Zápisnica
z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Nižná Kamenica,
konaného dňa 23.06.2022
___________________________________________________________________________

Prítomní: viď. Príloha k zápisnici – Prezenčná listina

Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu rokovania OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Čerpanie rozpočtu
Stanovisko HK k záverečnému účtu 2021
Schválenie záverečného účtu 2021
Rôzne, iné
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, navrhol doplniť do programu bod: Určenie
volebného obvodu, určenie počtu poslancov pre voľby do samosprávy obcí, určenie rozsahu
výkonu starostu na volebné obdobie 2022 - 2026 a dal hlasovať o programe. Poslanci zmenu
programu zasadnutia odsúhlasili.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici
schvaľuje
doplnenie bodu programu: Určenie volebného obvodu, určenie počtu poslancov pre voľby do
samosprávy obcí, určenie rozsahu výkonu starostu na volebné obdobie 2022 - 2026.
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Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici
schvaľuje
program rokovania so zmenami:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu rokovania OZ
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení
5. Čerpanie rozpočtu
6. Stanovisko HK k záverečnému účtu 2021
7. Schválenie záverečného účtu 2021
8. Určenie volebného obvodu, určenie počtu poslancov pre voľby do samosprávy obcí,
určenie rozsahu výkonu starostu na volebné obdobie 2022 - 2026
9. Rôzne, iné
10. Záver
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Zapisovateľ: Bc. Lenka Benedik
Overovatelia zápisnice : Mgr. Helena Butalová, 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
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berie na vedomie
kontrolu uznesení.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

5. Čerpanie rozpočtu
Poslanci OZ prerokovali plnenie rozpočtu k 30.04.2022
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici
berie na vedomie
plnenie rozpočtu k 30.04.2022.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

6. Stanovisko HK k záverečnému účtu
Hlavná kontrolórka obce si pripravila stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Nižná
Kamenica za rok 2021 so záverom: celoročné hospodárenie s výhradami.
Odporúčané opatrenia:
1. Sledovať rozpočtové hospodárenie počas celého roka priebežne.
2.V prípade potreby predkladať OZ návrhy na zmenu rozpočtu, ktoré schvaľuje obecné
zastupiteľstvo.
3. Dofinancovanie na prenesený výkon schvaľovať OZ.
4. Skontrolovať hospodárenie na úseku Základnej školy.
(viď. príloha)
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici
berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Nižná Kamenica za rok 2021.
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Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

7. Schválenie záverečného účtu 2021
Poslanci schválili záverečný účet obce Nižná Kamenica za rok 2021 s výhradami.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici
A/ s c h v a ľ u j e
záverečný účet obce Nižná Kamenica za rok 2021, celoročné hospodárenie s výhradami.
Odporúčané opatrenia:
1. Sledovať rozpočtové hospodárenie počas celého roka priebežne.
2.V prípade potreby predkladať OZ návrhy na zmenu rozpočtu, ktoré schvaľuje obecné
zastupiteľstvo.
3. Dofinancovanie na prenesený výkon schvaľovať OZ.
4. Skontrolovať hospodárenie na úseku Základnej školy.
B/ p o t v r dz u j e
vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 1336,72 €.
C/ s c h v a ľ u j e
tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 39 693,46 € zo zostatku finančných operácií.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

8. Určenie volebného obvodu, určenie počtu poslancov pre voľby do samosprávy obcí,
určenie rozsahu výkonu starostu na volebné obdobie 2022 - 2026.
Určenie volebného obvodu
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici
určuje
na základe § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade
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s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov
samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré bolo
uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 209/2022. Z. z. pre voľby
poslancov Obecného zastupiteľstva obce Nižná Kamenica konané dňa 29. Októbra 2022
jeden volebný obvod, v ktorom sa budú voliť 7 poslanci obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

Určenie počtu poslancov pre voľby do samosprávy obcí.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici
určuje
v súlade s §11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 – 2026 počet
poslancov Obecného zastupiteľstva obce 7.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

Určenie rozsahu výkonu starostu na volebné obdobie 2022 - 2026.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici
určuje
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022-2026 rozsah
výkonu funkcie starostu obce Nižná Kamenica v rozsahu 1 (jedna), t.z. v plnom rozsahu
počas celého funkčného obdobia rokov 2022 – 2026.
Hlasovanie :
Mená poslancov OZ
Marcela Bobaľová, Jana Gamrátová, Peter Veliký, Mgr. Helena Butalová,
Za
Maroš Sekeľ
-0Proti
-0Zdržal sa
Neprítomný/í Monika Opiňárová, Mgr. Daniela Lukačová
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9. Iné, Rôzne
A/ Žiadosť od M. J. o začatie konania zamedzujúce vlievaniu vody z poľa parc. č. 1421 v k.
ú. Nižná Kamenica, reg. C, LV 1019 na prístupovú komunikáciu obce a súkromné pozemky
doručená na obec dňa 11.5.2022, zaevidovaná pod číslom 2/2022-23.
Dňa 07.05.2022 po prívalových dažďoch sa extrémne vyliala voda z poľa pri židovskom
cintoríne a zaplavila súkromné pozemky s rodinnými domami. Príčinou vzniku týchto záplav
je znížená schopnosť územia zadržať a odviesť zrážkovú vodu do krajiny z dôvodu
odstránenia prirodzených alebo umelých prekážok a nesprávnej orby. Žiadateľ už niekoľko
krát na vymytú cestu naviezol makadam.
Starosta obce navrhol riešiť túto situáciu zakopaním korugovanej rúry urobiť z poľa priepust
do rigola prekopaním obecnej cesty a presmerovaním vody do rigola, aby sa nepoškodzovala
miestna komunikácia.
Poslanci OZ súhlasia s riešením starostu a navrhujú vyzvať vlastníkov v danej lokalite obce,
aby si rigoly udržiavali v priechodnom stave.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici
berie na vedomie
žiadosť od M. J. o začatie konania zamedzujúce vlievaniu vody z poľa parc. č. 1421 v k.ú.
Nižná Kamenica, reg. C, LV 1019 na prístupovú komunikáciu obce a súkromné pozemky.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

B/ Podnet od B. P. k prívalovému dažďu doručená na obec dňa 11.05.2022, zaevidovaná pod
číslom 2/2022-22. Predmetná žiadosť sa týka rovnakej problematiky ako v bode A.
Pán B. P. tak isto žiada vykonať ochranné opatrenia (dažďový zvod), aby nevznikali podobné
škody na súkromných pozemkoch.
Riešenie danej situácie v bode A.
C/ Žiadosť od M. K. o vyjadrenie k stavbe rodinného domu na parc. č. 162/1 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 doručená na obec dňa
9.5.2022, zaevidovaná pod č. 2/2022-21.
Žiadosť od P. K. o vyjadrenie k stavbe rodinného domu na parc. č. 162/2 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 doručená na obec dňa
9.5.2022, zaevidovaná pod č. 2/2022-20.
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Poslanci OZ prerokovali žiadosti dvoch susediacich parciel, odporúčajú zistiť či predmetné
parcely sú v súlade s územným plánom a či sú určené na stavebné účely, nie ako záhrady. Náš
územný plán nerieši rozsiahlu výstavbu v danej lokalite a nepočíta s rozšírením inžinierskych
sietí. Starosta obce sa má informovať o danej problematike na stavebnom úrade v Bidovciach.
D/ Žiadosť od P. R. o zníženie poplatku za komunálny odpad doručená na obec dňa 3.5.2022
zaevidovaná pod č. 2/2022-19.
Žiadateľ je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom a žiada o zníženie miestneho poplatku za komunálny odpad o 50%.
Nakoľko má obec prijaté Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce, ktorým presne vymedzuje
zníženie a odpustenie poplatku správcom dane, nemôže tejto žiadosti vyhovieť.
E/ Žiadosť od R. Z. o rozšírenie územného plánu obce a začlenenie pozemkov parc. č. 1132,
1133, reg.C v k.ú. obce Nižná Kamenica.
Poslanci OZ sa súhlasne zhodli, že obec nemá v najbližšej dobe v pláne rozširovať územný
plán obce Nižná Kamenica.
F/ Žiadosť od Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Vyšná Kamenica o refundáciu nákladov doručená dňa 8.4.2022, zaevidovaná pod č. 2/202217.
Cirkevný zbor žiada o čiastočnú refundáciu nákladov spojených s užívaním obecnej zvonice
v Nižnej Kamenici vo výške 132 €.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici
schvaľuje
žiadosť o refundáciu nákladov spojených s užívaním obecnej zvonice v Nižnej Kamenici od
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (Vyšná Kamenica) vo výške 132 €.
Hlasovanie :
Za

Mená poslancov OZ
Marcela Bobaľová, Jana Gamrátová, Peter Veliký, Mgr. Helena Butalová,
Maroš Sekeľ

Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

-0-0Monika Opiňárová, Mgr. Daniela Lukačová

G/ Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy ( Kúpnej zmluvy), Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
(Zmluvy o zriadení vecného bremena) medzi obcou Nižná Kamenica a VSD, a.s. Košice.
Starosta vysvetlil poslancom OZ čoho sa zmluvy týkajú. Ide o vybudovanie novej
trafostanice (zámenou za pôvodnú) na pozemku parc.č. 224/57, reg. C, LV č. 248 pre
navýšenie odberných miest v tejto lokalite obce, a odkúpenie časti pozemku na ktorom sa
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trafostanica bude nachádzať. Taktiež zriadenie vecného bremena na obecných parcelách, pre
vybudovanie podzemného elektrického vedenia.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici
A/ s c h v a ľ u j e
uzavretie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (Kúpnej zmluvy) ku predaju časti pozemku
zastavanú stavbou kioskovej trafostanice s príslušenstvom. Predávajúci je vlastníkom
pozemku nachádzajúceho sa v obci Nižná Kamenica parc. č. 224/57, reg. C, LV č. 248 ,
kupujúci VSD, a.s. Košice. Od pozemku 224/57 bude odčlenená geometrickým plánom časť
pozemku, ktorá bude zastavaná stavbou kioskovej trafostanice s príslušenstvom. Odčlenený
pozemok bude zameraný geometrickým plánom, ktorý bude vyhotovený po realizácii stavby
a ktorý zabezpečí kupujúci na vlastné náklady. Kúpna cena bude určená vo výške 1,00 €,
dohodnutej podľa zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách.
B/ s c h v a ľ u j e
uzavretie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) na
zriadenie vecného bremena medzi povinným Obec Nižná Kamenica a opravneným VSD, a.s.
Zmluvné strany uzatvoria Zmluvu o zriadení vecného bremena, ktorou povinný zriadi na
slúžiacom pozemku vecné bremeno v prospech oprávneného, ako vlastníka stavby
podzemného elektrického vedenia. Obsahom vecného bremena bude povinnosť povinného
z vecného bremena strpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia a jeho príslušenstva
na slúžiacom pozemku tak, ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie
vecného bremena. Vecné bremeno sa zriadi bezodplatne.
Povinný je vlastníkom pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Nižná Kamenica:
Parc. č. 1682, reg. C, orná pôda – 600 m2, LV 920;
Parc. č. 1683, reg. C, ostatná plocha – 5368 m2, LV 920;
Parc. č. 1134, reg. C, orná pôda – 4590 m2, LV 248;
Parc. č. 224/57, reg. C, záhrada – 9411 m2, LV 248.
Hlasovanie :
Za
Proti
Zdržal sa
Neprítomný/í

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

Ďalej sa prejednalo:
- Cenová ponuka na opravu praskliny na budove školy
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Starosta obce predložil vypracovanú cenovú ponuku na opravu statickej poruchy na budove
školy. Suma za celkovú opravu by bola 9800 €. Ponuka bola rozdelená na nevyhnutné opravy
statiky budovy, plus vyspravenie vonkajšej fasády. Poslanci OZ vzali ponuku na vedomie.
- Cenová ponuka na vyraďovanie archívnej dokumentácie
Na obec bola doručená cenová ponuka na vyraďovanie archívnej dokumentácie do štátneho
archívu. Hlavná kontrolórka obce sa vyjadrila, že archivovanie majú na starosti pracovníčky
obecného úradu.
- Príprava VZN k školským poplatkom
Na rade školy bolo navrhnuté zvýšenie poplatkov za školský klub detí. Poslanci prerokovali
poplatky za školné, stravné a ŠKD. Poslanci odporúčajú pripraviť návrh VZN o výške
príspevkov v školách a školských zariadeniach na nasledujúce stretnutie OZ. Návrh na výšku
poplatku za ŠKD bol od 10 € – do 15 €, poplatok za MŠ od 20 € – do 30 €. Za školskú jedáleň
je potrebné doplniť aj réžiu, a stravu pre cudzích stravníkov.

10. Záver
Starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí.

Zapísala: Bc. Lenka Benedik

Overovatelia: Mgr. Helena Butalová
Maroš Sekeľ

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