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   Zápisnica  

z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Nižná Kamenica,  

konaného dňa 25.08.2022 

___________________________________________________________________________ 
 

 

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 k 06/2022 

6. Stanovisko HK k záverečnému účtu 2021 

7. Rôzne, iné 

8. 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:  

Dodatok č. 1 k VZN obce Nižná Kamenica č. 2/2019 o výške príspevkov v školách 

a školských zariadeniach a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nižná Kamenica, ako bod č. 6. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

 

A/ s c h v a ľ u j e  

doplnenie bodu programu: Dodatok č. 1 k VZN obce Nižná Kamenica č. 2/2019 o výške 

príspevkov v školách a školských zariadeniach a o mieste a čase zápisu detí na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nižná 

Kamenica, ako bod č. 6. 

 

B/ s c h v a ľ u j e  

program rokovania so zmenami: 
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1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu rokovania OZ 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola uznesení 

5. Čerpanie rozpočtu k 06.2022 

6. Dodatok č. 1 k VZN obce Nižná Kamenica č. 2/2019 o výške príspevkov v školách 

a školských zariadeniach a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nižná Kamenica 

7. Rôzne, Iné 

8. Záver 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Peter Veliký, Mgr. Helena Butalová, Maroš Sekeľ, 

Monika Opiňárová 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová, Marcela Bobaľová 

 

 

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starosta obce určil zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Zapisovateľ: Bc. Lenka Benedik 

Overovatelia zápisnice : Monika Opiňárová, 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 Jana Gamrátová, Peter Veliký, Mgr. Helena Butalová, Maroš Sekeľ, 

Monika Opiňárová 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová, Marcela Bobaľová 
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5. Čerpanie rozpočtu k 06/2022 

 

Poslanci OZ prerokovali plnenie rozpočtu k 30.06.2022 a úpravu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. I. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

 

s c h v a ľ u j e  

úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. I. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Peter Veliký, Mgr. Helena Butalová, Maroš Sekeľ, 

Monika Opiňárová 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová, Marcela Bobaľová 

 

 

6. Dodatok č. 1 k VZN Obce Nižná Kamenica č. 2/2019  

 

Návrh Dodatku č. 1 k VZN Obce Nižná Kamenica č. 2/2019 bol zverejnený na úradnej tabuli 

dňa 01.08.2022. Poslanci OZ tento návrh prerokovali a pozmenili režijné náklady z 2,00 € na 

8,00 € jednorázovo za mesiac, aj z dôvodu navýšenia cien energií. 

Mení sa:  

a) príspevok ZZ na režijné náklady - stravník 8,00 €/mesiac jednorázovo- dieťa MŠ, dieťa MŠ 

rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiak prvého stupňa ZŠ; 

b) vypúšťa sa stĺpec: dotácia na podporu dieťaťa k stravovacím návykom €;  

 platba ZZ za jeden deň / réžia a doplatok na nákup potravín €;   

c) režijné náklady na jedno jedlo zamestnanci 2,59 €/obed, celkovo náklady na jedno jedlo pre 

zamestnancov sú 4,00 €. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

 

s c h v a ľ u j e  

dodatok č. 1 k VZN obce Nižná Kamenica č. 2/2019 o výške príspevkov v školách 

a školských zariadeniach a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nižná Kamenica so zmenami. 

Mení sa:  

a) príspevok ZZ na režijné náklady stravník 8,00 €/mesiac - dieťa MŠ, dieťa MŠ rok pred 

plnením povinnej školskej dochádzky, žiak prvého stupňa ZŠ 

b) vypúšťa sa stĺpec: dotácia na podporu dieťaťa k stravovacím návykom €;  

 platba ZZ za jeden deň / réžia a doplatok na nákup potravín €   
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c) režijné náklady na jedno jedlo zamestnanci 2,59 €/obed, celkom náklady na jedno jedlo 

zamestnanci 4,00 €. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Peter Veliký, Mgr. Helena Butalová, Maroš Sekeľ, 

Monika Opiňárová 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová, Marcela Bobaľová 

 

 

7. Rôzne, Iné 

 

 A/ Žiadosť od Mgr. Dagmar Hruškovej o prerokovanie a zmenu územného plánu obce Nižná 

Kamenica a začlenenie parc. č. C 1166 s rozlohou 16501 m2, LV 981 do územného plánu 

obce Nižná Kamenica, doručená na obec dňa 22.8.2022 zaevidovaná pod č. 2/2022-26. 

 

Predmetom žiadosti bolo začlenenie parcely č. 1166 s rozlohou 16 501 m2 do územného 

plánu obce Nižná kamenica, za účelom vytvorenia stavebných parciel pre dcéry na stavebné 

účely. 

Pán zástupca starostu Veliký sa k predmetnej veci vyjadril, že ide o rozsiahlu parcelu na ďalší 

predaj, a že parcela sa nachádza mimo zastavaného územia obce. Poslanci OZ momentálne 

nesúhlasili s rozširovaním územného plánu v akejkoľvek časti obce. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

 

n e s ú h l a s í  

so žiadosťou od  pani Mgr. Dagmar Hruškovej a s rozširovaním územného plánu obce Nižná 

Kamenica a začlenením parcely C č. 1166 s rozlohou 16 501 m2 zapísanú na LV 981 v k. ú. 

Nižná Kamenica. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Peter Veliký, Mgr. Helena Butalová, Maroš Sekeľ, 

Monika Opiňárová 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová, Marcela Bobaľová 

 

Ďalej sa prejednalo: 

 

- Kompostovanie 

Starosta informoval poslancov OZ o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského 

odpadu (BRKO), a biologicky rozložiteľného odpadu (BRO). Zákon o odpadoch ukladá obci 

okrem iných povinností aj povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu 

biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu. 
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Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre 

biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a biologicky rozložiteľný odpad sa nevzťahuje na 

obec, ktorá preukáže, že 100 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad. Na stránke obce 

bolo zverejnené tlačivo pre obyvateľov obce, ktorým prehlásia že kompostujú BRKO aj BRO 

vznikajúci v domácnosti. 

 

- Evidencia uznesení za obdobie rokov 2014 – 2018 

 

Poslanci OZ požiadali starostu obce zabezpečiť na najbližšie zasadnutie OZ zoznam platných 

uznesení. Aby sa staré neaktuálne uznesenia zrušili. Uznesenia majú byť od začiatku prvého 

volebného obdobia starostu teda od volebného obdobia 2014 – 2018 až po dnešok. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

 

ž i a d a 

starostu obce zabezpečiť evidenciu uznesení od volebného obdobia 2014 – 2018 do 25.8.2022 

vrátane, a evidenciu uznesení predložiť na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Peter Veliký, Mgr. Helena Butalová, Maroš Sekeľ, 

Monika Opiňárová 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová, Marcela Bobaľová 

 

- Zákaz venčenia psov v historickom parku obce 

 

Poslanci OZ súhlasne navrhli starostovi obce, aby dal vyrobiť tabuľky so zákazom venčenia 

psov v historickom parku obce. Takisto upozorniť obyvateľov obce, aby po svojich psoch 

zbierali exkrementy, ak ich chodia venčiť v objekte historického parku a okolí kaštieľa. 

 

- Organizácia ,,Prameň 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

 

s ú h l a s í  

s udelením splnomocnenia p. Vincentovi Ferkovi, nar. 09.04.1960 trvale bytom Košický 

Klečenov č. d. 4, predsedovi Základnej organizácie poľovného revíru ,,Prameň“ so sídlom 

v Bidovciach na zastupovanie na valnej hromade Združenia vlastníkov poľovných pozemkov. 

Splnomocniteľ Obec Nižná Kamenica splnomocňuje splnomocnenca na právne úkony 

týkajúce sa nehnuteľností v zmysle prílohy žiadosti – poľovných pozemkov v zmysle Zákona 

č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve, ktorých je splnomocniteľ vlastníkom alebo podielovým 

vlastníkom a k dnešnému dňu sú začlenené do poľovného revíru ,,Prameň“. 
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Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Peter Veliký, Mgr. Helena Butalová, Maroš Sekeľ, 

Monika Opiňárová 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í Mgr. Daniela Lukačová, Marcela Bobaľová 

 

 

10. Záver 

Starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí. 

 

 

Zapísala: Bc. Lenka Benedik 

 

 

Overovatelia: Monika Opiňárová ..................................  

    

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


