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   Zápisnica  

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
Obce Nižná Kamenica,  

konaného dňa 16.12.2021 
___________________________________________________________________________ 
 

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. Schválenie úpravy rozpočtu na rok 2021 

6. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024 

7. Schválenie rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024 

8. Plán kontrolnej činnosti HK 

9. Rôzne, iné 

10. Schválenie uznesení  

11. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia  
 

Rokovanie OZ otvoril Miroslav Líška, starosta obce. Privítal všetkých prítomných 

a skonštatoval, že z počtu poslancov 7 sú prítomní všetci 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 rokovania. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Marcela Bobaľová, Jana Gamrátová, Peter Veliký, Monika Opiňárová, 

Mgr. Helena Butalová, Mgr. Daniela Lukačová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í -0- 
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3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Zapisovateľ: Bc. Lenka Benedik 

Overovatelia zápisnice : Peter Veliký, Maroš Sekeľ 

 

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, Jana Gamrátová, Peter Veliký, Monika Opiňárová, 

Mgr. Helena Butalová, Mgr. Daniela Lukačová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í -0- 

 

 

5. Schválenie úpravy rozpočtu na rok 2021 

 

Poslanci OZ schválili úpravu rozpočtu č. 5/2021. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

 

s c h v a ľ u j e  

návrh úpravy rozpočtu č. 5/2021. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Marcela Bobaľová, Jana Gamrátová, Peter Veliký, Monika Opiňárová, 

Mgr. Helena Butalová, Mgr. Daniela Lukačová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í -0- 

 

 

6. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu n a rok 2022, 2023, 2024 

 

Hlavná kontrolórka predniesla stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce. Návrh 

rozpočtu bol verejne sprístupnený v obci spôsobom na úradnej tabuli a webovom sídle obce 
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v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 

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

V prípade predloženého rozpočtu pri uplatnení pripomienok poslancov OZ – z údržby 

základnej a materskej školy spolu zníženie – 10 000 €. Zníženie tejto položky na opravu 

praskliny na budove školy podľa vyjadrenia poslancov OZ nemá viesť k tomu, že sa to nemá 

riešiť. Starosta má zistiť kto, za koľko a ako túto opravu urobí, potom by sa odsúhlasili 

financie, v záujme poslancov je prasklinu – statickú poruchu vyriešiť za prijateľnú cenu.  

Podľa návrhu a odporúčania hlavnej kontrolórky rozpočtovať odstupné starostu obce – 

zvýšenie + 8400 €. Na žiadosť poslancov OZ zníženie na položke všeobecné služby – 

účtovníctvo  - 3000 €. Hlavná kontrolórka vysvetlila, že účtovníčka účtuje aj základnú školu a 

škôlku, ale financie na mzdu sa neuhrádzajú zo školských peňazí. Podľa poslancov OZ treba 

vyriešiť účtovanie priamo na obci, aby jedna pracovníčka vykonávala účtovanie a nebolo by 

potrebné zamestnávať dve pracovníčky na plný úväzok a k tomu platiť externú účtovníčku. 

Tento problém sa rieši už 3 roky. Starosta nemôže bez odsúhlasenia poslancov navýšiť 

účtovníčke sumu za služby, musí byť k tomu dôvod napr. väčší objem práce, zvýšené 

náklady. 

 

Bežný rozpočet - príjmy 354858 €  - výdavky 331033 € 

Kapitálový rozpočet - príjmy   0 €  - výdavky      0 € 

Finančné operácie - príjmy  0 €  - výdavky     0 € 

Rozpočet SPOLU - príjmy 354858 €  - výdavky 328033 € /prebytok +26825 €/ 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

 

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

stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022 – 2024. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Marcela Bobaľová, Jana Gamrátová, Peter Veliký, Monika Opiňárová, 

Mgr. Helena Butalová, Mgr. Daniela Lukačová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í -0- 

 

 

7. Schválenie rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024 

Poslanci OZ schválili rozpočet s úpravami na položkách údržby základnej a materskej školy, 

všeobecných službách- účtovníctve, a odstupnom pre starostu obce. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

 

A/  s ch v a ľ u j e 

rozpočet obce Nižná Kamenica na rok 2022 s úpravami na bežnom rozpočte: 

- príjmy 354 858 € 

- výdavky 328 033 € / prebytok +26825 € /. 

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

rozpočet obce Nižná Kamenica na roky 2023 a 2024. 
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Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Marcela Bobaľová, Jana Gamrátová, Peter Veliký, Monika Opiňárová, 

Mgr. Helena Butalová, Mgr. Daniela Lukačová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í -0- 

 

 

8. Plán kontrolnej činnosti HK 

Hlavná kontrolórka obce predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. 

A./ kontrolná činnosť – výkon finančnej kontroly, ostatné kontroly 

B./ príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov  

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

 

A/ s ch v a ľ u j e 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Nižná Kamenica na I. polrok 2022. 

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 2022. 

 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Marcela Bobaľová, Jana Gamrátová, Peter Veliký, Monika Opiňárová, 

Mgr. Helena Butalová, Mgr. Daniela Lukačová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í -0- 

 

 

9. Iné, rôzne 

A/ Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Obce Nižná 

Kamenica 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

 

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

správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Obce Nižná 

Kamenica za rok 2020. 
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Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Marcela Bobaľová, Jana Gamrátová, Peter Veliký, Monika Opiňárová, 

Mgr. Helena Butalová, Mgr. Daniela Lukačová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í -0- 

 

B/  Vstupná správa / zámer spracovania programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 

rozvoja obce Nižná Kamenica na roky 2021 – 2027 bola predložená poslancom OZ na 

schválenie pre ďalšie spracovanie podkladov. Poslanci by sa chceli podieľať na tvorbe PHSR, 

čo by sa malo do roku 2027 v obci zmeniť, akej sféry sa bude plán týkať. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

 

s ch v a ľ u j e  

vstupnú správu / zámer spracovania programu hospodárskeho rozvoja obce Nižná Kamenica 

na roky 2021 – 2027. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Marcela Bobaľová, Jana Gamrátová, Peter Veliký, Monika Opiňárová, 

Mgr. Helena Butalová, Mgr. Daniela Lukačová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í -0- 

 

C/ Žiadosť o finančný príspevok pre Rímskokatolícku cirkev v Nižnej Kamenici za rok 2021 

zaevidovaná na obci pod číslom 18/2021-32 zo dňa 7.12.2021. Poslanci OZ odporúčajú, aby 

si cirkvi podávali žiadosti o finančný príspevok začiatkom kalendárneho roka. 

Rímskokatolíckej cirkvi sa má vyplatiť rovnaký príspevok vo výške 300 € ako bol vyplatený 

Evanjelickej cirkvi. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

 

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

žiadosť o finančný príspevok pre Rímskokatolícku cirkev v Nižnej Kamenici vo výške 300 €. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Marcela Bobaľová, Jana Gamrátová, Peter Veliký, Monika Opiňárová, 

Mgr. Helena Butalová, Mgr. Daniela Lukačová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í -0- 
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D/ Cenová ponuka na výrub 11 ks stromov na starom cintoríne v k. ú. Nižná Kamenica. 

Ide o výrub 11 ks označených stromov na starom cintoríne za pomoci horolezeckej techniky, 

bez likvidácie drevnej hmoty v celkovej sume 1560 € s DPH. 

Poslanci OZ sa zaujímali, či drevo ostane obci ako palivové drevo, v akom stave stromy sú 

a či by nebolo vhodné ponúknuť drevo na rezivo. Potom by bolo potrebné zrezávať stromy po 

väčších častiach.  

 

E/ Kúpna zmluva  uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov. 

Zmluvné strany:  

Predávajúci č. 1: Ing. Radka Ferková, rod. Ferková 

Predávajúci č. 2: Ing. Imrich Stričko, rod. Stričko 

Predávajúci č. 3: Martin Marin, rod. Marin, 

      Jana Marinová, rod. Vysloužilová 

Predávajúci č. 4: Ing. Martin Hurtuk, rod. Hurtuk 

 

Kupujúci: Obec Nižná Kamenica 

 

Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene vo výške 1 €, slovom: jedno euro pre každého 

predávajúceho, pričom predávajúcim č. 3 sa kúpna cena rozdelí na polovicu. Kúpnu zmluvu 

uzavrie starosta obce. Správny poplatok za podanie návrhu o povolení vkladu vlastníckeho 

práva k nehnuteľnostiam znáša predávajúci č. 1. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

 

s ch v a ľ u j e  

odkúpenie novovytvorených parciel nachádzajúcich sa v zastavanom území obce Nižná 

Kamenica geometrickým plánom č. 39/2021 (vyhotovil: GEO GPS s.r.o.) na oddelenie parciel 

č. 109/2, 112/2, 114/2, 117/2 zo dňa 27.09.2021, úradne overeného dňa 21.10.2021 Okresným 

úradom Košice – okolie, katastrálny odbor pod číslom 1452/2021 bola: 

- z parcely č. 109 o výmere 2024 m² - záhrada oddelená parc. č. 109/2 - záhrada o výmere 27 

m² od vlastníka  Ing. Radka Ferková (predávajúci č. 1), 

- z parcely č. 112 o výmere 1149 m² - záhrada oddelená parc. č. 112/2 – záhrada o výmere 25 

m² od vlastníka Ing. Imrich Stričko (predávajúci č. 2), 

- z parcely č. 114 o výmere 1202 m² - záhrada oddelená parc. č. 114/2 – záhrada o výmere 13 

m² od podielových vlastníkov (každý v podiele ½ - ica z celku) Martin Marin a Jana 

Marinová (predávajúci č. 3), 

-z parcely č. 117 o výmere 1804 m² - záhrada oddelená parc. č. 117/2 – záhrada o výmere 23 

m² od vlastníka Ing. Martin Hurtuk (predávajúci č. 4). 

Za kúpnu cenu vo výške 1 €, slovom: jedno euro pre každého predávajúceho, pričom 

predávajúcim č. 3 sa kúpna cena rozdelí na polovicu. Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce. 

Správny poplatok za podanie návrhu o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam 

znáša predávajúci č. 1. 
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Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Marcela Bobaľová, Jana Gamrátová, Peter Veliký, Monika Opiňárová, 

Mgr. Helena Butalová, Mgr. Daniela Lukačová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í -0- 

 

 

 

Ďalej sa prejednalo: 

 

 - Výstavba 4 nových rodinných domov v časti obce ,,Rigovky“ 

Hosť prítomný na zasadnutí pán Daniel Goduš chce odkúpiť 4 pozemky v časti obce 

,,Rigovky“ na výstavbu. Zaujímalo ho, či obec nemá nejaké požiadavky, ktoré by mal pri 

výstavbe dodržať. Podrobne popísal plán výstavby, zaujímal sa o pripojenie na obecný 

vodovod, a kanalizáciu. 

Poslanci OZ mu odporučili trativod do zeme, vybudovanie žumpy alebo ČOV a studne, 

nakoľko ani v starých častiach obce nie je dostatočné množstvo vody, a nesúhlasia 

s pripájaním ďalších domov na obecný vodovod, kým sa  nevyriešia neustále poruchy. Ďalej 

odporúčajú urobiť predprípravu na verejné osvetlenie, rozhlas a rigoly na odvod dažďovej 

vody. 

 

10. Schválenie uznesení 

Zapisovateľka prečítala návrhy uznesení prijatých na zasadnutí. 

 

11. Záver 

Starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí. 

 

 

Zapísala: Bc. Lenka Benedik 

 

 

Overovatelia: Peter Veliký  ..................................  

    

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

   

 

 

 


