
 

Zápisnica 
z  8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kameničná 

zo dňa  05. marca  2020. 
 
 

Prítomní:  sú podpísaní na prezenčnej listine - viď prezenčnú listinu. 
 
 

Otvorenie 
 
        Rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Dezider Pataki starosta 

obce, ktorý  privítal  poslancov obecného zastupiteľstva ako aj ostatných prítomných. Pri 
otvorení zasadnutia OZ bolo prítomných 7 poslancov obecného zastupiteľstva, Ing. Roland 
Novák a Ing. Tibor Lőrincz boli ospravedlnene neprítomní, zasadnutie OZ je uznášania 
schopné. / Neskorší príchod -  Ing. Tibor Lőrincz – 18,00 hod./ 

 
 

1. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 
 

Za zapisovateľa zápisnice bola určená Noémi Ďurčovičová, zamestnankyňa obce Kameničná. 

                                                       

                   

                                                    Uznesenie č. 119/2020 
                    K návrhu overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 

A) Určuje  
1. Overovateľov zápisnice zo 8 zasadnutia OZ v Kameničnej v nasledovnom zložení: 

Ing. Zoltán Bényi 
Ján Markovics 
 
2. Členov návrhovej komisie v nasledovnom zložení: 

 
Ildikó Kertész 
Zsolt Szüllő 
Alexander Lőrincz 
 
Hlasovanie: 
Za:        7 
Proti:    0  
Zdržal sa hlasovania: 0 
 



Starosta obce Dezider Pataki predložil program rokovania, s tým že 8. bod bude prerokovaný 
ako 1. aby zástupcovia firiem nemuseli čakať s ich prezentáciou . Program zasadnutia OZ bol 
schválený uznesením č. 120/2020. 
 

 

 

 

                                                       Uznesenie č. 120/2020 

                                  K návrhu programu rokovania OZ v Kameničnej 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 

A) Schvaľuje 

Program rokovania OZ Kameničná,  konaného dňa 05.03.2020 
 
     Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 
   
 1. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 
      
 2. Kontrola plnenia uznesení zo 7. zasadnutia OZ a dopyty poslancov  
 3. Návrh VZN č. 1/2020 o poplatku za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania  
     ovzdušia 
4. Návrh  VZN č. 2/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Kameničná č. 2/2019, ktorým 
      sa  určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov potravín, výška príspevku  
      na  režijné náklady a podmienky ich úhrad v zariadeniach školského stravovania      
5.   Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu obce za rok 2020 
6.   Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 na úpravu rozpočtu obce Kameničná za rok 2020 
7.   Návrh na zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Gyulu Lőrincza – Lőrincz Gyula Alapiskola és  
      Óvoda,  Hlavná 102, Kameničná za rok 2020     
8.   Návrh na rekonštrukciu verejného osvetlenia        
9.   Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2019 
10. Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu za roky 2018 a 2019 
11. Návrh geodetického zamerania pozemkov v zmysle územného plánu obce   
      Kameničná 
12.  Žiadosť o prenájom poľnohospodárskych pozemkov obce Kameničná, návrh na  
      vyhlásenie zámeru 
13. Žiadosť organizácie Mas. Oyama Kyokushin Karate o výpožičku miestnosti kolkárne 
      v Miestnom  kultúrnom dome       
14. Žiadosti o prenájom obecných bytov 
15. Žiadosť o prípojku pitnej vody I. M., Kameničná 
16. Informatívna správa o výsledkoch volieb do NR SR v obci Kameničná 
17. Vyhodnotenie Komunitného plánu obce Kameničná za rok 2019 
18. Informatívna správa o priebehu odvolania proti výsledku kontroly SIEA Bratislava  
     a výsledku správneho konania Inšpektorátu práce Nitra v ZŠ s MŠ Gyulu Lőrincza –  
     Lőrincz Gyula Alapiskola és Óvoda       



19. Informatívna správa starostu obce – organizačné záležitosti 
20. Interpelácia 
21. Diskusia 
22. Záver 
 
Hlasovanie 
Za:  7 
Proti:  0 
Zdržal sa hlasovania:  0 
 
 

      2.   Kontrola plnenia uznesení  zo 7. zasadnutia OZ a dopyty poslancov 

        Vyhodnotenie plnenie uznesenia zo  7. zasadnutia obecného zastupiteľstva, OZ bez 
pripomienok konštatovalo a bralo na vedomie a prijalo uznesenie č. 121/2020.  

 

                                                           Uznesenie č. 121/2020 
                 K vyhodnoteniu plnenia uznesení zo 7. zasadnutia OZ, dopyty poslancov 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 
 

A) Berie na vedomie 
1. Vyhodnotenie plnenia uznesení zo 7. zasadnutia OZ, konaného  dňa  12.12.2019 

 
Hlasovanie 
Za:        8 
Proti:    0 
Zdržal sa hlasovania:  0 
 
 

3. Návrh VZN č. 1/2020 o poplatku za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania 
ovzdušia 

 

 

                Dezider Pataki starosta obce oboznámil prítomných poslancov s ďalším bodom 
rokovania   t.j návrhom VZN č. 1/2020 o poplatku za prevádzkovanie  malého zdroja 
znečisťovania ovzdušia – k bodu neboli predložené žiadne pripomienky. Oz prijalo uznesenie 
č. 122/2020 v nasledovnom znení:  
 

Uznesenie č. 122/2020 
     K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2020 o poplatku za prevádzkovanie  
                                            malého zdroja znečisťovania ovzdušia  
 
 
OZ v Kameničnej 

 

A) Berie na vedomie  



1/ Návrh VZN č. 1/2020 o poplatku za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia  
bol   podľa § 6 ods. 3 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej  stránke obce Kameničná najmenej 15 dní pred 
rokovaním OZ v Kameničnej. 

2/ V rámci pripomienkového konania podľa §6 ods.4 zákona č. 369/1990 Z.z. k návrhu VZN  
č.1/2020 o poplatku za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia nebola  
predložená pripomienka. 
 

B) Prijíma 

1/ Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2020 o poplatku za prevádzkovanie malého zdroja  
Znečisťovania ovzdušia podľa predloženého návrhu 
 

Hlasovanie: 
Za:          8 
Proti:      0 
Zdržal sa hlasovania:  0 
 

 

4.Návrh  VZN č. 2/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Kameničná č. 2/2019, 
ktorým sa  určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov potravín, výška 

príspevku na  režijné náklady a podmienky ich úhrad v zariadeniach školského 
stravovania 

 
                K návrhu VZN č. 2/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Kameničná č. 2/2019, 
ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov potravín, výška príspevku na 
režijné náklady a podmienky ich úhrad v zariadeniach školského stravovania  
– k bodu neboli predložené žiadne pripomienky. Oz prijalo uznesenie č. 123/2020 v 
nasledovnom znení:  
 

 

                                                       Uznesenie č. 123/2020 
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce 

Kameničná č. 2/2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
potravín, výška príspevku na režijné náklady a podmienky ich úhrad v zariadeniach 

školského stravovania 
 
 
 

OZ v Kameničnej 
 

A) Berie na vedomie 
1. Návrh VZN č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019  ktorým sa určuje výška príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov potravín, výška príspevku na režijné náklady a podmienky ich úhrad 
v zariadeniach školského stravovania   bol  podľa § 6 ods. 3 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej  stránke 
obce Kameničná najmenej 15 dní pred rokovaním OZ v Kameničnej. 

2. V rámci pripomienkového konania §6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z.Z.  k návrhu VZN č. 2/2020, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019  ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu 



nákladov potravín, výška príspevku na režijné náklady a podmienky ich úhrad v zariadeniach 
školského stravovania  nebola predložená pripomienka. 
 
 

B) Prijíma 
 

1. Všeobecne záväzné nariadenie  č. 2/2020,  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019  ktorým sa 
určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov potravín, výška príspevku na režijné náklady 
a podmienky ich úhrad v zariadeniach školského stravovania  ktorým sa určuje výška príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov potravín, výška príspevku na režijné náklady a podmienky ich úhrad 
v zariadeniach školského stravovania  podľa predloženého návrhu 
 
 

Hlasovanie: 
Za:          8 
Proti:      0 
Zdržal sa hlasovania:  0 
 
 

 

5.   Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu obce za rok 2020 
 

 

 Ďalším bodom rokovania  bol návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2020, 
ktorý bol prerokovaný príslušnými komisiami. 
Ing.Zoltán Bényi dodal, že členovia komisie odsúhlasili organizáciám žiadanú čiastku dotácie 
okrem Slovenského rybárskeho zväzu MsO Komárno, nakoľko nemá ZO v Kameničnej. 
Ján Markovics a Alexander Lőrincz tiež dodali, že ich komisie jednohlasne odsúhlasili dotáciu 
organizáciám, Slovensnkému rybárskemu zväzu odsúhlasili vecný dar. 
 

 

 

 

                                                              Uznesenie č. 124/2020 
                          K návrhu na poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2020  
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 
 
A) Berie na vedomie 

Podané žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kameničná s celkovou požadovanou 
sumou 16 980,-- €, s tým že v rozpočte na rok 2020 je schválená čiastka vo výške 14 000,-- € 

B) Schvaľuje: 

V zmysle odporúčania odborných komisií pri OZ a  „VZN č. 8/2008 o  poskytovaní dotácií 
z rozpočtu Obce Kameničná“    poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Kameničná na rok 2020, 
kapitola 08.1.0. oddiel 642001 v nasledovnom členení 



P.č. Organizácia Schválená  výška dotácie v eur 
1. Dobrovoľný hasičský zbor Kameničná 480 
2. ZO JDS Kameničná 500 
3. Slovenský rybársky zväz MsO Komárno 0 
4. Mas.Oyama Kyokushin Karate Kameničná 3400 
5. TJ Agro Kameničná 8000 
6. Poľovnícke združenie Kameničná 800 
7. Csemadok Kameničná 800 
 SPOLU: 13980 

 
 

 
Hlasovanie: 
Za:          8 
Proti:      0 
Zdržal sa hlasovania:  0 
 
 

 

6.   Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 na úpravu rozpočtu obce Kameničná za rok 2020 
 

 Ďalším bodom rokovania bolo Rozpočtové opatrenie obce č. 1/2020. V mesiaci január 
bola schválená Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom 
dieťaťa pre žiakov ZŠ a predškolákov z MŠ . Tiež v januári bola oznámená výška poskytnutej 
dotácie na financovanie výdavkov  Základnej školy s materskou školu Gyulu Lőrincza – 
Lőrincz Gyula Alapiskola és Óvoda.Tieto zmeny museli byť zapracované do rozpočtu obce a 
školy. Rozpočet obce bol zmenený s čiastkou 16 924,00 € a to rovnako na príjmovej a 
výdavkovej časti rozpočtu podľa predloženého návrhu. 

                                                        

   

Uznesenie č. 125/2020 
K rozpočtovému opatreniu č. 1/2020 

 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 
 

A) Schvaľuje 
 
1. Rozpočtové opatrenie obce Kameničná č. 1/2020 v zmysle § 14 ods. 3 Zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov podľa predloženého návrhu (v materiáli) 

 

Hlasovanie: 
Za:          8 
Proti:      0 
Zdržal sa hlasovania:  0 
 

 



 

7.   Návrh na zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Gyulu Lőrincza – Lőrincz Gyula Alapiskola és 
Óvoda,  Hlavná 102, Kameničná za rok 2020 

 

 Ďalším bodom rokovania bol Návrh na zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Gyulu Lőrincza – 
Lőrincz Gyula Alapiskola ésÓvoda,  Hlavná 102, Kameničná za rok 2020. Rozpočet ZŠ  bol 
zmenený takisto ako rozpočset obce s čiastkou 16 924,00 € a to rovnako na príjmovej a 
výdavkovej časti rozpočtu podľa predloženého návrhu. OZ prijalo uznesenie č.126/2020 v 
nasledovnom znení: 

 
 

                                                             Uznesenie č. 126/2020 
K návrhu na zmenu rozpočtu ZŠ s MŠ Gyulu Lőrincza – Lőrincz Gyula Alapiskola és 

Óvoda, Hlavná 102, Kameničná za rok 2020 
 

OZ v Kameničnej 
 

A) Schvaľuje: 
 
1. Návrh na zmenu rozpočtu ZŠ  s MŠ Gyulu Lőrincza – Lőrincz Gyula Alapiskola és Óvoda, 

Hlavná 102, Kameničná za rok 2020 v zmysle § 14 ods. 3 Zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
podľa predloženého návrhu.  
Hlasovanie: 
Za:          8 
Proti:      0 
Zdržal sa hlasovania:  0 
 

 

8.   Návrh na rekonštrukciu verejného osvetlenia 
 

                Návrh na rekonštrukciu verejného osvetlenia bol predložený spoločnosťami, ktorí 
prejavili záujem o rekonštrukciu VO.Starosta podal slovo Ing. Eugenovi Wirthovi aby  
predstavil svoju ponuku na modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci.  
Ing. Wirth vypracoval 3 alternatívy modernizácie – výmenu osvetlovacích teles, likvidácia 
starých lámp,údržba a garancia počas zmluvného obdobia -12 rokov. Po uplynutí doby trvania 
projektu odkúpenie svietidiel za 1,- € 
Prednostka úradu JUDr.Ing.Iveta Némethová žiadala vysvetlenie ohľadne verejného 
obstarávania. 
Ildikó Kertészová dopytovala  ohľadne zapracovania časti Balvany do projektu.  
 
Gabriel Fitos – LED ARENA – vypracoval financovanie výmeny svietidiel, demontáž a montáž 
svietidiel – 5 ročná garancia - po odovzdaní bude majetkom obce. Financovanie  je možné formou 
splátkového kalendára na 48 mesiacov. 
OZ k predloženým prezentáciam – alternatívam rekonštrukcie  VO prijalo: 
 

 

 



Uznesenie č. 127/2020 
K návrhu na rekonštrukciu verejného osvetlenia 

 
OZ v Kameničnej 
A/ Berie na vedomie: 

1. Prezentáciu spoločnosti GREP Slovakia , spol. s.r.o. o možnosti realizácie a financovania  
rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Kameničná 

2. Prezentáciu spoločnosti LED ARENA s.r.o. o možnosti realizácie a financovania  
rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Kameničná 

 
Hlasovanie: 
Za:          8 
Proti:      0 
Zdržal sa hlasovania:  0 
 

 

 

 

9.   Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2019 
 

JUDr.Ing. Gabriela Gönczölová oboznámila poslancov OZ s obsahom správy o 
kontrolnej činnosti HKO za rok 2019. OZ v Kameničnej prijalo: 
 
                                                               Uznesenie č. 128/2020 
                                       K správe o kontrolnej činnosti HKO za rok 2019 
 
OZ v Kameničnej 
 

A) Berie na vedomie 
Správu o kontrolnej činnosti HKO  Kameničná za rok 2019 
 

Hlasovanie: 
Za:          8 
Proti:      0 
Zdržal sa hlasovania:  0 
 

 

 

10. Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu za roky 2018 a 2019 
 

           JUDr.Ing. Gabriela Gönczölová oboznámila poslancov OZ s obsahom správy o 
vykonanej kontrole, ohľadne vývoja dlhu obce Kameničná za roky 2018 a 2019. OZ prijalo: 
 
                                             
                                                    Uznesenie č. 129/2020 
         K správe HKO o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu za roky 2018 a 2019 
 
OZ v Kameničnej 
 



A) Berie na vedomie 
Správu HKO o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu za roky  2018 a 2019 
 
 

Hlasovanie: 
Za:          8 
Proti:      0 
Zdržal sa hlasovania:  0 
 

 

11. Návrh geodetického zamerania pozemkov v zmysle územného plánu obce 
Kameničná 

 

 Dezider Pataki starosta obce informoval prítomných poslancov s návrhom geodetického 
zamerania pozemkov v zmysle územného plánu obce  Kameničná. Zameranie je potrebné, 
nakoľko je veľký záujem o kúpu stavebných pozemkov.  Postupné zameranie nových ulíc podľa 
územného plánu obce– je nevyhnutné k odpredaju pozemkov nachádzajúcich  koncom záhrady 
pri hrádzi, pri čerpacom rade. 
Alexander Lőrincz dodal, že reálny je aj na konci dediny smerom do Balvan. 
 
                                                           Uznesenie č. 130/2020 
   K návrhu geodetického zamerania pozemkov v zmysle územného plánu obce 
 
OZ v Kameničnej 

 
A) Berie na vedomie 
Požiadavku starostu obce o postupné riešenie zamerania pozemkov na základe ich 
využívateľnosti ( územná časť určená na radovú výstavbu rodinných domov) podľa 
územného plánu obce Kameničná 
 
B) Žiada starostu obce 
Postupovať podľa bodu A) uznesenia,  prihliadnutím na finančné krytie vzniknutých 
nákladov v rámci rozpočtu obce na rok 2020. 
 
Hlasovanie: 
Za:          8 
Proti:      0 
Zdržal sa hlasovania:  0 
 

 

 

12.  Žiadosť o prenájom poľnohospodárskych pozemkov obce Kameničná, návrh na 
vyhlásenie zámeru 

 

 Ďalším bodom rokovania   bola  Žiadosť o prenájom poľnohospodárskych pozemkov 
obce Kameničná a návrh na vyhlásenie zámeru. 
Prednostka úradu vysvetlila, že obec je povinná  vyzývať RD Vrbová na zaplatenie nájomného 
na tento rok vo výške 261,74 eur za celú užívanú výmeru, ako je tiež povinná žiadať o vrátenie 
pozemkov a následne prenechať pozemky do nájmu formou osobitného zreteľa – ktorý je  



potrebný zverejniť formou zámeru obce na úradnej tabuli a na webovej stránke obce 
Kameničná. OZ prijalo: 

 

 

                                                           Uznesenie č. 131/2020 
                 K žiadosti o prenájom poľnohospodárskych pozemkov obce Kameničná  
 
 
 OZ v Kameničnej   

A) Berie na vedomie 
1. Návrh nájomnej zmluvy a žiadosť Roľníckeho družstva Vrbová nad Váhom o prenájom 

pozemkov užívaných na poľnohospodárske účely zo dňa 06.02.2020.   

B)     Schvaľuje 

1. Vyzývať užívateľa pozemkov Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom o vrátenie 
pozemkov obce Kameničná v zmysle § 12 ods. 3 Zákona č. 504/2003 Z.z. 

2. Žiadať o zaplatenie obvyklého nájomného v zmysle § 107 ods. 1 Zákona č. 401964 Zb. 
Občiansky zákonník za rok 2020 vo výške 261,74 eur spolu za  vykázanú výmeru pozemkov 
vo vlastníctve obce v kat. úz. Komárno (bod 3. uznesenia). 

3. Zámer prenájmu pozemkov užívaných na poľnohospodárske účely pre Roľnícke družstvo 
Vrbová nad Váhom podľa zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych 
pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých 
zákonov: 

Pozemok parc.reg.E, par.č. 768, druh pozemku: lesný pozemok, kat. úz. Komárno, výmera 
16662 m2, LV č. 11741 
Pozemok parc.reg. E, par.č. 1127/2, druh pozemku: zastavaná plocha, kat. úz. Komárno, 
výmera 505,88 m2, LV č. 11880 
Pozemok parc.reg. E, parc.č. 1761, druh pozemku: vodná plocha, kat. úz. Komárno, výmera 
1385 m2, LV č. 11966 
Pozemok parc.reg. E, parc.č. 1734/3, druh pozemku: zastavaná plocha, kat. úz. Komárno, 
výmera  94 m2, LV č. 11966 
Pozemok parc.reg. E, parc.č. 1734/4, druh pozemku: záhrada, kat. úz. Komárno, výmera  134 
m2, LV č. 11966 
Pozemok parc.reg. E, parc.č. 1763/4, druh pozemku: orná pôda, kat. úz. Komárno, výmera  
1431 m2, LV č. 11966 
Pozemok parc.reg. E, parc.č. 1763/7, druh pozemku: ostatná plocha, kat. úz. Komárno, výmera  
1874 m2, LV č. 11966 
Pozemok parc.reg. E, parc.č. 1763/11, druh pozemku: orná pôda, kat. úz. Komárno, výmera  
1885 m2, LV č. 11966 
 z dôvodu hodného osobitného zreteľa  v zmysle §9a ods. 9c) zákona č. 138/1990 Zb. o majetku 
obcí,  ktorým je, že prenajaté pozemky sú v bezprostrednej blízkosti pozemkov, užívaných 
Roľníckym družstvom Vrbová nad Váhom, účinnosťou od 1.1.2021 na  dobu určitú t.j. na 5 
rokov, za nájomné vo výške 110 eur/ha. 
 

 



C) Žiada starostu obce 

1. Zverejniť zámer prenájmu pozemkov podľa bodu 3) uznesenia, užívaných na 
poľnohospodárske účely v zmysle § 9a ods.9c) zákona č. 138/1990 Zb.   

Hlasovanie: 
Za:          8 
Proti:      0 
Zdržal sa hlasovania:  0 
 

 

13. Žiadosť organizácie Mas. Oyama Kyokushin Karate o výpožičku miestnosti 
kolkárne v Miestnom  kultúrnom dome 

 

 Dezider Pataki starosta obce oboznámil prítomných poslancov s ďalším bodom 
rokovania   so  Žiadosťou organizácie Mas. Oyama Kyokushin Karate o výpožičku miestnosti 
kolkárne v Miestnom  kultúrnom dome. Komisie odporúčali výpožičku kolkárne pre športový 
klub. OZ prijalo uznesenie: 

 

 
Uznesenie č. 132/2020 

K žiadosti športového klubu Mas.Oyama Kyokushin Karate o výpožičku miestnosti 
 

 

OZ v Kameničnej 

A) Berie na vedomie  

Žiadosť športového klubu Mas.Oyama Kyokushin Karate o výpožičku miestnosti bývalej kolkárne 
v  Miestnom kultúrnom stredisku zo dňa 17.1.2020. 

B) Schvaľuje zámer 

Výpožičky miestnosti bývalej kolkárne v Miestnom kultúrnom stredisku pre Mas. Oyama 
Kyokushin Karate so sídlom Pardubická č.492, 946 01 Kameničná, IČO 36105643, na dobu 
určitú t.j. na 5 rokov za podmienok, že vypožičiavateľ zabezpečí úpravu miestnosti v záujme 
plynulého užívania. 
 

Hlasovanie: 
Za:          8 
Proti:      0 
Zdržal sa hlasovania:  0 
 

 

14. Žiadosti o prenájom obecných bytov 
 

 Ďalším bodom rokovania  Žiadosťi o prenájom obecných bytov. OZ bralo na vedomie 
a prijalo uznesenie:   
 



Uznesenie č. 133/2020 
K žiadostí o prenájom obecných bytov 

 
OZ v Kameničnej 

A)  Berie na vedomie 

1. Žiadosť p. Ildikó Szabóovej a  Ičina Viktora  o pridelenie  nájomného bytu s tým, že 
žiadosť bude evidovaná v zozname žiadostí.  

2. Žiadosť p. Karola Kollára o pridelenie  nájomného bytu s tým, že žiadosť bude evidovaná 
v zozname žiadostí.  

3. Žiadosť p. Noémi Gőghovej o pridelenie  nájomného bytu s tým, že žiadosť bude 
evidovaná v zozname žiadostí.  

4. Žiadost p. Zsuzsanny Répás a p. Zoltána Kobzu o pridelenie nájomného bytu s tým, že 
žiadosť bude evidovaná v zozname žiadostí. 

 

B/ Schvaľuje 

1. Pridelenie voľného dvojizbového nájomného bytu na adrese Kameničná č. 755/2, 946 01 
Kameničná a uzatvorenie nájomnej zmluvy s p. Patrikom Pálom narod.23.04.1993 od 01.01.2020 
do 31.12.2020, podľa VZN č. 1/2008, 2/2009 a 2/2014 s tým, že pri uzavretí nájomnej zmluvy 
vloží zábezpeku v sume 6 násobku mesačného nájomného na účet obce Kameničná. 

 
Hlasovanie: 
Za:          8 
Proti:      0 
Zdržal sa hlasovania:  0 
 
 

15. Žiadosť o prípojku pitnej vody I. M., Kameničná 
 
 

Žiadosť Imricha Molnára o vodovodnú prípojku t.j.  poskytnutie pitnej vody z vodovodnej 
prípojky bola podaná, nakoľko obec má vo vlastníctve vodovod od posledného domu na hlavnej 
ceste k domom na konci dediny. Odzneli sa obavy o fungovaní vodovodného potrubia. 
Prístupová cesta je vo vlastníctve Imricha Molnára, z toho dôvodu bolo by vhodné zriadenie 
vecného bremena v prospech obce, aby bol umožnený prístup k pozemkom 
s poľnohospodárskymi technikami. OZ prijalo: 

 

 

                                                                       Uznesenie č. 134/2020 
                                                  K žiadosti Imricha Molnára o prípojku pitnej vody 
 
 
OZ v Kameničnej 

A) Berie na vedomie 

Žiadosť Imricha Molnára bytom v Kameničnej č. 4, zo dňa 03.02.2020,   o povolenie  
vodovodnej prípojky  



B) Schvaľuje 

Zameranie poľnej cesty na parc.č. 704, 539, 538/1, 538/2 v kat.  území Kameničná, za účelom 
zriadenia vecného bremene v prospech obce Kameničná. 
 

Hlasovanie: 
Za:          8 
Proti:      0 
Zdržal sa hlasovania:  0 
 

 

 

16. Informatívna správa o výsledkoch volieb do NR SR v obci Kameničná 
 

Obecný úrad vypracoval materiál o výsledku volieb do NR SR na úrovni obce Kameničná. 
OZ prijalo: 
                                                                 Uznesenie č. 135/2020 

K informatívnej správe o výsledkoch volieb do NR SR v obci Kameničná 
 

       OZ v Kameničnej 
A) Berie na vedomie 
Informatívnu správu o výsledku volieb do NR SR v obci Kameničná 
 
Hlasovanie: 
Za:          8 
Proti:      0 
Zdržal sa hlasovania:  0 
 
 

17. Vyhodnotenie Komunitného plánu obce Kameničná za rok 2019 
 

               Komunitný plán obce Kameničná je potrebné v zmysle zákona o sociálnych službách 
vyhodnotiť s ročným intervalom. OZ prijalo uznesenie:      

            
                                                                  Uznesenie č. 136/2020 
                         K vyhodnoteniu Komunitného plánu obce Kameničná za rok 2019 
 

 

OZ v Kameničnej 
A) Berie na vedomie  

 
Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Kameničná 2019-2023 za 
rok 2019.  

Hlasovanie: 
Za:          8 
Proti:      0 
Zdržal sa hlasovania:  0 
 



 

18. Informatívna správa o priebehu odvolania proti výsledku kontroly SIEA Bratislava 
a výsledku správneho konania Inšpektorátu práce Nitra v ZŠ s MŠ Gyulu Lőrincza – 

Lőrincz Gyula Alapiskola és Óvoda 
 

Starosta obce podal správu o ďalších krokoch, o výsledkoch a o priebehu odvolania proti 
zistenej nezrovnalosti na SIEA a o rozhodnutí o výške pokuty od Inšpektorátu práce Nitra pre ZŠ 
s MŠ. OZ prijalo :  

 
 

Uznesenie č. 137/2020 
K informatívnej správe o priebehu odvolania proti výsledku kontroly SIEA Bratislava 

a výsledku správneho konania Inšpektorátu práce Nitra v ZŠ s MŠ Gyulu 
Lőrincza – Lőrincz Gyula Alapiskola és Óvoda 

 
OZ v Kameničnej 
 
A) Berie na vedomie 
1) Správu z finančnej kontroly na mieste č. 1/1020/2020/KŽP zo dňa 14.02.2020 

o dodržiavaní podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP č. KŹP – PO4-SC431-2015-6/012, 
vykonanej na preverenie zistení Vládneho auditu A948 K4633 a Úradu pre verejné 
obstarávanie SR vykonanej Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou Bratislava. 

2) Správu o zistenej nezrovnalosti č. 310IP190014006, zo dňa 21.2.2020,  názov projektu: 
„Zníženie energetickej náročnosti objektu škôlky v Kameničnej“, doručenej  Slovenskou 
inovačnou a energetickou agentúrou  dňa 24.2.2020. 

3)  Informatívnu správu o rozhodnutí Inšpektorátu práce Nitra, č. 
IPNR/KHIP/ROZ/2020/3548 zo dňa 27.1.2020 vo veci vykonanej kontroly v Základnej 
škole s materskou školou Gyulu Lőrincza – Lőrincz Gyula Alapiskola és Óvoda, Hlavná 
102, Kameničná, 946 01 Kameničná, IČO: 42371091 v dňoch 20.06.2018, 09.07.2018, 
12.07.2018, 13.07.2018. 

 
 
B) Žiada starostu obce    
Naďalej postupovať v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Kameničnej  č. 113/2019 
bod B) zo dňa 12.12.2019. 
 
Hlasovanie: 
Za:          8 
Proti:      0 
Zdržal sa hlasovania:  0 
 

 

19. Informatívna správa starostu obce – organizačné záležitosti 
 

Starosta obce informoval členov OZ o začatých prácach a projektoch v  tomto roku: 
 

- Uzavretie hlavnej ulici – rekonštrukcia verejného vodovodu 
- Vodozádržné opatrenia v intraviláne – týka sa 2 ulíc – ulica Mierová a Priateľstva 
- Výrub stromov v novom cintoríne a na futbalovom ihrisku 



- Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice – obci bol poskytnutý príspevok vo výške 11.000,-€  
- Prebieha stále verejné obstarávanie na výber dodávateľa na Rekonštrukciu MKS 
- 2x5 b.j.- mokré steny, - reklamácia u fimy Domov Slovakia 
- Podanie žiadostí na MF SR s maximálnou čiastkou 15 000,-- € 
- Podanie projektu na Betlen Gábor Alapítvány na usporiadanie Kohútieho festivalu a 

obnovy Kohútieho údolia v celkovej čiastke 2 937 780 HUF. 
 

 

 
Uznesenie č. 138/2020 

K informatívnej správe starostu obce Kameničná 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 
 

A) Berie na vedomie 
Informatívnu správu starostu obce Kameničná o organizačno-technických záležitostiach  

 
Hlasovanie: 
Za:          8 
Proti:      0 
Zdržal sa hlasovania:  0 
 
 
 

20. Interpelácia 
21. Diskusia 

 
 

Ing. Zoltán Bényi pripomenul, aby boli odvážené autá FCC – kontrolovať množstvo odobratého 
komunálneho odpadu, nakoľko množstvo komunálneho odpadu je stále vysoké napriek 
separovaniu. 

Alexandre Lőrincz dodal, že na miestnych komunikáciach sú veľké jamy –výtlky. Bolo by 
potrebné rozšíriť verejné osvetlenie osvetlením  autobusových  zastávok. 

Ildikó Kertészová pripomenula, že  autá parkujú na uliciach pred domom a na verejných 
priestranstvách v mnohých miestach je umietnený stavebný materiál, ktorý by mal byť 
umiesntnený na pozemkoch vo vlastníctve stavajúciach. 

Starosta obce Dezider Pataki informoval poslancov vrámci interpelácie, že je možnosť 
vypracovania dopravného plánu obce cca. za 800,--€, nakúpiť dopravné značenia – vyznačiť 
hlavnú a vedľajšie cesty,  

Attila Király v rámci diskusie dopytoval, na možnosť  vyznačenia obchádzkovej trasy pre 
nákladné autá počas  výmeny vododu na hlavnej ulici . 

 

 

 



 

19. Záver 

Dezider Pataki starosta obce poďakoval prítomným za účasť.  
 
 
 
 
Overovateľia: 
 
Ing. Zoltán Bényi 

Ján Markovics 

 
 
 
Zapísala: Noémi Ďurčovičová 
 
 
 
Kameničnej dňa 20.03.2020  
 
 
 
 
 
                                                             
                                                                                              JUDr. Ing. Iveta Némethová 
                                                                                                Prednosta obecného úradu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Dezider Pataki 
         starosta obce 

 


