Zápisnica
z VI.-eho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 19. mája 2011
Predsedajúci Ing. Milan Lehocký, starosta obce privítal poslancov obecného zastupiteľstva
a prítomných hostí.
Predsedajúci konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 7, zasadnutie OZ je
uznášania schopné.
Prítomní: viď prezenčnú listinu.
Neprítomní: Ing.Tibor Lőrincz
Alexander Lőrincz
Za zapisovateľa zápisnice bola zvolená: Irena Patajová
Za overovateľov zápisnice boli zvolení : Ildiko Kertészová, Dezider Pataki
Návrhová komisia bola schválená v nasledovnom zložení: Ing. Zoltán Bényi
Ing. Novák Roland
Róbert Jancsó
Program zasadnutia bol rozšírený a schválený jednohlasne.
Uznesenie č. 49
Starosta oboznámil poslancov s predloženými ponukami a výsledkom výberu. Našim
požiadavkám vyhovela firma Kika Lakberendezési kft. Győr. Je cenovo výhodná a ponúka
dovoz a montáž zdarma. Účtovníčka vysvetlila možnosť financovania nákupu.
Výsledok verejného obstarávania nízkou hodnotou bude zverejnený na webovej stránke obce.
OZ schvaľuje
nákup nábytku od Kika Lakberendezési kft. Királyszék út. 35. H-9012 Győr.
Podľa predloženej cenovej ponuky. Za uznesenie hlasovali : 7
prítomní: 7
Uznesenie č. 50
Starosta podal informáciu o stretnutí so starostkou obce Tetétlen z Maďarska ohľadne vstupu
do združenia. Na stretnutí sa zúčastnil aj zástupca starostu Ing. Zoltán Bényi a poslanec
Róbert Jancsó, ktorí potvrdili výhody tejto spolupráce a serióznosť prístupu. Základný vklad
vstupu do spoločnosti je 100 000.- Ft. / cca 330.- € /
OZ schvaľuje
Členstvo obce Kameničná v združení, základným so vstupom 100 000.- Ft.
Za uznesenie hlasovali : 7 prítomní: 7
Uznesenie č. 51
HKO predniesla správu o vykonanej kontrole čerpania poskytnutých finančných dotácií.
Csemadok Kameničná vyúčtovanie má v poriadku, je presné, odovzdané na predpísanom
tlačive.
Jednota dôchodcov, Dobrovoľný hasičský zbor, Karate klub, TJ Agro, musia doplniť
vyúčtovanie na predpísanom tlačive ako aj vyhodnotenie akcií.
OZ berie na vedomie vyhodnotenie kontroly HKO
Za uznesenie hlasovali : 7 prítomní: 7

Interpelácia:
Ing.Bényi sa informoval, či bude usporiadané aj tento rok súťaž vo varení kohútieho
paprikáša, nakoľko je o to veľký záujem a už sa pýtali nato ľudia. Poslanci aj pán starosta
jednohlasne boli zato aby v sa pokračovalo v tradícií a určili termín usporiadania 2.7.2011
Na návrh p. starostu termín Obecných osláv určili 3. septembra 2011.
Starosta Ing. Lehocký informoval OZ, že termíne ukončenia stavby nového obecného úradu
a 14.b.j bude 30.júna 2011. Ďalej oznámil, že zhotoviteľ tejto stavby poskytne sponzorský
dar 10 000 € pre obec, ktoré môžeme využiť napr. na výstavbu detského ihriska, opravu
MKS, futbalového ihriska, a pod.
Zapísala: Irena Patajová
Overovatelia: Dezider Pataki
Ildiko Kertészová

V Kameničnej, dňa 19. 05. 2011

Ing. Milan Lehocký
starosta obce

