
U Z N E S E N I E   

zo VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kameničná   

zo dňa 30. mája  2011. 

 

 

 

 

Uznesenie č. 55 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

berie na vedomie  

vyhodnotenie uznesenia zo VII. zasadnutia OZ zo dňa 27.mája 2011. 

Úlohy boli splnené. 

 

Uznesenie č. 56 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

berie na vedomie 

Organizačný poriadok Obecného úradu. 

 

Uznesenie č. 57 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

berie na vedomie 

Organizačný poriadok Obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 58 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

schvaľuje 

úpravu platu starostu obce účinnosťou od 1.6.2011 nasledovne: 

plat podľa § 4 ods. 1 zákona 154/2011 Z.z.   759,00 x 1,98  1 522,62 € 

zvýšenie platu podľa §4 ods. 2 zákona         1522,62 x 40%    609,04 € 

          2 131,66 € 

 

plat starostu zaokr. na euro nahor     2 132,00 € 

 

Uznesenie č. 59 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

shvaľuje 

plán HKO na II. polrok 2011 

 

Uznesenie č. 60 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

berie na vedomie  

Správu nezávislého audítora Ing. Alexander Beke certifikovaný audítor licencia SKAU 

č. 000480 o vykonanom audite účtovnej uzávierky obce Kameničná 

 

 

Uznesenie č. 61 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

berie na vedomie  

odborné stanovisko HKO k záverečnému účtu obce za rok 2010 



 

Uznesenie č. 62 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

a/ schvaľuje  

záverečný účet obce za rok 2010 a výročnú správu bez výhrad s nasledovnými vykázanými 

údajmi: 

1. Bežný rozpočet uzatvorila obec so zostatkom vo výške   + 86 636 € 

    v tom : 

    Príjmy bežného rozpočtu :  577 660 € 

    Výdavky bežného rozpočtu :        -491 024 € 

     Zostatok bežného rozpočtu :   86 636 €  

 

2. Kapitálový rozpočet uzatvorila obec so schodom vo výške - 827 142 € 

    v tom : 

    príjmy kapitálového rozpočtu :         735 € 

    výdavky kapitálového rozpočtu : -827 877 € 

    schodok kapitálového rozpočtu : -827 142 € 

 

Z rozdielu príjmov a výdavkov rozpočtu obce za rok 2010 

Vyplýva schodok hospodárenia bežného roka v celkovej výške  -740 506 € 

 

3. Finančné operácie uzatvorila obec so zostatkom vo výške  +792 241 € 

    v tom : 

    príjmové finančné operácie :   815 183 €  

    výdavkové finančné operácie : -  22 942  €  

    zostatok finančných operácií : +792 241 € 

 

 

b/ ukladá 

Obecnému úradu zabezpečiť odborný znalecký posudok na ceny pozemkov 

c/ schvaľuje  

audítora na vykonanie auditu účtovnej uzávierky obce Kameničná za rok 2011 :  

Ing. Alexander Beke certifikovaný audítor licencia SKAU č. 000480 

 

Uznesenie č. 63 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

žiada  

starostu obce vstúpiť do jednania s odberateľom  TOP Electronic, s.r.o. Galvaniho 2/A,  

821 04 Bratislava na upresnenie zmluvy o odplatnom odbere opotrebovaných pneumatík  

a elektroodpadu  

 

Uznesenie č. 64 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

a / berie na vedomie 

1. Obec zverejnila zámer na prenájom nájomných bytov 14 b.j. na parc.č 196/1 na úradnej 

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

záujemcovia : 

- Markovics Ján , trvale bytom Kameničná 432 

- Rigó Viliam, trvale bytom Kameničná č. 607 

- Takács Alexander, trvale bytom Kameničná č. 491 



- Erdélyiová Helena, trvale bytom Kameničná č. 95 

- Kisová Helena, trvale bytom Kameničná č. 233 

- Csütörtökiová Alžbeta, trvale bytom Dedina Mládeže č. 5 

- Csütörtöki Karol, trvale bytom Dedina Mládeže č. 5 

- Csürtökiová Silvia, trvale bytom Dedina Mládeže č. 5 

- Oláh František, trvale bytom Kameničná obec 

- Szijjártóová Karolina,trvale bytom Kameničná č. 621  

- Ing. Balla Peter, trvale bytom Kameničná č. 336 

- Bc. Križanová Renáta, trvale bytom Kameničná č. 1 

  

b/ schvaľuje 

1. so súhlasom 8 poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú vačšinu všetkých    

    poslancov, pridelenie nájomného bytu záujemcom, v prípade splnenia podmienok :   

    predloženie potvrdenia o príjme za rok 2010. 

 

- Markovics Ján , trvale bytom Kameničná č. 432 

- Rigó Viliam, trvale bytom Kameničná č. 607 

- Takács Alexander, trvale bytom Kameničná č. 491 

- Erdélyiová Helena, trvale bytom Kameničná č. 95 

- Kisová Helena, trvale bytom Kameničná č. 233 

- Csütörtökiová Alžbeta, trvale bytom Dedina Mládeže č. 5 

- Csütörtöki Karol, trvale bytom Dedina Mládeže č. 5 

- Csürtökiová Silvia, trvale bytom Dedina Mládeže č. 5 

- Oláh František, trvale bytom Kameničná obec 

- Szijjártóová Karolina,trvale bytom Kameničná č. 621  

- Ing. Balla Peter, trvale bytom Kameničná č. 336 

- Bc. Križanová Renáta, trvale bytom Kameničná č. 1 

  

c / berie na vedomie 

1. Obec zverejnila zámer na prenájom nájomného bytu  na parc.č 152/4 na adrese Kameničná 

č. 757 byt č. 1 na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce Kameničná. Na túto výzvu 

doručili ponuku záujemcovia : 

- Ing. Ladislav Beke trvale bytom Komárno Rákócziho 36/41 

- Žaneta Sztojková trvale bytom Kameničná č. 85 

 

d/ schvaľuje  

1. so súhlasom 8  poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú vačšinu všetkých    

poslancov, uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom bytu č. 757/1 s Ing. Beke 

Ladislavom bytom  Komárno Rákócziho 36/41 od 1.8.2011 do 1.8.2014 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. 65 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

schvaľuje 

a/ odmenu na I. polrok 2011 pre zástupcu starostu    vo výške 40% z polročného príjmu 

b/ odmenu na I. polrok 2011 pre HKO    vo výške 40 % z polročného príjmu 

c/ odmenu na I. polrok 2011 pre poslancov OZ  vo výške 40 % z polročného príjmu 

 

 



 

 

Uznesenie č. 66 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

žiada  

starostu obce vypracovať návrh  zmluvy na odvoz komunálneho odpadu s firmou A.S.A. 

Slovensko s.r.o. Zohor. 

 

Uznesenie č. 67 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

ukladá 

Ocú vypracovať podrobný prehľad pohľadávok a rozpis spôsobu vymáhania 

Termín : najbližšie zasadnutie OZ  

 

 
V Kameničnej, dňa  4. júla  2011 

 

 

 

 

 

                                               Ing. Milan Lehocký  

                     starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBEC KAMENIČNÁ   946 01 Kameničná č. 122 

 

 

 

V ý p i s  

z uznesenia VIII. zasadnutia OZ zo dňa  30.júna  2011  

 

 

Uznesenie č. 64 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

c / berie na vedomie 

1. Obec zverejnila zámer na prenájom nájomného bytu  na parc.č 152/4 na adrese Kameničná 

č. 757 byt č. 1 na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce Kameničná. Na túto výzvu 

doručili ponuku záujemcovia : 

- Ing. Ladislav Beke trvale bytom Komárno Rákócziho 36/41 

- Žaneta Sztojková trvale bytom Kameničná č. 85 

 

d/ schvaľuje  

1. so súhlasom 8  poslancov, ktorí predstavujú viac ako trojpätinovú vačšinu všetkých    

poslancov, uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom bytu č. 757/1 s Ing. Beke 

Ladislavom bytom  Komárno Rákócziho 36/41 od 1.8.2011 do 1.8.2014 z dôvodu 

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

osobám, ktorí nemajú riešené bývanie iným spôsobom 

 

 

 

Za správnosť výpisu : Patajová 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Lehocký  

                     starosta obce 

v Kameničnej dňa  11. 7. 2011  

 


