
Zápisnica 
z VIII.-eho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  30. júna  2011 

 

 

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

a prítomných hostí. 

Predsedajúci konštatoval, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 6, zasadnutie OZ je 

uznášania schopné. 

Oneskorene prišli : Ing. Novák Roland a Jancsó Róbert 

Prítomní : 8  poslancov / viď prezenčnú listinu 

Neprítomní: Milan Tureček  
 

Za zapisovateľa zápisnice bola zvolená:  Irena Patajová 
 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení :  Ildiko Kertészová, Dezider Pataki     

                           

 

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

          Ing. Bényi Zoltán  

            Markovics Ján  

  

Program zasadnutia bol schválený s rozšírením s riešením zmluvy na odvoz TKO  
 

Uznesenie č. 55 

OZ berie na vedomie vyhodnotenie uznesenia zo VII. zasadnutia. Úlohy boli splnené 

Za uznesenie hlasovali: 6 

Uznesenie č. 56 

OZ berie na vedomie organizačný poriadok OcÚ 

Za uznesenie hlasovali: 8 

Uznesenie č. 57 

OZ berie na vedomie organizačný poriadok OZ 

Za uznesenie hlasovali: 8 

Uznesenie č. 58 

Ing. Németová-HKO odôvodnila  predložený návrh na úpravu platu starostu. Návrh je na 

zvýšenie o  40 % . 

Ing. Bényi : navrhujem 50 % 

Ing.Lőrincz: na minulom zasadnutí sme znižovali počet pedagógov kvôli nedostatku financií, 

tak podľa mňa by nebolo správne teraz odsúhlasiť viac ako 40 % starostovi.  

Poslanci sa dohodli na 40 % zvýšení. 

OZ schvaľuje zvýšenie platu starostu zaokr. na euro nahor  2 132,00 € 

Za uznesenie hlasovali: 8 

Uznesenie č. 59 

OZ schvaľuje plán HKO na II. polrok 2011 

Za uznesenie hlasovali: 8 

Uznesenie č. 60 

OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora Ing. Alexandra Bekeho o vykonanom 

audite účtovnej uzávierky   

Za uznesenie hlasovali: 8 

Uznesenie č. 61 

OZ berie na vedomie odborné stanovisko HKO k záverečnému účtu 

Za uznesenie hlasovali: 8 



 

Uznesenie č. 62 

OZ schvaľuje záverečný účet obce za rok 2011 a výročnú správu bez výhrad.  

OZ ukladá OcÚ zabezpečiť odborný znalecký posudok na ceny pozemkov 

OZ schvaľuje na vykonanie auditu účtovnej uzávierky za rok 2011 audítora  

Ing. Alexandra Bekeho . Audit je potrebný vykonať do konca marca.  

Za uznesenie hlasovali: 8 

Uznesenie č. 63 

OZ žiada starostu aby pokračoval v jednaní s odberateľom TOP Electronic a upresnil 

podmienky zberu, odvozu a financovanie elektroodpadu a pneumatík. Schválenie zmluvy 

bude predmetom ďalšieho zasadnutia OZ. 

Za uznesenie hlasovali: 8 

Uznesenie č. 64 

a/ OZ berie na vedomie  

Zverejnenie zámeru na prenájom nájomných bytov 14 b.j. a doručenie ponúk na túto výzvu 

záujemcom 

Poslanci jednali o každom záujemcovi podľa predloženého zoznamu uchádzačov o nájomný 

byt. Podľa Obecným úradom predloženého zoznamu uchádzači splnili podmienky na 

prideľovanie nájomného bytu v 14 b.j.  

b/ OZ schvaľuje  

Pridelenie nájomného bytu záujemcom  

- 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/ OZ berie na vedomie  

zverejnenie zámeru na prenájom nájomného bytu na parc.č. 152/4 na adrese Kameničná 

č. 757 byt č. 1 a doručenie ponúk na túto výzvu záujemcom 

d/ OZ schvaľuje  

pridelenie nájomného bytu záujemcovi Ing. Beke Ladislav bytom Komárno Rákócziho 36/41  

Za uznesenie hlasovali: 8 

Uznesenie č. 65 

OZ schvaľuje odmenu na I. polrok pre  

zástupcu starostu  40% z polročného príjmu 

HKO     40% z polročného príjmu 

poslancov OZ   40% z polročného príjmu 

Za uznesenie hlasovali: 8 

Uznesenie č. 66 

Starosta podal informáciu o tom, že opravu vozidla LIAZ na zber odpadu už vyžiadal odborný 

posudok od viacerých mechanikov, ani jeden nedoporučoval investovať do opravy. Poslanci 

sa vyjadrili, že s firmou ASA sú obyvatelia spokojní tak navrhujú s nimi uzavrieť zmluvu. 

 



 

OZ žiada  

Starostu o vypracovanie návrhu zmluvy s firmou ASA Slovensko na zber a odvoz TKO        

Za uznesenie hlasovali: 8 

Uznesenie č. 67 

OZ ukladá  

OcÚ vypracovať podrobný rozpis pohľadávok a spôsob vymáhania 

Za uznesenie hlasovali: 8 

Interpelácia: 

Markovics: vykopané jarky na ulici Tagová už dobre splnia svoj účel, ale najproblematickejší  

úsek, kde vždy stojí voda pri daždi je stále nie je riešený a to pred domom č. 419, je tam síce 

kúsok zabetónovaný ale aj tak treba to riešiť. 

Lehocký : vieme o tom budeme to riešiť, tam treba rozkopať, v prípade vyrezať betón. 

Jancsó: upozornili ma obyvatelia, že v ulici Tagovej nájomníci, ktorí bývajú v rodinnom 

dome č. 377, stále berú vodu z verejného vodovodu. 

Lehocký: s tým nevieme nič urobiť, keby sme tam vodovod uzavreli, tak by sme zabránili 

obyvateľom z Vinohrad aby mohli nosiť pitnú vodu. 

Ing.Bényi: odsúhlasili sme zvýšenie pre starostu, polročné odmeny pre nás, ale chcem sa 

spýtať ako to bude pre zamestnancov, aj oni by zaslúžili polročnú odmenu. Dostanú aj oni? 

Ing.Lehocký: je to v mojej kompetencii , budem to tiež riešiť. 

Ing.Bényi: v akom štádiu je záležitosť s Tetétlen ? 

Ing.Lehocký: čoskoro bude podpísaná zmluva, a bude podaná na ministerstvo. 

Oslovil ma podnikateľ z Kameničnej, ktorý vyrába úsporné žiarovky, na skúšku bezplatne 

nám dodal 25 kusov, ktoré sme už namontovali, úspora energie má byť viditeľná. 

Možno bude výzva na verejné osvetlenie.   

 
 

 

 

Zapísala: Irena Patajová 

 

Overovatelia:  Dezider Pataki  

            Ildiko Kertészová  

 

 
 

V Kameničnej, dňa  6. 7. 2011   

 

 

 

 

        

Ing. Milan Lehocký  

      starosta obce 


