
Zápisnica 
z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kameničná 

zo dňa  15. marca  2021. 
 
 

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

1. 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 8 poslancov obecného zastupiteľstva, 1 bol 
ospravedlnene neprítomný, zasadnutie OZ je uznášania schopné.  
 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 
 

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

                                                       
                   
                                                    Uznesenie č. 210/2021 
                    K návrhu overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 

A) Určuje  
1. Overovateľov zápisnice z 14. zasadnutia OZ v Kameničnej v nasledovnom zložení: 

Ing. Zoltán Bényi 
Ján Markovics 
 
2. Členov návrhovej komisie v nasledovnom zložení: 
Ildikó Kertészová 
Erika Blaškovics Lőrincz 
Ildikó Terényiová 
Hlasovanie: 
Za:        8 
Proti:    0  
Zdržal sa hlasovania: 0 
 

Starosta obce Dezider Pataki predložil program rokovania. Program zasadnutia OZ bol 
schválený uznesením č. 211/2021. 
 
 
 
                                                              



Uznesenie č. 211/2021 

                                      K programu rokovania OZ v Kameničnej 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 

A) Schvaľuje 

Program rokovania OZ Kameničná 

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 
2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 
3.  Plnenie uznesení OZ zo dňa 15.12.2020 
4. Úprava rozpočtu obce Kameničná na rok 2020 
5.Úprava rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2020 
6.Informatívna správa o aktuálnom stave vysporiadania záväzku obce voči SIEA Bratislava 
7.Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2021 
8.Správa o kontrolnej činnosti HKO za rok 2020 
9. Podanie projektu na Environmentálny fond o poskytnutie dotácie v rámci oblasti:   
        Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov v tom na     
       „Zníženie   energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Kameničná“   
10.Schválenie podmienok rekonštrukcie verejného osvetlenia 
11. Majetkovo-právne podania 

-Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu obce na pozemku parc.reg.“C“ par.č. 
209/1 o rozlohe cca. 54m2 
-Schválenie podmienok odpredaja časti parciel č. 200/1 a 200/2 v kat. území Kameničná 

12. Informatívna správa o priebehu sčítania domov a obyvateľov 
13. Aktualizácia zoznamu čakateľov na obecné nájomné byty 
14.Rôzne – Informatívna správa starostu 
15. Interpelácie a diskusia   
16. Záver 
        
Hlasovanie 
Za:     8 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 

 
 

 
      3.   Plnenie uznesení  OZ zo dňa 15.12.2020 

        Dezider Pataki starosta obce  vyhodnotil plnenie uznesenia z  13. zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. OZ bez pripomienok konštatovalo, že uznesenia boli splnené a prijalo uznesenie 
č. 212/2021.  

 

 

 
 



                                                   Uznesenie č. 212/2021 
                                          K plnení uznesení OZ zo dňa 15.12.2020 

                  
 
Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 
 
A) Berie na vedomie 

1. Vyhodnotenie plnenia uznesení OZ konaného dňa 15.12.2020. 
 

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

 
4. Úprava rozpočtu obce Kameničná na rok 2020 

 
Dezider Pataki starosta obce oboznámil prítomných poslancov s ďalším bodom rokovania   

t.j rozpočtovým opatrením obce č.4/2020. Rozpočet obce na rok 2020 bol schválený uznesením 
OZ č. 105/2019  dňa 12.12.2019 v úhrnnej výške 1 170 979 €.   Bol zmenený už 3 – krát 
rozpočtovým opatrením č. 1, rozpočtovým opatrením č. 2, rozpočtovým opatrením č. 3  
a rozpočtovým opatrením č. 4 na 1 216 753 €. Obci bola poskytnutá výnos dane vo vyššej 
čiastke oproti predpokladu. Bežné príjmy sa zvýšili tiež o zaplatené dane, o príjmy za 
prepožičiavanie poľnohospodárskej techniky a za vývoz odpadovej vody. Boli schválené 
žiadosti v dohodovacom konaní na financovanie výdavkov Základnej školy s materskou školu 
Gyulu Lőrincza – Lőrincz Gyula Alapiskola és Óvoda na odmeny, na kreditové príplatky. Obec 
musela zvýšiť dotáciu – príspevok na materskú školu, školskú jedáleň, ako aj finančný 
príspevok na školstvo z dôvodu nedostatku poskytnutých dotácií od Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a šprtu SR na základnú školu.  Tieto zmeny boli zapracované do rozpočtu. 
Rozpočet obce bol zmenený rovnako na príjmovej ako aj na výdavkovej časti podľa 
predloženého návrhu. 

K bodu neboli pripomienky – OZ prijalo uznesenie 213/2021. 
 

                                                Uznesenie č. 213/2021 
                       K úprave rozpočtu obce Kameničná na rok 2020 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 
A) Schvaľuje 
1. Rozpočtové opatrenie obce Kameničná č. 4/2020 v zmysle § 14 ods. 3 Zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov podľa priloženého materiálu 

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



5. Úprava rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2020 
 

Dezider Pataki starosta obce oboznámil prítomných poslancov s ďalším bodom rokovania  s 
úpravou rozpočtu ZŠ s MŠ Gyulu Lőrincza – Lőrincz Gyula Alapiskola és Óvoda,  Hlavná 102, 
Kameničná za rok 2020. Rozpočet ZŠ na rok 2020  už bol zmenený 3-krát.  Boli schválené 
žiadosti v dohodovacom konaní na financovanie výdavkov Základnej školy s materskou školu 
Gyulu Lőrincza – Lőrincz Gyula Alapiskola és Óvoda na odmeny, na kreditové príplatky. Obec 
musela zvýšiť dotáciu – príspevok na materskú školu, školskú jedáleň, ako aj finančný 
príspevok na školstvo z dôvodu nedostatku dotácii od Ministerstva  školstva, vedy, výskumu 
a športu SR.  Tieto zmeny boli zapracované do rozpočtu. 

Rozpočet ZŠ  bol zmenený  rovnako na príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu podľa 
predloženého návrhu. K bodu neboli pripomienky – OZ prijalo uznesenie 214/2021. 

 
                                                 Uznesenie č. 214/2021 
                                 K úprave rozpočtu ZŠ s MŠ na rok 2020  
 
Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 
A) Schvaľuje 
1. Zmenu rozpočtu ZŠ  s MŠ Gyulu Lőrincza – Lőrincz Gyula Alapiskola és Óvoda, 

Hlavná 102, Kameničná č. 4/2020, za rok 2020 v zmysle § 14 ods. 3 Zákona č. 
583/2004 Z.z.  rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov podľa priloženého materiálu 

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

 
6. Informatívna správa o aktuálnom stave vysporiadania záväzku obce voči SIEA 

Bratislava 
 
 

Starosta obce Dezider Pataki informoval prítomných s ďalším bodom rokovania 
o vysporiadaní záväzku voči SIEA. Obec uznala svoj  záväzok voči SIEA Bratislave. Obec 
zaplatila záväzok v plnej výške. Následne obec vyzvala EPIC Partner o zaplatenie časti 
finančnej nezrovnalosti. 

JUDr.Ing.Iveta Némethová dodala, že v prípade súdneho vymáhania voči EPIC Partner 
podľa písomného stanoviska Advokátskej kancelárie IKAK, trovy konania budú stáť okolo 
10 000 €, a každý úkon advokáta tiež cca 500 €,  a nie je záruka , že obec bude víťazom celého 
súdneho procesu. Obec využíva možnosť podania poistnej udalosti v rámci poistenia 
zodpovednosti za škodu, ktorej výsledok uznania tiež je minimálne. 

 
 
 
 
 



Uznesenie č.   215/2021 
K informatívnej správe o aktuálnom stave vysporiadania záväzku obce 

voči SIEA Bratislava 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 
A/ Berie na vedomie 

1. Správu o aktuálnom stave vysporiadania záväzku obce voči SIEA Bratislava a o ďalších 
postupoch uplatnenia zodpovednosti za vzniknutú škodu v zmysle predloženého materiálu voči 
spoločnosti EPIC Partner a.s. so sídlom Dunajské nábrežie 14, 945 01 Komárno, IČO: 
48038521. 

2. Vyjadrenie EPIC Partner a.s. na mimosúdne riešenie vo veci finančnej opravy k zákazke 
„Zníženie energetickej náročnosti objektu škôlky v Kameničnej“, ktoré tvorí prílohu tohto 
uznesenia  

3. Vyjadrenie advokátskej kancelárie IKAK, s.r.o. Nové Zámky  vo veci možného vymáhania 
sumy 52438,35 EUR od spoločnosti EPIC Partner a.s. súdnou cestou, ktoré tvorí prílohu tohto 
uznesenia  
 

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

7.Schválenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2021 
 

Starosta obce Dezider Pataki oboznámil prítomných s ďalším bodom rokovania  s 
návrhom na poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2021, s tým že TJ AGRO znížil žiadanú 
čiastku o 1000 €. 

Ildikó Kertészová dodala, že všetky spoločenské organizácie podali žiadosť o dotáciu, 
ale sa nedá vedieť ako vyvýja pandémia  Spoločenským  organizáciám poskytnúť dotáciu, 
podľa možnosti usporiadania podujatí. 

Podľa mienky Ing. Zoltána Bényiho  poskytnúť organizáciam žiadanú  finančnú čiastku 
podľa potreby. Občianskemu združeniu Egyesület a csallóközi ifjúságért poskytnúť pomoc v 
prípade potreby. 

K bodu neboli ďalšie pripomienky. OZ prijalo uznesenie 216/2021. 
            

Uznesenie č.   216/2021 
K poskytnutí dotácií z rozpočtu obce na rok 2021 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 

 

A) Berie na vedomie: 

Podané žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kameničná s celkovou požadovanou 
sumou 19 500,-- €, s tým že v rozpočte na rok 2021 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 2021, 
kapitola 08.1.0. oddiel 642001 v nasledovnom členení 

 

P.č. Organizácia Schválená výška dotácie 

1. ZO JDS Kameničná 500 

2. Egyesület a csallóközi ifjúságért -- 

3. Mas.Oyama Kyokushin Karate Kameničná 3400 

4. TJ Agro Kameničná 8000 

5. Poľovnícke združenie Kameničná 800 

6. CSEMADOK ZO  Kameničná 800 

 SPOLU: 13500 

  
Prevod peňažných prostriedkov uskutočniť podľa organizovaných akcií a vykonanej 
činnosti organizácií  
    

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

8. Správa o kontrolnej činnosti HKO za rok 2020 
 

 Dezider Pataki starosta obce  oboznámil poslancov OZ s obsahom správy o kontrolnej činnosti 
HKO za rok 2020, nakoľko JUDr.Ing. Gabriela Gönczölová nebola prítomná na zasadnutí OZ 
zo zdravotných dôvodov. 

OZ prijalo uznesenie 217/2021.                                         
 

Uznesenie č. 217/2021 
K správe o kontrolnej činnosti HKO za rok 2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 

A/ Berie na vedomie: 
Správu o kontrolnej činnosti HKO za rok 2020 

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



9. Podanie projektu na Environmentálny fond o poskytnutie dotácie v rámci oblasti: 
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov v tom na 

„Zníženie   energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Kameničná“ 
 

Starosta obce informoval prítomných s ďalším bodom rokovania s podaním projektu 
o poskytnutie dotácií na Zvýšenie energetickej efektívnosti kultúrneho domu v obci 
Kameničná, podľa ktorého steny budú zateplené, vymenené okná, dvere.  

 K bodu neboli pripomienky,  OZ prijalo uznesenie 218/2021. 
                                                            

Uznesenie č. 218/2021 
K podaniu projektu „Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu 

v obci Kameničná 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 
 
A) Schvaľuje 
1. Podanie projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu 

v obci Kameničná“ na Environmentálny fond Bratislava,  v rámci výzvy oblasť:  
„Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane 
zatepľovania(nehospodárska činnosť): 

Celkové náklady projektu: 365852,86 eur 
Požadovaná podpora:        343749,00 eur 
Spolufinancovanie projektu s obcou Kameničná: 22.103,86 eur  
 

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

10.Schválenie podmienok rekonštrukcie verejného osvetlenia 
 

Dezider Pataki starosta obce oboznámil prítomných poslancov s ďalším bodom 
rokovania   s návrhom na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Minulý rok už tu boli zástupcovia 
firiem a prezentovali svoje ponuky ohľadne rekonštrukcii VO – výmena svietidiel a platobné 
podmienky. Komisie schválili na svojich zasadnutiach ľacnejšiu verziu – s výmenou káblov 
ani jedna firma nerátala. 

  OZ prijalo uznesenie 219/2021. 
 

Uznesenie č. 219/2021 
K schváleniu podmienok rekonštrukcie verejného osvetlenia 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 
A) Berie na vedomie 
1. Ponuky firiem GREP SLOVAKIA, spol. s.r.o, 945 01 Komárno a LED ARENA, s.r.o. 

Matúškovo na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Kameničná t.j. výmena 
existujúcich svetelných telies s počtom 150 ks t.j.   súčasný počet  svetelných bodov. 



B) Žiada starostu obce 
Vypísanie verejného obstarávania na výmenu svetelných telies  s výkonom 30W – 130 ks, 
s výkonom 50 W – 20 ks, s maximálnym finančným nákladom: 30 000 eur,  financovaným vo 
forme 48 mesačných stálych poplatkov, s tým, že všetky práce súvisiace s výmenou svetelných 
telies vykonáva  zhotoviteľ diela, vrátane odmontovania a likvidácie súčasných svetelných 
telies, namontovania a napájania nových svetelných telies na el. vedenie a minimálne s 5 
ročnou garanciou vykonaného diela. 
  

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

 
 

11. Majetkovo-právne podania 
-Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu obce na pozemku parc.reg.“C“ 

par.č. 209/1 o rozlohe cca. 54m2 
-Schválenie podmienok odpredaja časti parciel č. 200/1 a 200/2 v kat. území 

Kameničná 
 

Dezider Pataki starosta obce oboznámil prítomných poslancov s ďalším bodom rokovania   
s predajom pozemku pri Jednote vo výmere 54 m2. Nakoľko neboli pripomienky, OZ schválilo 
uznesním č. 220/2021. 
 

                                                                Uznesenie č. 220/2021 
          K žiadosti o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu obce Kameničná na pozemku  
                                     parc.reg.“C“,   par.č.    209/1 o rozlohe 54 m2 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 

A) Konštatuje, že 

 
1. V zmysle uznesenia OZ č. 205/2020 zo dňa 15.12.2020, v súlade s §9a ods.8) písm.e) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený zámer  odpredaja 
spoluvlastníckeho podielu obce Kameničná na nehnuteľnosti parc. reg. „C“ par.č. 209/1, 
vedenej na LV č. 846,  v katastrálnom území Kameničná, o celkovej rozlohe 895 m2, druh 
pozemku záhrada, 1120/18480 časti k celku t.j. 54,242424 m2 pre Alexander Pisiho, rod. Pisi, 
narod. 03.01.1986, rod.č.: 860103/6884,  bytom Petőfiho 784/18, 945 01 Komárno, štátny 
občan SR, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.8 písm. e)  zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Dôvodom    hodným    osobitného    zreteľa je,     že    kupujúci    Alexander      Pisi, rod. Pisi,   
narodený 03.01.1986,     bytom     Petőfiho     784/18,     945 01 Komárno,    už    vlastní  všetky   
ostatné  spoluvlastnícke podiely k  pozemku.    
Predmetnú nehnuteľnosť   obec  Kameničná neužíva,   je  prebytočným   a  neupotrebiteľným  
majetkom. 
 



Predajná cenu časti pozemku parc. reg. „C“, par.č. 209/1, vedenej na LV č. 846,  
v katastrálnom území Kameničná, o celkovej rozlohe 895 m2, druh pozemku záhrada, 
1120/18480 časti k celku t.j. 54,242424 m2 vo výške 12 eur/m2, 
 

2. Po zverejnení zámeru, ktoré stále trvá, neboli podané žiadne podania, námietky, ktoré by 
vyjadrovali výhrady alebo pripomienky k zverejnenému zámeru na odpredaj časti pozemku 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  
 
B) Schvaľuje  

1. So súhlasom  8  poslancov, ktorí predstavujú viac ako 3/5 väčšinu všetkých poslancov OZ 
Kameničná,  odpredaj spoluvlastníckeho podielu obce Kameničná na nehnuteľnosti parc. reg. 
„C“ par.č. 209/1, vedenej na LV č. 846,  v katastrálnom území Kameničná, o celkovej rozlohe 
895 m2, druh pozemku záhrada, 1120/18480 časti k celku t.j. 54,242424 m2 pre Alexander 
Pisiho, rod. Pisi, narod. 03.01.1986, rod.č.: 860103/6884,  bytom Petőfiho 784/18, 945 01 
Komárno, štátny občan SR, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.8 písm. e)  
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Dôvodom    hodným    osobitného    zreteľa je,     že    kupujúci    Alexander      Pisi, rod. Pisi,   
narodený 03.01.1986,     bytom     Petőfiho     784/18,     945 01 Komárno,   štátny občan SR,  
už    vlastní  všetky   ostatné  spoluvlastnícke podiely k  pozemku.    
Predmetnú nehnuteľnosť   obec  Kameničná neužíva,   je  prebytočným   a  neupotrebiteľným  
majetkom. 
 
Predajná cenu časti pozemku parc. reg. „C“, par.č. 209/1, vedenej na LV č. 846,  v katastrálnom 
území Kameničná, o celkovej rozlohe 895 m2, druh pozemku záhrada, 1120/18480 časti 
k celku t.j. 54,242424 m2 vo výške 12 eur/m2, t.j. 651 eur za celú odpredanú časť (slovom: 
šesťstopäťdesiatjeden eur).  
 
C) Žiada 
Starostu obce zabezpečiť návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností s tým, 
že náklady spojené s vkladom hradí kupujúci.  

Hlasovanie 
Za:     8 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
 
Dezider Pataki starosta obce oboznámil prítomných poslancov so záujmom o odkúpenie 

pozemku za obecným úradom na výstavbu bytového domu – cca 10 árov. 
JUDR.Ing. Iveta Némethová dodala, že OZ  má schváliť minimálnu predajnú cenu pozemku.  
Neboli pripomienky, OZ prijalo uznesenie č. 221/2021. 
                                                             
 
 
 
 
 



 
Uznesenie č. 221/2021 

K schváleniu podmienok odpredaja časti pozemkov parc.č. 200/1 a 200/2 v kat. úz.  
                                 Kameničná vo vlastníctve obce Kameničná 
 
 
Obecné zastupiteľstvo  v Kameničnej 

A) Žiada starostu obce 

V zmysle uznesenia č. 169/2020 zo dňa 3.9.2020, ktorým bol schválený odpredaj pozemkov 
v kat. území Kameničná, par.reg. „C“ par. č. 200/1, druh pozemku záhrada a parc.reg.“C“, 
par.č. 200/2 , druh pozemku orná pôda objednať vyhotovenie geometrického plánu na 
určenie rozlohy  pozemkov ponúkaných na odpredaj a rozlohy pozemkov na zachovanie vo 
vlastníctve obce,  za účelom vybudovanie infraštruktúry resp. vytvorenie verejnej zelene. 

 

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

12. Informatívna správa o priebehu sčítania domov a obyvateľov 
 

Dezider Pataki starosta obce oboznámil prítomných poslancov s ďalším bodom 
rokovania so sčítaním domov a bytov, ktoré už prebieha v súčasnej dobe, do 31.03.2021 
obyvatelia môžu sa sčítať elektronicky, po tomto termíne iba s  pomocou sčítacích 
komisárov. OZ prijalo uznesenie 222/2021. 

 

                                                       Uznesenie č. 222/2021 
                             K informatívnej správe o sčítaní domov a obyvateľov 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 

A) Berie na vedomie 
 
1./  Sčítanie domov a bytov 
 V prvej fáze prebehlo sčítanie domov a bytov v termíne od 1.júna 2020 do 12.  
             februára 2021 
 Obec Kameničná sčítanie ukončila dňa 3. februára 2021. 
 Zodpovedná osoba za sčítanie domov a bytov Irena Patajová 
2./  Sčítanie obyvateľov 

- od 15. februára do 31. marca 2021 bude obyvateľ plniť svoju sčítaciu povinnosť  
výlučne        
   vyplnením elektronického formulára na sčítanie obyvateľov. 
- od 1. apríla do 31. októbra 2021 obyvateľ môže využiť asistované sčítanie 
 obyvateľov 



a/ v obci bude zriadené kontaktné miest 
b/ obyvateľovi pomôže stacionárny asistent v kontaktnom mieste 
c/ mobilný asistent navštevuje domácnosti za účelom sčítania občana 
d/ mobilný asistent len na základe telefonátu navštívi obydlie obyvateľa 
zodpovedná osoba za sčítanie obyvateľov Alžbeta Magalová 

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

         
13. Aktualizácia zoznamu čakateľov na obecné nájomné byty 

 
Nakoľko v obci momentálne nie je prázdny nájomný byt, bol aktualizovaný zoznam 

čakateľov na nájomné byty, doplnený o podané žiadosti. 
 
                                           Uznesenie č. 223/2021 
        K aktualizácii zoznamu čakateľov na obecné nájomné byty  
 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 

     A/ Schvaľuje 

1. Zoznam čakateľov na pridelenie nájomného bytu podľa predloženého materiálu 
Hlasovanie 
Za:     8 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 

 
14.Rôzne – Informatívna správa starostu 

 
Dezider Pataki informoval prítomných s ďalším bodom – s informatívnou správou 
o podaných žiadostiach. 

- Podanú žiadosť na elektrickú nabíjaciu stanicu je potrebná doplniť s uznesením, kde je 
presná suma dotácie a vlastných zdrojov.                        
 
                                             Uznesenie č. 224/2021 
           ktorým sa dopĺňa uznesenie OZ č. 204/2020 zo dňa 15.12.2020  
     k podaniu projektu na Ministerstvo hospodárstva SR o poskytnutie dotácie na    
             podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 

A) Schvaľuje  
1. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných 

elektrických nabíjacích staníc na projekt s názvom „ Elektrické pripojenie verejne 
prístupnej nabíjacej stanice obec Kameničná“, do Ministerstva hospodárstva SR v rámci 



výzvy pod kódom: 11378/2020-4210-52028, s celkovým rozpočtom projektu: 5147,02 eur, 
z toho požadovaná dotácia: 4889,67 eur a maximálna výška spolufinancovania obce 
Kameničná: 257,35 eur. 

 

B) Konštatuje, že 
1. Uznesenie č. 204/2020 OZ Kameničná   je zverejnené na webovom sídle obce Kameničná 

www.kamenicna.eu v časti uznesenia - zápisnice a uznesenie č. 224/2021 po jeho schválení 
bude zverejnené na webovom sídle obce Kameničná www.kamenicna.eu v časti uznesenia - 
zápisnice. 

 
Hlasovanie 
Za:     8 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 
 
- A. Szlamová podala žiadosť o využívanie prístupovej cesty za obecným úradom počas 

výstavby rodinného domu. 
 
Ing. Zoltán Bényi dodal , že prístupová cesta pred nájomným bytmi nevydrží veľké 
nákladné autá. 
                                        
 
                                                      Uznesenie č. 225/2021 
                    K poskytnutej výhody, spočívajúcej vo využívaní prístupovej cesty 

                                                                na parc. č. 203/5 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 
 

A) Súhlasí 
S využívaním prístupovej cesty na parc.č. 203/5 na zabezpečenie realizácie výstavby na 
pozemku č. 203/2 a 203/17 vo vlastníctve p. Angeliky Szlamovej, do zabezpečenia 
geometrického plánu na určenie hraníc – výmery vecného bremena s právom prechodu na 
pozemku s par.č. 203/5. 
 
B) Žiada starostu obce 
Na náklady oprávneného z vecného bremena, práva prechodu na poz. par.č. 203/5  
zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu na určenie hraníc – výmery vecného 
bremena.  
 
Hlasovanie 
Za:     8 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 
 



- Z. Ďuriš podal žiadosť o prenájom nebytových priestorov v pivnici MKS.  Obec podala 
žiadosť o NFP,  kde je podmienkou  pri schválení podpory je aj  nevyužívanie  
kultúrneho domu na  podnikateľskú činnosť. 

 
                                                 Uznesenie č. 226/2021 
                 K žiadosti o prenájom nebytových priestorov v budove kultúrneho domu 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 
 
A) Berie na vedomie 
 

Žiadosť p. Zdeno Ďuriša, bytom v Kameničnej o prenájom nebytových priestorov v kultúrnom 
dome za účelom zriadenia vzorkovej nízkokapacitnej pekárne prevádzkovanej za účelom 
vývoja nových pekárenských výrobkov s tým, že o schválení prenájmu obecné zastupiteľstvo 
môže rozhodovať po vyhodnotení projektu obce „Zníženie energetickej náročnosti objektu 
kultúrneho domu v obci Kameničná“ podaného na Environmentálny fond Bratislava,  v rámci 
výzvy oblasť:  „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane 
zatepľovania(nehospodárska činnosť), nakoľko podmienkou podpory projektu  je aj 
nevyužívanie kultúrneho domu na hospodársku činnosť, t.j. na podnikanie  v tom aj  
prenajímanie objektu.  
 

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

- Je vypracovaný generel dopravného značenia do ktorého treba doplniť hlavné a vedľajšie 
cesty. Podľa návrhu hlavné cesty by boli ulice: Nová, Krajná , Pardubická, Tagová  a ostatné 
ulice vedľajšie cesty – treba vyznačiť – STOP, a daj  prednosť v jazde. Po vypracovaní 
dokumentácie je potrebné podať na Dopravný inšpektorát na schválenie. 
 
                                             Uznesenie č. 227/2021 
                       K generelu dopravného značenia  obce Kameničná 
 
 
Obecné zastupiteľstvo  v Kameničnej  
A) Schvaľuje 
Do súčasnosti spracovaného generelu  dopravného značenia obce Kameničná zapracovať 
vyznačenie  hlavných a vedľajších ulíc spolu s patričnými dopravnými značeniami.  
 
Hlasovanie 
Za:     8 
Proti: 0 
Zdržal sa hlasovania: 0 



 
 
- Starosta obce informoval poslancov o vykonaných opatreniach v rámci odpadového 

hospodárstva -  nakoľko stavebný odpad  nie je možné zahrňať  medzi odovzdaný odpad 
sme stále na 27%,  cena za uloženie odpadu vzrástol. Obec podala žiadosť na nákup 
auta na čistenie ulíc. 

- Bol dokončený projekt – Vodozádržné opatrenia v intraviláni obci – I. etapa, na finacie 
ešte čakáme. Je podaná tiež II. Etapa projektu Zberný a vsakovací systém, ktorý ešte nie 
je vyhodnotený. 

- Na požiarnej zbrojnici sú už namontované okná, dvere, polystyrén na vonkajšie steny. 
- Drvič konárov – obe nemôže podať žiadosť o dotáciu, ale Komunálna spoločnosť V. 

Kosihy áno, obce by mohli vypožičať drvič v prípade poskytnutia dotácie. 
- Obec musí zabezpečiť odvoz kuchynského odpadu od obyvateľov, je viac možností, ale 

je potrebné zistiť najvýhodnejšiu ponuku. 
- S kanalizáciou musí obec počkať, nakoľko je drahá, len zameranie a projekt stojí cca 

150.000 €. 
 

                                                        
Uznesenie č. 228/2021 

                           K vykonaním opatreniam v rámci odpadového hospodárenia 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 
 
A) Berie na vedomie 
Informatívnu správu starostu o efektívnosti vykonaných opatrení v zmysle uznesenia č. 
190/2020  zo dňa 18.11.2020. 
 
B) Žiada starostu obce 

       Zaobstarať ďalšie ponuky na zabezpečenie zberu a odvozu kuchynského odpadu z ktorých  
       bude možné vybrať najhospodárnejšiu a najefektívnejšiu variantu.     
 
 

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

 
 
 

15. Interpelácie a diskusia 
 
 
 

Ildikó Kertészová v rámci interpelácie poukázal na nečinnosť všeobecného praktického lekára 
MUDr. L. Sása, ktorý počas pandémie neordinuje skoro už rok,  každé potvrdenie spoplatňuje. 
Pozýva pacientov na preventívne prehľiadky počas pandémie 
Ing. Tibor Lőrincz dodal,  že MUDr.Sás je t.č. PN. 



Starosta obce dodal, že je potrebné vypísať konkurz na obsadenie miesta všeobecného lekára. 
Podľa názoru Ing. Zoltána Bényiho je možné podať petíciu. 
 
 

16. Záver 
 
 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť, a uzavrel zasadnutie OZ. 
        
Overovatelia: 
Ing. Zoltán Bényi 
 
Ján Markovics 
 
 
 
 
Zapísala: Noémi Ďurčovičová 
 
 
 
Kameničnej dňa 25.03.2021 
 
 
 
 
                                                             
                                                                                              JUDr. Ing. Iveta Némethová 
                                                                                                Prednosta obecného úradu 
 
 
 
 
 
                  Dezider Pataki 
         starosta obce 

 


