
U Z N E S E N I E   

zo XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kameničná 

zo dňa 1. februára  2012. 

 

 

Uznesenie č. 124 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

a/ berie na vedomie  

prezentáciu Pozemkového úradu v Komárne na vykonanie pozemkových úprav 

v katastrálnom území Kameničná   

b/ schvaľuje 

vykonanie pozemkových úprav v k.ú. Kameničná  
 

Uznesenie č. 125 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

a/ berie na vedomie  

informáciu starostu obce o možnosti riešenia úsporných opatrení – osvetlenie v ZŠ, MŠ, 

a verejného osvetlenia v obci. 

b/ ukladá 

OcÚ v spolupráci s dodávateľom vypracovať kalkuláciu predmetnej investície do najbližšieho 

zasadnutia OZ. 
 

Uznesenie č. 126 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

berie na vedomie  

vyhodnotenie plnenia uznesení z XIII. zasadnutia OZ zo dňa 30. 11. 2011 

 
 

Uznesenie č. 127 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

schvaľuje  

podanie projektu  Protipovodňová ochrana nížinných oblastí. 
 

 

Uznesenie č. 128 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

stiahne z rokovania  

žiadosť DHZ Kameničná o poskytnutie miestnosti v bývalom Obecnom úrade  
 

Uznesenie č. 129 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

berie na vedomie 

návrh DHZ Kameničná na vyčlenenie finančných prostriedkov na technickú vybavenosť 

hasičskej techniky  
 

Uznesenie č. 130 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

schvaľuje  

žiadosť DHZ Kameničná o poskytnutie dotácií v sume 1000.- € na účasť na hasičských 

súťažiach organizované DPO SR a DHZ   /PHM, doprava výstroje, súčiastky/  
 

 

 

 



 

 

 

Uznesenie č. 131 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

schvaľuje  

žiadosť DHZ Kameničná o bezplatné poskytnutie MKS na usporiadanie tanečnej zábavy dňa 

18.2.2012.  
 

Uznesenie č. 132 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

stiahne z rokovania  

žiadosť JDS z.o. Kameničná o poskytnutie miestnosti v bývalom Obecnom úrade   

 

Uznesenie č. 133 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

schvaľuje  

žiadosť JDS z.o. Kameničná o bezplatné poskytnutie MKS na usporiadanie Katarínskej  

zábavy   dňa 24.11.2012  
 

Uznesenie č. 134 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

schvaľuje  

žiadosť JDS z.o. Kameničná o poskytnutie dotácií v sume 300.- €  

 

Uznesenie č. 135 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

schvaľuje  

žiadosť TJ Agro Kameničná o poskytnutie dotácií v sume 7 000.- €  

 

 

Uznesenie č. 136 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

schvaľuje  

žiadosť Csemadok Kameničná o poskytnutie dotácií v sume 480.- € 

 

 

Uznesenie č. 137 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

schvaľuje  

žiadosť Csemadok Kameničná o bezplatné poskytnutie MKS na usporiadanie Silvestrovskej 

zábavy dňa 31.12.2012. 

 

Uznesenie č. 138 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

schvaľuje  

žiadosť Reformovanej kresťanskej cirkvi Čalovec o poskytnutie miestnosti v bývalom 

Obecnom úrade  

 

 

 

 



Uznesenie č. 139 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

berie na vedomie 

ďakovný list Reformovanej kresťanskej cirkvi Čalovec za doterajšie poskytnutie miestnosti 

v bývalom Obecnom úrade  

 

Uznesenie č. 140 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

a/ schvaľuje 

žiadosť Karate klubu Kameničná o poskytnutie dotácií v sume 2 400.- €. 

b/ schvaľuje  

výšku nájomného za užívanie telocvične pre Karate klub Kameničná v sume 5.- € / hodinu. 
 

 

Uznesenie č. 141 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

berie na vedomie 

žiadosť Ing. Pavela Ambroša na riešenie šírenia sa dymu z admin.budovy AD Kameničná  

 

Uznesenie č. 142 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

berie na vedomie 

petíciu obyvateľov spísanej kvôli voľne pobehujúcich psov Ľudovíta Pakšiho na ulici Vízvár.   

 

Uznesenie č. 143 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

schvaľuje   

poskytnutie sobášnej siene na usporiadanie školení a seminárov v cene 50.- € do 3 hod. a za 

každú začatú hodinu 10.- €. 

 

Uznesenie č. 144 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

schvaľuje   

VZN č. 1/2012 o určení miest na vylepovanie volebných plagátov. 

 

Uznesenie č. 145 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

schvaľuje   

plán kontrolnej činnosti HKO obce za obdobie január – jún 2012 
 

 

Uznesenie č. 146 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

a/ schvaľuje   

Zásady nakladania a hospodárenia majetkom obce  
b/ schvaľuje 

súťažnú komisiu na celé volebné obdobie v nasledovnom zložení : 

Ing. Milan Lehocký 

Ing. Tibor Lőrincz  

Ing. Roland Novák   

Róbert Jancsó  

Noémi Ďurčovičová 



Uznesenie č. 147 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

a/ ukladá 

predsedom komisií zvolať spoločnú schôdzu do 29.2.2012 vo veci riešenia problematiky 

bývalého obecného úradu 

 

Uznesenie č. 148 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

a/ schvaľuje   

dodatok k nájomnej zmluve č. 177/2003  

 
 

 

 

 

 

 

V Kameničnej, dňa  2. februára  2012 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Ing. Milan Lehocký  

                     starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBEC KAMENIČNÁ   946 01 Kameničná č. 790 

 

 

 

 

 

V ý p i s  

z uznesenia zo XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kameničná 

zo dňa 1. februára  2012. 

 

 

Uznesenie č. 124 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

a/ berie na vedomie  

prezentáciu Pozemkového úradu v Komárne na vykonanie pozemkových úprav 

v katastrálnom území Kameničná   

b/ schvaľuje 

vykonanie pozemkových úprav v k.ú. Kameničná  

 

 

 

 

 

Ing. Milan Lehocký  

                     starosta obce 

 

 

 

 
v Kameničnej dňa 10.2.2012 
 

Za správnosť výpisu : Patajová 


