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   Zápisnica  

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

Obce Nižná Kamenica,  

konaného dňa 09.12.2022 

___________________________________________________________________________ 
 

 

Prítomní: viď. Príloha k zápisnici – Prezenčná listina 

Program : 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania OZ 

4. Kontrola uznesení 

5. Predaj obecného majetku – os. auto, inventarizácia 

6. Schválenie dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu 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. Schválenie dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nižná 

Kamenica 

8. Prerokovanie rozpočtu na rok 2023 a výhľadovo na r. 2024, 2025 

9. Stanovisko HK k rozpočtu na rok 2023 a roky 2024, 2025 

10. Schválenie rozpočtu na rok 2023 a výhľadovo na r. 2024, 2025 

11. Rôzne, iné 

12. Záver 

 

1. Otvorenie zasadnutia  

 

Rokovanie OZ otvorila Mgr. Daniela Lukačová, starostka obce. Privítala všetkých prítomných 

a skonštatovala, že z počtu poslancov 7 sú prítomní 7 poslanci a OZ je uznášaniaschopné.  

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Starostka obce určila zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Zapisovateľ: Bc. Lenka Benedik 

Overovatelia zápisnice : Gabriel Urban, Peter Lacheta 
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3. Schválenie programu rokovania OZ 

 

Starostka obce predložila program zasadnutia, poslanci program rokovania súhlasne schválili. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

 

s c h v a ľ u j e  

program rokovania. 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Peter Lacheta, Ján Molitoris, Monika Opiňárová, Marek 

Petra, Pavol Tóth, Gabriel Urban 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í -0- 

 

 

4. Kontrola uznesení 

 

Pri kontrole uznesení starostka skonštatovala, že uznesenia prijaté na poslednom zasadnutí 

OZ boli splnené. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

 

b e r i e   na  v e d o m i e   

kontrolu uznesení. 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Peter Lacheta, Ján Molitoris, Monika Opiňárová, Marek 

Petra, Pavol Tóth, Gabriel Urban 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í -0- 

 

 

5. Predaj obecného majetku – os. auto, inventarizácia 

 

Obec mala zakúpený osobný automobil značky Škoda Fabia v cene 300 € a pneumatiky 

v hodnote 120 €. Starostka obce tento automobil užívať nebude, auto by stálo nevyužité bude 

lepšie ho predať. Obec už má kupcu, je to pán J. Š.  

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 
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s ch v a ľ u j e  

predaj osobného automobilu značky Škoda Fabia v hodnote 420 € pre pána J. Š. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Peter Lacheta, Ján Molitoris, Monika Opiňárová, Marek 

Petra, Pavol Tóth, Gabriel Urban 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í -0- 

 

 

6. Schválenie dodatku č. 2 k VZN obce Nižná Kamenica č. 2/2019 

 

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

dňa 24.11.2022. Poslanci OZ tento návrh prerokovali. V tomto dodatku sa mení: 

- navýšenie nákladov na nákup potravín pre deti a predškolákov MŠ z pôvodných 1,54 € na 

2,30 €; 

- navýšenie nákladov na nákup potravín pre žiakov 1. stupňa ZŠ z pôvodných 1,21 € na  

1,70 €; 

- zamestnanci - navýšenie nákladov na nákup potravín z 1,41 € na 2,40 €, režijné náklady 

z 2,59 € na 2,60/obed, celkom náklady na jedno jedlo 5,00 €. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

 

s ch v a ľ u j e  

dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu 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. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Peter Lacheta, Ján Molitoris, Monika Opiňárová, Marek 

Petra, Pavol Tóth, Gabriel Urban 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í -0- 
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7. Schválenie dodatku č. 1 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Nižná Kamenica 

 

Návrh dodatku č. 1 k VZN obce Nižná Kamenica č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nižná Kamenica bol zverejnený 

na úradnej tabuli dňa 24.11.2022. V dodatku sa mení  § 17 nakladanie s biologicky 

rozložiteľnými komunálnymi odpadmi. Poslanci tento návrh prerokovali a súhlasne schválili. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

 

s ch v a ľ u j e  

dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nižná Kamenica č. 2/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nižná Kamenica. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Peter Lacheta, Ján Molitoris, Monika Opiňárová, Marek 

Petra, Pavol Tóth, Gabriel Urban 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í -0- 

 

 

8. Prerokovanie rozpočtu na rok 2023 a výhľadovo na r. 2024, 2025 

 

Pani starostka obce predložila návrh rozpočtu obce na rok 2023 kde  príjmová časť bežného 

rozpočtu je 409 685 €, výdavková časť na bežnom rozpočte je 372 129 €, návrh vypracovala 

externá účtovníčka obce.  

 

9. Stanovisko HK k rozpočtu na rok 2023 a roky 2024, 2025 

 

Hlavná kontrolórka obce predložila odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce  

na roky 2023 – 2025 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2023. Po odkonzultovaní pripomienok 

k zverejnenému rozpočtu: v príjmovej časti navýšenie na položke KZ 111 312012 ZŠ 

normatív o 3 632 € / celkom 89 490 €, preklep na položke KZ 72f 223003 ŠJ za stravné v r. 

2025  - 48 000 € / má byť 4 800 €/. Po oprave sú bežné príjmy celkom – 409 685 €. 

Vo výdavkovej časti: navýšenie na položke KZ 41 5100 632 001 energie zberný dvor o 300 € 

/ na 600 €/, a položke KZ 41 8200 632 001 energie kaštieľ o 1 800 € / na 3 600 €/, na položke 

KZ 41 9111 632 001 energie MŠ o 1 710 € / na 1900 €/, na položke KZ 72f 9601 633 011 ŠJ 

potraviny o 392 € / na 2 352 €/, na položke KZ 72f 9602 633 011 ŠJ potraviny o 408 € / na 

2 448 €/. Po oprave sú bežné výdavky celkom -  372 129 €.  

Kontrolórka obce Ing. Agáta Vysokajová odporučila poslancom OZ schváliť návrh rozpočtu 

obce Nižná Kamenica a zobrať na vedomie návrh na viacročný rozpočet obce. 
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Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

 

b e r i e   na  v e d o m i e   

stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2023 – 2025. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Peter Lacheta, Ján Molitoris, Monika Opiňárová, Marek 

Petra, Pavol Tóth, Gabriel Urban 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í -0- 

 

 

10. Schválenie rozpočtu na rok 2023 a výhľadovo na r. 2024, 2025 

 

Poslanci OZ schválili rozpočet obce Nižná Kamenica na rok 2023 s úpravami. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

 

A/ s ch v a ľ u j e  

rozpočet obce Nižná Kamenica na rok 2023 s úpravami na bežnom rozpočte podľa návrhu 

kontrolórky obce 

- príjmy 409 685 € 

- výdavky 372 129 € / prebytok + 36956 €/. 

Kapitálové a finančné operácie 0. 

B/ b e r i e   na  v e d o m i e   

rozpočet obce Nižná Kamenica na roky 2024 a 2025. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Peter Lacheta, Ján Molitoris, Monika Opiňárová, Marek 

Petra, Pavol Tóth, Gabriel Urban 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í -0- 
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11. Rôzne, Iné 

 

A/ 

 Cenová ponuka na výrez 11 ks dubov na starom cintoríne, bola na obec doručená 18.11.2021 

a výrub bol schválený poslancami obce v roku 2021. Výrub ešte nebol zrealizovaný. Pani 

starostka informovala poslancov OZ o tomto výrube v blízkej dobe. 

 

B/  

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí od neziskovej 

organizácie Filia doručená na obec 02.11.2022 zaevidovaná pod číslom 2/2022-34, celkovo 

pre 2 deti poslanci OZ schválili.  

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

 

s ch v a ľ u j e  

finančný príspevok pre neziskovú organizáciu Filia vo výške 50 €/ 1 dieťa v 2 splátkach 

celkovo pre 2 deti na šk. rok 2022/2023. 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Peter Lacheta, Ján Molitoris, Monika Opiňárová, Marek 

Petra, Pavol Tóth, Gabriel Urban 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í -0- 

 

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí od mesta Košice 

doručená na obec 09.11.2022 zaevidovaná pod číslom 2/2022-35, celkovo pre 8 deti poslanci 

OZ schválili. 

 

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 

8 detí na šk. rok 2022/2023. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Peter Lacheta, Ján Molitoris, Monika Opiňárová, Marek 

Petra, Pavol Tóth, Gabriel Urban 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í -0- 
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C/ 

Starostka obce informovala poslancov OZ o potrebe zakúpenia 2 ks pevných počítačov 

a následným zosieťovaním všetkých počítačov. Nakoľko počítač v kancelárii starostky obce 

je zapožičaný od spol. D-COM, ktorej sme vypovedali zmluvu. Druhý počítač bude 

využívaný pre účtovníctvo obce. Poslanci navrhli dať urobiť 3 cenové ponuky a schválili 

zakúpenie počítačov a zosieťovanie. Pani starostka spomenula aj alarm na obecnom úrade, 

kde sa na vstup do priestorov užíva jedno heslo. Bola oslovená firma, ktorá ho inštalovala pre 

nové nastavenie kódov pre zamestnancov. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

 

s ú h l a s í  

so zakúpením 2 ks počítačov a zosieťovaním. 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Peter Lacheta, Ján Molitoris, Monika Opiňárová, Marek 

Petra, Pavol Tóth, Gabriel Urban 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í -0- 

 

D/ 

Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Obce Nižná 

Kamenica, poslanci vzali na vedomie. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

 

b e r i e   na  v e d o m i e   

správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Nižná 

Kamenica.  

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Peter Lacheta, Ján Molitoris, Monika Opiňárová, Marek 

Petra, Pavol Tóth, Gabriel Urban 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í -0- 

 

E/ 

Zmluva o zriadení vecného bremena medzi obcou Nižná Kamenica a VSD a.s. strpieť 

umiestnenie elektro – energetického zariadenia v časti obce ,,Jahodky“. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 
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s ch v a ľ u j e  

zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena – 

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice, IČO: 36599361 strpieť 

umiestnenie elektro - energetického zariadenia na parc. C KN č.313/1, C KN č. 313/3 

v rozsahu Geometrického plánu, úradne overeného príslušným katastrálnym odborom pod č. 

G1-1555/17. 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Peter Lacheta, Ján Molitoris, Monika Opiňárová, Marek 

Petra, Pavol Tóth, Gabriel Urban 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í -0- 

 

F/ 

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy medzi obcou Nižná Kamenica a VSD a.s. Kupujúci 

vybuduje trafostanicu v rámci rozšírenia NN siete za účelom skvalitnenia dodávky 

elektrickej energie v danej lokalite. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

 

s ch v a ľ u j e  

zámer prevodu vlastníctva majetku obce parc. C KN č. 192/4, zastavané plochy a nádvoria vo 

výmere 13 m2 odčlenenej od parc. č. 192/1  spôsobom prevodu vlastníctva z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa podľa § 9ods. 2 písm. a) Zákona o majetku obce č. 138/1991. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Peter Lacheta, Ján Molitoris, Monika Opiňárová, Marek 

Petra, Pavol Tóth, Gabriel Urban 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í -0- 

 

G/ 

Uzatvorenie zmluvy s firmou Marbu VO, s.r.o. na nové obdobie. Firma obci poskytuje 

poradenské služby a odborné konzultácie v oblasti verejného obstarávania, ktoré bude 

poskytovať priebežne mesačne za paušálnu odmenu vo výške 180 €. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 
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s ch v a ľ u j e  

uzatvorenie zmluvy o poskytovaní odborného poradenstva a konzultačných služieb v oblasti 

verejného obstarávania s poskytovateľom MARBU – VO 1, s.r.o., Bratislavská 1617/27, 040 

01  Košice. 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Peter Lacheta, Ján Molitoris, Monika Opiňárová, Marek 

Petra, Pavol Tóth, Gabriel Urban 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í -0- 

 

H/ 

Žiadosť o preplatenie dovolenky doručená na obec dňa 09.12.2022 od M.L., celkovo 8 dní 

dovolenky na rok 2022, ktorú si nestačil dočerpať z organizačných dôvodov. Bývalý starosta 

si mal požiadať o preplatenie dovolenky na ustanovujúcom zasadnutí. Zákonná podmienka  

ako poskytnúť náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku je ak: 

1. vznikol nárok na dovolenku, 

2. nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku, 

3. ak o tom rozhodlo obecné zastupiteľstvo. 

Zákon vyžaduje splnenie všetkých vyššie uvedených podmienok súčasne. 

Poslanci OZ navrhli nájsť spôsob pre vyplatenie dovolenky, ak by to bolo možné. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

 

p o v e r u j e 

starostku obce zistením spôsobu preplatenia 8 dní nevyčerpanej dovolenky M. L., nakoľko to 

§ 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. Z.  o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

a obcí neumožňuje, pretože neboli splnené všetky zákonné podmienky súčasne.  Požiadať 

o preplatenie dovolenky mal do 28.11.2022 kedy bol posledným dňom zamestnancom obce. 

 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Peter Lacheta, Ján Molitoris, Marek Petra, Pavol Tóth, Gabriel Urban 

Proti Jana Gamrátová, Monika Opiňárová 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í -0- 

 

 

I/ 

Pani starostka informovala poslancov OZ o možnosti podať žiadosť na detské ihrisko 

,,Rodinka“. Oslovila geodeta V. F. Vincenta Ferka na vypracovanie geometrického zamerania 

výškopis a polohopis na parcelu, ktorá by bola vhodná na vybudovanie ihriska, nakoľko je 
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potrebný bezbariérový prístup. Najvhodnejšie umiestnenie by bolo na okrajovej časti 

futbalového ihriska. Poslanci súhlasili s podaním žiadosti. 

 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Kamenici 

 

s ú h l a s í  

s podaním žiadosti na detské ihrisko Rodinka cez Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej Republiky. 

Hlasovanie : Mená poslancov OZ 

Za Jana Gamrátová, Peter Lacheta, Ján Molitoris, Monika Opiňárová, Marek 

Petra, Pavol Tóth, Gabriel Urban 

Proti -0- 

Zdržal sa -0- 

Neprítomný/í -0- 

 

 

Ďalej sa prejednalo: 

 

- Informovanie poslancov OZ o stretnutiach starostky obce k projektu Plán obnovy 

 

Pani starostka informovala poslancov OZ o stretnutiach ohľadom zníženia energetickej 

náročnosti v troch budovách - kaštieľ, klub dôchodcov - kaplnka a rozostavaný kultúrny dom. 

Je potrebné zvážiť ďalšie využitie budov po prípadnej rekonštrukcii. 

Takisto obecný park je národnou kultúrnou pamiatkou bolo by dobré urobiť pasportizáciu 

zelene a dendrológiu parku. 

 

- Projekt opráv obecných ciest 

 

Bol oslovený geodet V.F. Vincent Ferko pre spracovanie úsekov ciest, je potrebné pripraviť 

geometrické zameranie výškopis a polohopis pre 4 etapy obecných častí postupne, po 

odsúhlasení výslednej sumy.  

1. etapa ,,Jahodky“ od zástavky , hlavný ťah k súkromnej ceste a popri vale smer ku vargovej 

doline  

2. etapa ,,Rigovky“ s prepojením na cestu do Meneša ku parku 

3. etapa Cintorínska ulica , ulica okolo Urbanových smerom hore a parkovisko pri cintoríne 

4. etapa ,,Kertaľky“  cesta ku družstvu  od horného mosta s prepojením na ulicu ku  

Uhrínovým 

Obyvatelia časti obce ,,Jahodky“ prítomní na zasadnutí sa informovali ako to bude so 

súkromnými cestami v ich vlastníctve. Pri podaní žiadosti k projektu bude potrebné 

zdokladovať listami vlastníctva, že ide o obecné cesty, preto by bolo vhodné tieto súkromné 

cesty previesť do vlastníctva obce, obyvatelia navrhli, že nemajú problém sa poskladať 

a financovať to samy. 
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Prebehla diskusia ohľadom zámeny solárnych lámp za normálne osvetlenie v tejto časti obce, 

do budúcna to obec má v pláne realizovať. 

 

Ďalej starostka informovala o potrebe zakúpenia posypovej soli na zimnú údržbu, o oprave 

traktorovej kosačky, a zametacieho stroja kde bol v nádrži na olej a benzín nasypaný piesok. 

 

 

10. Záver 

Starostka obce poďakoval poslancom za účasť na zasadnutí. 

 

 

Zapísala: Bc. Lenka Benedik 

 

 

 

Overovatelia: Gabriel Urban  ..................................  

    

  Peter Lacheta  ..................................    


