričov
zakúpených základnou školou za vzdelávacie poukazy. Či by nebolo možné zakúpiť žiariče aj
pre materskú školu, nakoľko je tam vysoká chorobnosť detí. Pán zástupca starostu Veliký
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navrhol, aby si riaditeľka materskej školy zistila aký germicídny žiarič je potrebný na
priestory škôlky a následne zakúpila potrebný počet kusov.
- Vybavenie do obecnej kuchyne v kaštieli
Pani poslankyňa Gamrátová, ktorá má na starosti obecnú kuchyňu by chcela rozšíriť
úložný priestor a dať vyrobiť uzamykateľnú skriňu na mieru do miestnosti vedľa kuchyne.
Takisto je potrebné dokúpiť a doplniť vybavenie kuchyne – kuchynské riady, misy, taniere.

7. Záver
Zástupca starostu obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí.

Zapísala: Bc. Lenka Benedik
Overovatelia: Marcela Bobaľová
Jana Gamrátová

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