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   Zápisnica  

z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Nižná Kamenica,  

konaného dňa 31.03.2022 

___________________________________________________________________________ 
 

 

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 

6. Správa o kontrolnej činnosti 

7. Schválenie PHSR 2021-2027 

8. Rôzne, iné 

9. 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. 

Neprítomná bola aj hlavná kontrolórka obce. 

 

2. Schválenie programu rokovania OZ 

 

Starosta obce predložil program zasadnutia  a z dôvodu neprítomnosti hlavnej kontrolórky 

obce navrhol vypustenie bodu č. 6 a dal hlasovať o programe. Poslanci zmenu programu 

zasadnutia odsúhlasili. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

 

s c h v a ľ u j e  

vypustenie bodu č. 6 z programu rokovania – Správa o kontrolnej činnosti. 
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Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Marcela Bobaľová, Jana Gamrátová, Peter Veliký, Mgr. Helena Butalová, 

Mgr. Daniela Lukačová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Monika Opiňárová 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu rokovania OZ 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesení 

5. Čerpanie rozpočtu 

6. Schválenie PHSR 2021-2027 

7. Rôzne, iné 

8. Záver 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

 

s c h v a ľ u j e  

program rokovania so zmenami. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Marcela Bobaľová, Jana Gamrátová, Peter Veliký, Mgr. Helena Butalová, 

Mgr. Daniela Lukačová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Monika Opiňárová 

 

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Zapisovateľ: Bc. Lenka Benedik 

Overovatelia zápisnice : Marcela Bobaľová, Jana Gamrátová 

 

4. Kontrola uznesení 

 

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

boli splnené. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 
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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, Mgr. Helena Butalová, 

Mgr. Daniela Lukačová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Monika Opiňárová 

 

 

5. Čerpanie rozpočtu 

 

Poslanci OZ schválili plnenie rozpočtu k 28.02.2022 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

 

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

plnenie rozpočtu k 28.02.2022. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Marcela Bobaľová, Jana Gamrátová, Peter Veliký, Mgr. Helena Butalová, 

Mgr. Daniela Lukačová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Monika Opiňárová 

 

 

6. Schválenie PHSR 2021 – 2027 

 

Poslanci OZ pripomienkovali návrh PHSR obce Nižná Kamenica na roky 2021 – 2027. 

Pani poslankyňa Mgr. Daniela Lukačová navrhla úplne vypustiť z návrhu PHSR začatú 

kanalizáciu nakoľko je nefunkčná, neskolaudovaná. Taktiež navrhla opraviť časť o verejnom 

osvetlení, ktoré je v správe obce a nespravuje ho externá firma. 

Pani poslankyňa Mgr. Helena Butalová pripomienkovala úpravu rokov navrhnutých pre rôzne 

plánované činnosti. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

 

s c h v a ľ u j e  

PHSR obce Nižná Kamenica na roky 2021 – 2027. 
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Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Marcela Bobaľová, Jana Gamrátová, Peter Veliký, Mgr. Helena Butalová, 

Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa Mgr. Daniela Lukačová 

Neprítomný/í Monika Opiňárová 

 

 

7. Rôzne, iné 

 

A/ Žiadosť o rozšírenie územného plánu obce od A. F. doručená 03.01.2022 zaevidovaná pod 

číslom 2/2022-4. Pani A. F. žiada o rozšírenie územného plánu obce Nižná Kamenica o parc. 

č. 1155. Náklady spojené s rozšírením by uhradila v plnej výške. 

Poslanci OZ sa vyjadrili zhodne, že momentálne obec nemá v pláne otvárať územný plán 

a rozširovať časti obce. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

 

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

žiadosť od A. F. o rozšírenie územného plánu obce Nižná Kamenica. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Marcela Bobaľová, Jana Gamrátová, Peter Veliký, Mgr. Helena Butalová, 

Mgr. Daniela Lukačová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Monika Opiňárová 

 

 

B/ Žiadosť o výmenu batérií na solárnom osvetlení od PharmDr. D. L. doručená 02.03.2022 

zaevidovaná pod č. 2/2022-13 v časti obce ,,Jahôdky“. Ide o 2ks solárnych lámp, ktoré už 

vyše roka nesvietia a neplnia svoj účel. 

Poslanci OZ súhlasia so zakúpením batérií a navrhujú do budúcna v tejto časti obce 

vybudovať vzdušné verejné osvetlenie a solárne lampy následne umiestniť na miesta, kde 

osadenie osvetlenia nie je možné. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

 

s ch v a ľ u j e 

žiadosť od PharmDr. D. L. o výmenu 2ks batérií na solárnom osvetlení v časti obce 

,,Jahôdky“. 
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Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Marcela Bobaľová, Jana Gamrátová, Peter Veliký, Mgr. Helena Butalová, 

Mgr. Daniela Lukačová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Monika Opiňárová 

 

C/ Žiadosť o zabezpečenie pouličného osvetlenia od R. D. doručená 16.03.2022 zaevidovaná 

pod číslom 2/2022-14, na príjazdovej komunikácii k rodinnému domu, nakoľko táto cesta je 

neosvetleným verejným priestranstvom. 

Poslanci OZ sa zhodli jednotne, že v budúcnosti má obec v pláne doplniť verejné osvetlenie 

vo viacerých častiach obce súčasne.  

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

 

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

žiadosť od R. D. o zabezpečenie verejného osvetlenia na príjazdovej komunikácii 

k rodinnému domu. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Marcela Bobaľová, Jana Gamrátová, Peter Veliký, Mgr. Helena Butalová, 

Mgr. Daniela Lukačová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Monika Opiňárová 

 

 

D/ Žiadosť o úpravu povrchu cesty na obecnom pozemku od T. D. doručená 23.02.2022 

zaevidovaná pod číslom 2/2022-11. Dôvodom žiadosti je umožnenie prístupu k parc. č. 190/3 

a 190/4, nakoľko doteraz používaná prístupová cesta na parcele 188 vo vlastníctve obce je 

poškodená a často neprejazdná z dôvodu výstavby na priľahlých parcelách. 

Poslanci OZ nesúhlasia s úpravou povrchu cesty v tejto časti obce, nakoľko rodinný dom bol 

postavený mimo zastavaného územia, obec v tejto lokalite nemá v pláne žiadne úpravy. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

 

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

žiadosť  od T. D. o úpravu povrchu cesty na obecnom pozemku parc. č. 1754 v k. ú. Nižná 

Kamenica. 

 

 



 

 

                                  

6 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Marcela Bobaľová, Jana Gamrátová, Peter Veliký, Mgr. Helena Butalová, 

Mgr. Daniela Lukačová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Monika Opiňárová 

 

E/ Žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve obce od M. L. doručená 23.02.2022 

zaevidovaná pod číslom 2/2022-12. Pozemok v zastavanom území obce parc. č. 293/6 bude 

využívaný na pestovanie zeleniny, ovocia, okrasnej zelene a iných poľnohospodárskych 

plodín pre osobné využitie, spolu so susedom M. J.  

Poslanci OZ súhlasili s dočasným využitím (nie prenájmom) predmetnej parcely za údržbu 

kosením a súhlasia s pestovaním plodín. Poslanci OZ navrhli provizórne oplotenie pozemku 

na náklady žiadateľa a taktiež vyzvať občana, ktorý má na obecnom pozemku dlhodobo 

zaparkované osobné vozidlo na jeho odstránenie. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

 

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

žiadosť od M. L.  o prenájom pozemku vo vlastníctve obce na prac. č.  293/6 v k. ú. Nižná 

Kamenica. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Marcela Bobaľová, Jana Gamrátová, Peter Veliký, Mgr. Helena Butalová, 

Mgr. Daniela Lukačová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Monika Opiňárová 

 

 

F/ Žiadosť o zakúpenie notebooku, tlačiarne a pripojenie k internetu od I. Š. doručená 

19.01.2022 zaevidovaná pod číslom 2/2022-5. 

Ide o zakúpenie notebooku, tlačiarne a pripojenia k internetu do školskej jedálne, nakoľko 

súčasné zariadenia sú nepostačujúce a tieto zariadenia sú nevyhnutné pre každodenné 

činnosti. 

Poslanci OZ súhlasia so zakúpením nového vybavenia, ktoré je potrebné rozúčtovať na 

školskú jedáleň, základnú školu, škôlku aj obec. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

 

s ch v a ľ u j e 

žiadosť od I. Š. o zakúpenie notebooku, tlačiarne a pripojenia k internetu do školskej jedálne. 
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Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Marcela Bobaľová, Jana Gamrátová, Peter Veliký, Mgr. Helena Butalová, 

Mgr. Daniela Lukačová, Maroš Sekeľ 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Monika Opiňárová 

 

 

Ďalej sa prejednalo: 

 

 - Oplotenie praskliny v areáli ZŠ 

Pani poslankyňa Gamrátová sa opýtala starostu obce prečo oplotil časť budovy základnej 

školy kde sa nachádza prasklina na budove resp. schodisku k obecnému bytu. Starosta 

vysvetlil, že si nevezme na zodpovednosť odpadnutie kusu omietky za prítomnosti detí na 

školskom dvore. Týmto sa  znemožnil prechod na školské ihrisko cez areál školy, deti musia 

prechádzať na školský dvor popri ceste čo je tiež nebezpečné. Poslanci navrhli plot odstrániť, 

starosta to nedovolí až do vyriešenia statickej poruchy budovy. Pán poslanec Veliký dal návrh 

na technické riešenie praskliny a to odkopať časť budovy mini bagrom na 80 cm, 20-tku roxor 

ohnúť do pravého uhla a každý  0,5m tento roxor zaliať do existujúceho základu a následne 

vyspraviť praskliny. Starosta má nájsť niekoho, kto by to týmto spôsobom urobil. 

 

- Oprava ciest po rozkopávkach vodovodu 

Pani poslankyňa Gamrátová sa zaujímala v akom štádiu je oprava ciest v obci po neustálych 

rozkopávkach pri poruchách vodovodu. Starosta obce vysvetlil, že osobne niesol na vodárne 

žiadosť na opravu do pôvodného stavu, zatiaľ žiadna odpoveď na obec neprišla. Pani 

poslankyňa Mgr. Butalová navrhla urobiť fotodokumentáciu rozkopávok a priložiť ju 

k urgentnej žiadosti, do ktorej je potrebné napísať že akákoľvek škoda vzniknutá na tomto 

úseku cesty, za ktorú zodpovedá obec, bude vymáhaná od VVS. 

 

Upratovanie priestorov kaštieľa pri akciách 

Túto tému začala pani poslankyňa Gamrátová, ktorá zvyčajne odovzdáva a preberá kuchyňu 

pri obecných akciách (oslavách, karoch). Po poslednom kare ostali priestory a kuchyňa 

neupratané, je potrebné doriešiť či sa bude za pratanie účtovať poplatok, alebo si budú hostia 

upratovať po akcii samostatne. Bolo by vhodné mať upratovačku na akcie pre tých, ktorí si za 

upratovanie zaplatia poplatok 20,00 €. Aspoň 2x do roka je potrebné veľké upratovanie 

pavučín, okien, priestorov. 

 

Zasadnutie rady školy 

Pani poslankyňa Mgr. Butalová ako členka rady školy priblížila prítomným čo sa na zasadnutí 

rady školy preberalo: 

- V prípade nefunkčnosti školskej jedálne je potrebné zazmluvniť školskú jedáleň v niektorej 

z okolitých obcí na dovoz stravy; 

- Pani upratovačke zabezpečiť potravinové minimum na výdaj stravy zo školskej jedálne 

v prípade potreby; 
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- v MŠ bola požiadavka na nové pieskovisko a preliezky, je potrebné zistiť koľko finančných 

prostriedkov môže MŠ investovať, nájsť protokol ku bezpečnosti detského ihriska, ku 

technickému stavu zariadení a zisteným nedostatkom; 

- urobiť prieskum trhu a vyžiadať si cenové ponuky na vzduchotechniku do MŠ; 

- pre navýšenie školného pre MŠ zistiť sumy poplatkov na okolitých obciach. 

 

 

8. Záver 

Starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí. 

 

 

Zapísala: Bc. Lenka Benedik 

 

 

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

    

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

   

  

 

 


