
Zápisnica 
z V.-eho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  28. apríla 2011 

 

 

Predsedajúci  Ing. Milan Lehocký, starosta obce privítal  poslancov obecného zastupiteľstva 

a prítomných hostí. 

Predsedajúci konštatoval, ţe z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 8, zasadnutie OZ je 

uznášania schopné. 

Prítomní: viď prezenčnú listinu. 

Pre chorobu neprítomný Milan Tureček  
 

Za zapisovateľa zápisnice bola zvolená:  Irena Patajová 
 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení :  Róbert Jancsó    

                         Ján Markovics    

 

Návrhová komisia bola schválená v nasledovnom zloţení: Ing. Tibor Lőrincz  

          Alexander Lőrincz 

          Dezider Pataki 

  

Program zasadnutia bol rozšírený a schválený jednohlasne. 
 

Uznesenie č. 32 

Uznesenia č. III z 11.3.2011 a č. IV. zo 17.3.2011 boli splnené 

Za uznesenie hlasovali : 8 

Uznesenie č. 33 

Csoma Katalin z Dexia bany predniesla podstatu a dôvod Patronátneho vyhlásenia, ako to 

vlastne vzniklo a z akého dôvodu ţiada zdruţenie o úver. 

Ing.Lőrincz: keby sme dali súhlas , tak by sme mohli mať problém pri prípadnom poţiadaní 

o úver, boli by sme zaťaţení 

Ing.Némethová: mne sa to tieţ nezdá táto forma riešenia celej problematiky. Zdruţenie by 

malo nájsť iný spôsob financovania. Kto bude vlastníkom získaného majetku. Podľa mňa 

takto formované patronátne vyhlásenie by bol dosť veľký záväzok pre našu obec a mohli by 

sme mať aj problémy. 

OZ odmietlo patronátne vyhlásenie Zdruţenie obci Dolného Ţitného Ostrova. 

Za uznesenie hlasovali : 7  zdrţal sa hlasovania: 1  Alexander Lőrincz 

Uznesenie č. 34 

OZ berie na vedomie moţnosť členstva v zdruţení vytvorenej pre európsku regionálnu 

spoluprácu so sídlom Tetétlen Kossuth u. 65 MR 

Za uznesenie hlasovali : 8 

Uznesenie č. 35 

Prítomní zástupcovia zahraničnej firmy, prezentovali zámer, ich predstavenie o investíciu 

v našej obci. Mal by to byť bitúnok aj kafilériou za 6 mil. eur. Investícia je plánovaná 

v slúlade s právnymi predpismi bez dopadu na ţivotné prostredie. Starosta navrhol poslancom 

premyslieť túto ponuku. 

OZ berie na vedomie informáciu investorov záujem na investíciu 

Za uznesenie hlasovali :  8 

Uznesenie č. 36 

OZ berie na vedomie zverejnenie zámeru na prenájom bytu č. 757 byt. č. 3 

a schvaľuje prenájom bytu pre nájomcu Moniku Benčičovú trvale bytom Kameničná č. 213  

Za uznesenie hlasovali : 8 



Uznesenie č. 37 

OZ berie na vedomie zverejnenie zámeru na prenájom bytu č. 756 byt č. 6 a schvaľuje 

prenájom pre nájomcu Petra Volenticsa trvale bytom Kameničná č. 166. V tomto prípade sa 

jedná o výmenu dvojizbového bytu na trojizbový. 

Uznesenie č. 38 

OZ schvaľuje finančnú dotáciu vo výške 1100.- € pre Poľovnícke zdruţenie Kameničná  

Za uznesenie hlasovali : 8 

Uznesenie č. 39 

Riešenie odvádzania daţďovej vody na ulici Mierová uţ bolo prejednávané v roku 2010. 

V zmysle uznesenia č. XXXVI/36/2010 bolo umoţnené uloţenie nádrţe vo dvore rodinného 

domu súp.č. 561 nachádzajúcej sa na najniţšom bode v ulici. Prítomní obyvatelia z ulice 

objasnili situáciu. Poslanec Pataki navrhuje priekopy na odvádzanie vody dať do pôvodného 

stavu a s tým by bolo riešené odvádzanie aj v iných uliciach. Moţno to nebude populárny 

krok ale nutný a účinný. Teraz máme moţnosť vyuţiť pracovné sily poskytnuté na ochranu 

pred povodňami. 

OZ berie na vedomie prejednanie uznesenia č. XXXVI/36/2010.    

Za uznesenie hlasovali : 8 

Uznesenie č. 40 

OZ schvaľuje letopiseckú komisiu v zloţení: PaedDr. Machová Ruţena, Nagy Gyula 

Doc.PhDr. Liszka József. 

Za uznesenie hlasovali : 8 

Uznesenie č. 41 

OZ schvaľuje za člena rady školy pri ZŠ Kameničná Ing. Zoltána Bényiho.   

Za uznesenie hlasovali : 8 

Uznesenie č. 42 

OZ berie na vedomie správu HKO o výsledku kontroly a ukladá OcÚ aktualizovať interné 

smernice podľa správy HKO č. 1/2011 

Za uznesenie hlasovali : 8 

Uznesenie č. 43 

Účtovníčka vysvetlila jednotlivé poloţky vo vyhodnotení hospodárenia ZŠ a MŠ za I.štvrťrok 

Ing.Némethová: navrhujem zaoberať sa uţ váţne s touto problematikou, nakoľko je to vysoká 

suma na dotáciu týchto zariadení, hlavne pre školy. Treba zváţiť zníţenie stavu pedagógov, 

v prípadne dať pod jedno riaditeľstvo, alebo zlúčiť aj s MŠ.  

Ing.Lehocký: bol som na Krajskom školskom úrade a navštívil som aj obec, kde mali 

podobný problém a uţ to riešili , zisťujem moţnosti riešenia.  

OZ ukladá OcÚ v spolupráci s Komisiou školstva, kultúry, mládeţe a športu vypracovať 

návrhy riešenia súčasných finančných problémov prevádzky ZŠ do 27.5.2011 

Za uznesenie hlasovali : 8 

Uznesenie č. 44 

OZ schvaľuje ţiadosť UCOIL s.r.o. Komárno na zber a výkup pouţitých kuchynských olejov 

a tukov na území obce. 

Za uznesenie hlasovali : 8 

Uznesenie č. 45 

v zmysle uznesenia č. XXV/10/2005 boli uloţené zariadenia zásobníku plynu Flaga pre 

obyvateľov bez dodávky zemného plynu v Bikáši. Tieto zariadenia obyvatelia nepouţívajú. 

Agrodruţstvo ponúklo, ţe zásobníky prevezme 

OZ ukladá OcÚ zabezpečiť odvoz zásobníkov do areálu Agrodruţstva na majer Decsi.  

Za uznesenie hlasovali : 8 

 

 



Uznesenie č. 46 

OZ ţiadosti Edity Baloghovej a Ondreja Trajzera o zníţenie poplatku za komunálny odpad  

v zmysle VZN č. 5/2008 OZ nemôţe vyhovieť. V prípade poţiadania je moţné poskytnúť 

splátkový kalendár na zaplatenie poplatku.   

Za uznesenie hlasovali : 8 

Uznesenie č. 47 

OZ odmieta ţiadosť Magdalény Csicsóovej o finančnú výpomoc 

Za uznesenie hlasovali : 8 

Uznesenie č. 48 

Ing.Lehocký: zastrešenie terasy MKS navrhujem z dôvodu, aby sme zabránili k zatekaniu 

a zastavili neustále premokanie steny.  Predkladám Vám vizuálny návrh, aj pribliţný 

rozpočet.  

Ing.Lőrincz : zatekanie vo vestibule je väčší problém, aj to treba urýchlene riešiť. 

Ing.Novák: tento rozpočet je nereálny, neobsahuje kompletný potrebný materiál, ani prácu.  

Ing. Harsányi  vysvetlil predstavu o rekonštrukcii kolkárne, návratnosť, moţnosť alternatív 

riešenia.  

Ing.Novák: nemáme peniaze na opravu strechy čo by bolo veľmi dôleţité. Tak z čoho by sme 

mali investovať na  kolkáreň ?  

OZ berie na vedomie informácie o stave terasy MKS, o pripravovanej rekonštrukcie kolkárne 

a ţiada OcÚ predloţiť cenovú ponuku na zastrešenie vestibulu a terasy MKS. 

Za uznesenie hlasovali : 8 

 
 

Zapísala: Irena Patajová 

 

Overovatelia:  Róbert Jancsó  

            Ján Markovics  

 

 
 

V Kameničnej, dňa  02. 05. 2011   

 

 

 

 

        

Ing. Milan Lehocký  

      starosta obce 


