
U Z N E S E N I E   

z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kameničná   

zo dňa 11. marca  2011. 

 

 

 

Uznesenie č. 10 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

berie na vedomie  

vyhodnotenie uznesenia z 25. januára 2011    
 

 

Uznesenie č. 11 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

berie na vedomie 

1. Obec zverejnila zámer na prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska 

ved. na LV č. 1046 na parc.č. 172/3 nebytové priestory: predsieň, čakáreň, ambulancia, izba 

lekára, sklad, sociálne miestnosti  rozlohu 57,70 m2  a 

čakáreň pre pacientov, ambulancia, izba lekára, sklad 57,70 m2 

 a budovu Holičstva a kaderníctva na parc.č. 172/1 priestor 54,30 m2  

na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce Kameničná. Na túto výzvu doručili ponuku: 

MUDr. Sás Ladislav praktický lekár, MUDr. Szabóová Eleonóra stomatológ 

Alica Gajdáčová  

 

schvaľuje  

1. so súhlasom 6 poslancov, ktorý predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu všetkých 

poslancov uzatvorenia zmluvy o prenájme nebytového priestoru s nájomníkmi : 

 

MUDR. Sás Ladislav, nebytový priestor na adrese Kameničná č. 128 

s účinnosťou od  1.4.2011 o výmere 57,70 m2 na dobu neurčitú s výškou ročného nájomného  

10 €/m2 na rok, a úhradu 1/3 nákladov za spotrebu plynu, vody a elektrickej energie 

 

MUDr. Szabóová Eleonóra, nebytový priestor na adrese Kameničná č. 128 

s účinnosťou od  1.4.2011 o výmere 57,70 m2 na dobu neurčitú s výškou ročného nájomného 

10 €/m2 na rok a úhradu 1/3 nákladov za spotrebu plynu, vody a elektrickej energie 

 

Alica Gajdáčová  nebytový priestor na adrese Kameničná č. 132  

s účinnosťou od 1.4.2011 o výmere  54,30 m2 na dobu neurčitú s výškou ročného nájomného  

10 €/m2 na rok a úhradou všetkých režijných nákladov. 

 

poveruje  

starostu obce s podpísaním nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov podľa    

predloženého návrhu 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 12 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 

berie na vedomie 

1. Obec zverejnila zámer na prenájom nájomného bytu na parc.č 152/3 na adrese Kameničná    

    č.756 byt č. 1 na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce Kameničná. Na túto výzvu  

    doručila ponuku záujemca Ildikó Gacsalová trvale bytom Okoličná na Ostrove č. 488   

 

schvaľuje 

1. so súhlasom 9 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú vačšinu všetkých    

    poslancov, uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom  bytu č. 756/1 s p. Ildikó Gacsalovou    

    bytom  Okoličná na Ostrove č. 488  od 1.3.2011 do 1.3.2014 z dôvodu vhodného   

    osobitného zreteľa – t.j. jedná sa o nájomné byty, ktoré je potrebné prenajať osobám, ktorí  

    nemajú riešené bývanie iným spôsobom 

   
Uznesenie č.13 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 

berie na vedomie 

1. Obec zverejnila zámer na prenájom nájomného bytu na parc.č.152/3 na adrese Kameničná  

    č.756 byt č. 3 na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce Kameničná. Na túto výzvu  

    doručila ponuku záujemca Silvia Ősziová trvale bytom Kameničná č. 387   

 

schvaľuje 

1. so súhlasom 9 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú väčšinu všetkých   

    poslancov, uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom  bytu č. 756/3 s p. Silviou Ősziovovu    

    bytom  Kameničná č. 387  od 1.3.2011 do 1.3.2014 z dôvodu vhodného osobitného  

    zreteľa – t.j. jedná sa o osobu, ktorá bývala v tomto nájomnom byte aj v predchádzajúcom    

    období v tomto prípade sa jedná o výmenu dvojizbového bytu na trojizbový byt.  

 

Uznesenie č. 14 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

schvaľuje  

žiadosť JDS Kameničná o poskytnutie dotácií vo výške 300 € 

v zmysle VZN č. 8/2008 schválené uzn.č. XXI/13/2008 dňa 26.11.2008 
 

Uznesenie č. 15 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

schvaľuje  

1. žiadosť karate klubu Kameničná o poskytnutie dotácií vo výške  1000 € v hotovosti 

    v zmysle VZN č. 8/2008 schválené uzn.č. XXI/13/2008 dňa 26.11.2008      

2. materiálnu podporu vo výške 1300 € z rozpočtu obce podľa požiadavky karate klubu, 

s podmienkou, že zakúpené športové pomôcky budú evidované v inventári OcÚ a budú stále 

k dispozícií k nahliadnutiu 

3. bezplatné užívanie telocvične 2 x týždenne 2,5 hod. a pri usporiadaní medzinárodných 

súťaží a akcií. 
 

Uznesenie č. 16 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

schvaľuje 

žiadosť TJ AGRO o poskytnutie dotácií vo výške 7500 eur 

v zmysle VZN č. 8/2008 schválené uzn.č. XXI/13/2008 dňa 26.11.2008  



podľa splátkového kalendára v I. polroku 4000 €, II. polroku 3500 € 

 

Uznesenie č. 17 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

schvaľuje  

1. žiadosť DHZ Kameničná  o poskytnutie dotácií vo výške 1000 eur 

    v zmysle VZN č. 8/2008 schválené uzn.č. XXI/13/2008 dňa 26.11.2008 

2. nákup /pomôcok/ za podmienku, že zakúpený materiál bude tvoriť súčasť 

    inventáru obce 

 

Uznesenie č. 18 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

schvaľuje - odmieta 

žiadosť CSEMADOK Kameničná  o poskytnutie dotácií vo výške 40 € 

v zmysle VZN č. 8/2008 schválené uzn.č. XXI/13/2008 dňa 26.11.2008 

 

Uznesenie č. 19 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

berie na vedomie  

cenovú ponuku CLEAN CITY Komárno na zber a odvoz komunálneho odpadu 

cenovú ponuku BRANTNER Nové Zámky na zber a odvoz komunálneho odpadu 

cenovú ponuku .A.S.A. Slovensko na zber a odvoz komunálneho odpadu 

 

žiada 

Obecný úrad pripraviť kalkuláciu na opravu vlastného nákladného auta LIAZ na zber 

komunálneho odpadu na najbližšie zasadnutie OZ. 

 

Uznesenie č.20 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

berie na vedomie 

vyhodnotenie rozpočtu obce za rok 2010 za školy a školské zariadenie  

 

Uznesenie č. 21 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

schvaľuje 

sadzobník cien o vykonaných úkonoch Obecným úradom platný od 1.4.2011 s nasledovnými 

úpravami:  

bod 1.) Vysielanie v obecnom rozhlase 

 b/ bezplatné oznamy sú : smútočné oznamy 

         oznámenia miestnych spoločenských organizácii  

bod 3.) Prenajímateľ pri prevzatí kultúrneho domu zloží kauciu v sume 300 € ktorá  

 bude vrátená po bezproblémovom odovzdaní kultúrneho domu  

bod 6.) poplatky za vývoz a čistenie odpadovej vody 

 - Kolárovo, Komárno, Zlatná na Ostrove, Hadovce  9 € /vývoz  + 1 €/km 

 

Uznesenie č. 22 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

berie na vedomie  

zriadenia Obecnej polície Obce Kameničná  

 



 

 Uznesenie č. 23 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

stiahne z rokovania  

Štatút Obecnej polície Obce Kameničná  

 

Uznesenie č. 24 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

berie na vedomie 

1. Obec zverejnila zámer na odpredaj časti pozemku parc.č. 196/1 vo výmere 25 m2 za   

    minimálnu cenu 5,30 €/m2 spôsobom vhodným osobitného zreteľa na úradnej tabuli obce    

    a na webovej stránke obce Kameničná od 23.2.2011 do 11.3.2011. Na túto výzvu doručila   

    ponuku spoločnosť Enermont s.r.o. Bratislava Hraničná 14 

 

schvaľuje  

v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí § 9a/ ods.8 bod e) odpredaj časti 

pozemku s parc.č. 196/1 – druh pozemku ostatné plochy  vedené na LV č.1046 o výmere 

25 m2 za cenu 5,30 € spôsobom vhodným osobitného zreteľa – vybudovanie transformačnej 

stanice, ktorá bude slúžiť aj pre potreby obyvateľov obce, s tým, že výdavky spojené 

s prevodom hradí kupujúci. Uznesenie bolo schválené so súhlasom 9 poslancov, čo 

predstavuje trojpätinovú väčšinu poslancov OZ.  

 

 

Uznesenie č. 25 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

berie na vedomie  

správu o činnosti HKO za rok 2010 

 

Uznesenie č. 26 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 

odmieta  

žiadosť Heleny Sárköziovej o finančnú výpomoc   

žiada  

Obecný úrad vyhlásiť verejnú zbierku na materiálnu pomoc pre Helenu Sárköziovú  

na podporu pri narodení trojčiat.  

 

Uznesenie č. 27 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 

odmieta  

žiadosť Anny Rafaelovej o finančnú výpomoc   

 

Uznesenie č. 28 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 

berie na vedomie  

žiadosť p. MUDr. Ladislava Sása o riešenie situácie na ulici Vízvár 

žiada  

starostu obce poslať poslednú výzvu pred vyrubením dane za užívanie verejného priestranstva 

v zmysle VZN č.1/2009 všetkým majiteľom nákladných aut a autobusov parkujúcich 

dlhodobo na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciach. 

   



 

 

Uznesenie č. 29 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 

žiada 

1. starostu obce o predloženie alternatív riešenia problematiky vodovodnej prípojky na ulici 

Dunajský rad / vrátane finančného krytia/ na najbližšie zasadnutie OZ  

 

 

Uznesenie č. 30 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 

schvaľuje  

1. úpravu platu starostu obce účinnosťou od 1.4.2011 nasledovne: 

plat podľa §4 ods.1 zákona č. 253/1994 Z.z. 769.- € x 2,20 = 1691,80 € 

zvýšenie platu podľa § 4 ods. 2 zákona          1691,80 x 20 % = 2030,16 € 

spolu : 

plat starostu zaokrúhlene na euro nahor : 2031.- €  

 

 

 

 

 

 

 

 
V Kameničnej, dňa  14. marca  2011 
 

 

 
 

 

 

 

                                               Ing. Milan Lehocký  

                   starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBEC KAMENIČNÁ    Obecný úrad,   946 01  Kameničná 122 

                   

 

 

Výpis z uznesenia  

z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kameničná zo dňa 11. marca  2011. 

 

 

 

Uznesenie č. 30 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 

schvaľuje  

1. úpravu platu starostu obce účinnosťou od 1.4.2011 nasledovne: 

plat podľa §4 ods.1 zákona č. 253/1994 Z.z. 769.- € x 2,20 = 1691,80 € 

zvýšenie platu podľa § 4 ods. 2 zákona          1691,80 x 20 % = 2030,16 € 

spolu : 

plat starostu zaokrúhlene na euro nahor : 2031.- €  

 

 

 

V Kameničnej dňa   21. 3.  2011 

 
Za správnosť výpisu: Patajová Irena 
 

 

 

 
 
 
 

        Ing. Milan Lehocký   

              starosta obce 


