
Zápisnica 
z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kameničná 

zo dňa  29. júna  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 7 poslancov obecného zastupiteľstva, 2 boli 
ospravedlnene neprítomní, 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. 240/2021 
                     K návrhu overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  
 

A) Určuje 
1. Overovateľov zápisnice v nasledovnom zložení: 

 
Markovics Ján 
Mgr. Viczena Edina 
 

2. Členov návrhovej komisie v nasledovnom zložení:  
 
Blaškovič Lőrincz Erika 
Lőrincz Alexander 
Kertész Ildikó 
 
Hlasovanie 
Za:                  7 
Proti:               0  
Zdržal sa hlasovania:     0  
 
 

Starosta obce Dezider Pataki predložil program rokovania. Program zasadnutia OZ bol 
schválený uznesením č. 241/2021. 
 
 



                                            Uznesenie č. 241/2021 
                                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.     Kontrola plnenia uznesení z 15. zasadnutia OZ a dopyty 
4.     Prerokovanie záverečného účtu obce Kameničná za rok 2020 
            Stanovisko HKO k záverečnému účtu obce Kameničná za rok 2020 
5. Záverečný účet ZŠ s MŠ Gy. Lőrincza- Lőrincz Gyula Alapiskola és Óvoda za 
             rok 2020 
6.         Návrh zmeny rozpočtu obce Kameničná na r. 2021 
7.         Návrh zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ Gy. Lőrincza-Lőrincz Gyula Alapiskola és 
           Óvoda za  rok 2021 
8.        Informatívna správa riaditeľky ZŠ s MŠ o počte zapísaných detí na šk. r. 
           2021/22 
9.      Plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2021 
10.      Správa o vykonaných kontrolách HKO podľa plánu kontrolnej činnosti 
11.      Žiadosť obč. združenia „Egyesület a csallóközi ifjúságért“ o podporu 
            k usporiadaniu   podujatia Impulse All In Music Festival dňa 21.8.2021 
12. Žiadosť Z. Kiss a manželka o právo prechodu cez pozemok s parc.č. 27/1 
13. Žiadosť Z. Kazánovej o odkúpenie časti pozemku z parc.č. 246/2 o výmere 282m2 
14. Žiadosť A. Bekeovej o odkúpenie pozemku par.č. 150/2 o rozlohe 194m2 
15. Žiadosť spoločnosti Hemala Trade, s.r.o. Komárno o odkúpenie časti pozemku 

par.č.  171/1 o výmere 100 m2 a časti pozemku par.č. 172/2 o výmere 220 m2 
16.       Žiadosť T. Markovicsa o odkúpenie pozemku parc.č. 256/4 o rozlohe 578 m2. 
17.       Prenájom časti pozemku č. 196/1 o výmere 0,68 m2 pre Zásielkovňa s.r.o. 

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

 
3. Kontrola plnenia uznesení z 15. zasadnutia OZ a dopyty poslancov 

 
                Dezider Pataki starosta obce  vyhodnotil plnenie uznesenia z  15. zasadnutia 
obecného zastupiteľstva.  



Ildikó Kertészová sa opýtala na plnenie uznesenia nahlásenia na NSK  nedostupnosť 
obvodného lekára. 
Riešenie problému je nahlásené predsedovi Zdravotnej Komisie v NSK. 
OZ prijalo uznesenie č. 242/2021. 
                                          
                                           Uznesenie č. 242/2021 

       Ku kontrole plnenia uznesení z 15. zasadnutia OZ a dopyty poslancov 
                

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 

A) Berie na vedomie 

Správu o kontrole plnenia uznesení z 15. zasadnutia OZ konaného dňa 22.4.2021 

Hlasovanie 
Za:               7   
Proti:            0    
Zdržal sa hlasovania:   0 
 

 

4. Prerokovanie záverečného účtu obce Kameničná za rok 2020 
Stanovisko HKO k záverečnému účtu obce Kameničná za rok 2020 

 

Záverečný účet obce poslanci prerokovali spolu s  komisiami bez pripomienok. HKO obce 
JUDr.Ing. Gabriela Gőnczölová prečítala svoje stanovisko k záverečnému účtu a navrhla prijať 
bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie č. 243/2021. 
 

Uznesenie č. 243/2021 
K prerokovaniu záverečného účtu obce Kameničná za rok 2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 
 

A/ Berie na vedomie: 

1. Záverečný účet obce Kameničná za r.2020   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. Stanovisko HKO k Záverečnému účtu obce Kameničná za rok 2020 
 

B/ Schvaľuje: 

1. Záverečný účet obce Kameničná  za rok 2020 a výsledok rozpočtového hospodárenia za 
rok 2020  bez výhrad v nasledovnom členení : 

        

 Výsledok rozpočtového hospodárenia bežného rozpočtu :     + 101 551 

 Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitál. Rozpočtu  :    -    71 869 



 Výsledok finančných operácií:             -    830 

 Upravený výsledok rozpočtového hospodárenia:           -  1 742 

 

2. Ing. Ľudovíta Fialu, certifikovaný audítor, Veľkoblahovská 6750/9E, 929 01 Dunajská 
Streda, č. licencie UDVA 1139,  ako audítora pre overovanie účtovnej uzávierky obce 
za rok 2020 podľa § 19 ods.2 Zákona o účtovníctve. 

 

C/  Žiada 

1. Usporiadanie schodku rozpočtového hospodárenia  za rok 2020  zisteného podľa § 2 b) 
a c) resp. § 10 ods. 3 a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy t.j. 
bez finančných operácií vo výške 912 €   z rezervného fondu. 
 
Hlasovanie 
Za:               7   
Proti:            0    
Zdržal sa hlasovania:   0 
 

 
5. Záverečný účet ZŠ s MŠ Gy. Lőrincza- Lőrincz Gyula Alapiskola és Óvoda za 

rok 2020 
 

Záverečný účet ZŠ s MŠ Gy. Lőrincza- Lőrincz Gyula Alapiskola és Óvoda za rok 2020 
 poslanci prerokovali spolu s komisiami bez pripomienok. Obecné zastupiteľstvo prijalo 
uznesenie č. 244/2021. 
 

 
Uznesenie č. 244/2021 

K záverečnému účtu ZŠ s MŠ Gy. Lőrincza – Lőrincz Gyula Alapiskola 
és Óvoda za rok 2020 

 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 
 

A) Berie na vedomie: 

1. Záverečný účet Základnej  školy s materskou školou Gyulu Lőrincza – Lőrincz Gyula 
Alapiskola és Óvoda, Hlavná č. 102,  946 01 Kameničná za rok 2020   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. Stanovisko HKO k Záverečnému účtu Základnej  školy s materskou školou Gyulu 
Lőrincza – Lőrincz Gyula Alapiskola és Óvoda, Hlavná č. 102,  946 01 Kameničná za rok 
2020    

 
 



B) Schvaľuje: 

 

1. Záverečný účet Základnej  školy s materskou školou Gyulu Lőrincza – Lőrincz Gyula 
Alapiskola és Óvoda, Hlavná č. 102, 946 01 Kameničná  za rok 2020 a výsledok rozpočtového 
hospodárenia za rok 2020 nasledovne:  
        

 Výsledok rozpočtového hospodárenia bežného rozpočtu :         0 

 Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitál. rozpočtu :           0 

 Výsledok finančných operácií:           0 

 Spolu výsledok rozpočtového hospodárenia:         0 

 

Hlasovanie 
Za:               7   
Proti:            0    
Zdržal sa hlasovania:   0 
 
 
 
 

6. Návrh zmeny rozpočtu obce Kameničná na r. 2021 
 

 
 
Dezider Pataki starosta obce oboznámil prítomných poslancov s ďalším bodom rokovania   

t.j Rozpočtovým opatrením obce č.1/2021. Rozpočet obce na rok 2021 bol schválený 
uznesením OZ č. 199/2020  dňa 15.12.2020 v úhrnnej výške 1 042 583 €. Boli schválené 
žiadosti o dotácie od NSK, boli refundované náklady od Ministerstva vnútra na testovanie 
COVID-19, bola schválená Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím 
návykom dieťaťa pre žiakov ZŠ a detí z MŠ predškolákov. Tiež bola oznámená výška 
poskytnutej dotácie na financovanie výdavkov  Základnej školy s materskou školu Gyulu 
Lőrincza – Lőrincz Gyula Alapiskola és Óvoda, na učebnice, na špecifiká, ako aj na projekty 
„Múdre hranie“ a „Zlepšenie vybavenia školských jedální“. Obec musela vrátiť  
„Nezrovnalosť“ - časť NFP na rekonštrukciu materskej školy. Tieto zmeny sú teraz 
zapracované do rozpočtu. Rozpočet obce bol zmenený rovnako na príjmovej ako aj na 
výdavkovej časti rozpočtu podľa predloženého návrhu. 

 
K bodu neboli pripomienky – OZ prijalo uznesenie 245/2021. 

 
 

   

 
                                     



Uznesenie č. 245/2021 
K návrhu zmeny rozpočtu obce Kameničná na rok 2021 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 

A) Schvaľuje: 
 
Rozpočtové opatrenie obce Kameničná č. 1/2021 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 
       
 

 Sch. 
rozpočet 

Úprava Uprav.rozp. 

Bežné príjmy 919 056 +85 349,08 1 004 405,08 

Kapitálové príjmy 92 256 +2 236,80 94 492,80 

Finančné operácie 31 271 +71 945,97 103 216,97 

SPOLU PRÍJMY 1 042 583 159 531,85 1 202 114,85 

Bežné výdavky 885 353 + 104 511,83 989 864,83 

Kapitálové 
výdavky 

93 230 + 55 020,02 148 250,02 

Finančné operácie 64 000 0 64 000,00 

SPOLU 
VÝDAVKY 

1 042 583 159 531,85 1 202 114,85 

 

Hlasovanie 
Za:               7   
Proti:            0    
Zdržal sa hlasovania:   0 
 
 
 

7. Návrh  zmeny rozpočtu ZŠ  s MŠ Gyulu Lőrincza – Lőrincz Gyula Alapiskola és 
Óvoda, Hlavná 102, Kameničná za rok 2021 

 
 

       Dezider Pataki starosta obce oboznámil prítomných poslancov s ďalším bodom rokovania   
t.j Návrhom  zmeny rozpočtu ZŠ  s MŠ Gyulu Lőrincza – Lőrincz Gyula Alapiskola és Óvoda, 
Hlavná 102, Kameničná za rok 2021  Rozpočet Základnej školy s materskou školu Gyulu 
Lőrincza – Lőrincz Gyula Alapiskola és Óvoda na rok 2021 bol schválený uznesením OZ č. 
200/2020  dňa 15.12.2020 v úhrnnej výške 294 553 €. Bola schválená Žiadosť o poskytnutie 
dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre žiakov ZŠ a detí z MŠ 



predškolákov. Tiež bola oznámená výška poskytnutej dotácie na financovanie výdavkov  
Základnej školy s materskou školu Gyulu Lőrincza – Lőrincz Gyula Alapiskola és Óvoda, na 
učebnice, na špecifiká, ako aj na projkety „Múdre hranie“ a „Zlepšenie vybavenia školských 
jedální“. Tieto zmeny sú teraz zapracované do rozpočtu. 

K bodu neboli pripomienky – OZ prijalo uznesenie 246/2021. 
 

 

Uznesenie č. 246/2021 

K návrhu zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ Gy. Lőrincza-Lőrincz Gy. Alapiskola 
és Óvoda za rok 2021 

 
 

                                        
Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 
 
A) Schvaľuje: 

Návrh  zmeny rozpočtu ZŠ  s MŠ Gyulu Lőrincza – Lőrincz Gyula Alapiskola és Óvoda, 
Hlavná 102, Kameničná za rok 2021 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 

 

 

 Schválený 
rozpočet 

Úprava Uprav.rozpočet 

Bežné príjmy 294 553 -32,60  294 520,40 

Kapitálové príjmy 0 + 2500 2 500 

Finančné operácie 0 0 0 

SPOLU PRÍJMY 294 553 2 467,40 297 020,40 

Bežné výdavky 294 553 -32,60 294 520,40 

Kapitálové 
výdavky 

0 + 2500 +2500 

Finančné operácie 0 0 0 

SPOLU 
VÝDAVKY 

294 553 + 2 467,40 297 020,40 

 
Hlasovanie 
Za:               7   
Proti:            0    
Zdržal sa hlasovania:   0 



8. Informatívna správa riaditeľky ZŠ s MŠ o počte zapísaných detí na šk. r. 
2021/22 

 
 PaedDr. Mária Egyedová riaditeľka  základnej školy. Riaditeľka informovala 

prítomných poslancov o počte zapísaných detí do základnej školy s MŠ . Počet zapísaných detí 
do MŠ je 18 – plný počet.  
V základnej škole počet zapísaných detí je 16. Spolu v triedach s VJS je 8 detí, a v triedach 
s vyučovacím jazykom maďarským je 33 žiakov.  

K bodu neboli pripomienky – OZ prijalo uznesenie 247/2021. 
 

 
Uznesenie č. 247/2021 

K informatívnej správe riaditeľky ZŠ s MŠ o počte zapísaných detí na šk.r. 2021/22 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 
 
A) Berie na vedomie 

Správu o počte zapísaných detí na šk. rok 2021/2022 podľa predloženého materiálu  
 
Hlasovanie 
Za:               7   
Proti:            0    
Zdržal sa hlasovania:   0 
 
 

10. Plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2021 
 
 

Starosta obce podal slovo JUDr.Ing. Gabriele Gönczölovej. HKO obce oboznámila 
poslancov s plánom kontroly na II. polrok 2021. 
K bodu neboli pripomienky – OZ prijalo uznesenie 248/2021. 

 
 
 

Uznesenie č. 248/2021 
K plánu kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 

A) Schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2021 podľa zverejneného návrhu.  

Hlasovanie 
Za:               7   
Proti:            0    
Zdržal sa hlasovania:   0 



10.Správa o vykonaných kontrolách HKO podľa plánu kontrolnej činnosti 
 

Starosta obce podal slovo JUDr.Ing. Gabriele Gönczölovej. HKO obce podala informáciu 
o vykonaných kontrolách v I. polroku 2021. nedostatky nebili zistené. 

K bodu neboli pripomienky – OZ prijalo uznesenie 249/2021. 
 

                                             Uznesenie č. 249/2021 
 K správe o vykonaných kontrolách HKO podľa plánu kontrolnej činnosti  
                                                 za I. polrok 2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 
A) Berie na vedomie 
 

1. Správu o výsledku kontroly evidencie a vybavenia žiadosti o sprístupnenie informácie podľa 
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám vykonanej v I. polroku 2021 

2. Správu o výsledku kontroly tvorby a čerpania peňažných fondov obce v roku 2020 vykonanej 
v I. polroku 2021 
 

Hlasovanie 
Za:               7   
Proti:            0    
Zdržal sa hlasovania:   0 
 

11. Žiadosť obč. združenia „Egyesület a csallóközi ifjúságért“ o podporu 
k usporiadaniu   podujatia Impulse All In Music Festival dňa 21.8.2021 

 
 

Dezider Pataki starosta obce oboznámil prítomných poslancov s ďalším bodom rokovania   
t.j so žiadosťou ECSI o dotáciu vo výške 5 000 eur. Zo schváleného rozpočtu zostal 
nerozdelených 500 eur, max. výška dotácie pre ECSI je 1 000 eur + technická podpora, príprava 
terénu, kosenie. 
 
Podľa mienky Ildikó Kertészovej zodpovednosť  za celú akciu znáša ECSI.  

K bodu neboli ďalšie pripomienky – OZ prijalo uznesenie 250/2021. 
 
                                            Uznesenie č. 250/2021 
     K žiadosti občianskeho združenia Egyesület a csallóközi ifjúságért     
     o podporu k usporiadaniu podujatia Impulse All In Music Festival 
                                                dňa 21.8.2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 

A) Berie na vedomie 

Podanú žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kameničná s celkovou požadovanou 
sumou 5 000,-- €. V rozpočte na rok 2021 je schválená čiastka vo výške 14 000,-- €, z ktorej je 
už rozdelená 13 500,-- €. 

 



B) Schvaľuje 

V zmysle odporúčania odborných komisií pri OZ a  „VZN č. 8/2008 o  poskytovaní dotácií 
z rozpočtu Obce Kameničná“    poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Kameničná na rok 2021, 
kapitola 08.1.0. oddiel 642001 pre občianske združenie „Egyesület a csallóközi ifjúságért“ 
v sume 1000 € a podporu vo forme materiálnej pomoci podľa predchádzajúcej dohody so 
žiadateľom. 

Hlasovanie 
Za:               7   
Proti:            0    
Zdržal sa hlasovania:   0 
 

 
12.Žiadosť Z. Kiss a manželka o právo prechodu cez pozemok s parc.č. 27/1 

 
Dezider Pataki starosta obce informoval poslancov so žiadosťou Z. Kissa a K. Kissovej, - 

pozemok pri kostole – o právo prechodu, udelenie súhlasu na prechod cez parcelu vo vlastníctve 
obce. Asfaltovanie ani betónovanie dovtedy nie je možné, kým projekt Zberný a vsakovací 
systém nebude zrealizovaný 

K bodu neboli  pripomienky – OZ prijalo uznesenie 251/2021. 
 
 

Uznesenie č. 251/2021 
K žiadosti Z. Kiss a manželka o právo prechodu cez pozemok s par.č. 27/1 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 

A) súhlasí 
s prechodom cez pozemok parc.č. 27/1 na zabezpečenie  realizácie výstavby na pozemku č. 
25/2 vo vlastníctve Zoltán Kiss a Katarína Kissová, Kameničná č. 850, 946 01 Kameničná do 
zabezpečenia geometrického plánu na určenie využitia a druhu pozemku resp. hraníc -výmery 
vecného bremena s právom prechodu na pozemku s parc. č. 27/1 
 

B) žiada  starostu obce 
na náklady oprávneného z vecného bremena, práva prechodu na pozemku parc.č. 27/1 
zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu na určenie hraníc – výmery vecného bremena, 
v prípade ak pozemok nebude mať charakter-druh miestnej komunikácie 
 

Hlasovanie 
Za:               7   
Proti:            0    
Zdržal sa hlasovania:   0 
 
12. Žiadosť Z. Kazánovej o odkúpenie časti pozemku z parc.č. 246/2 o výmere 282m2 

 
Dezider Pataki starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou Z. Kazánovej o odkúpenie 

časti pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce vo výmere 28 m2,nakoľko  strecha  novej časti 
kvetinárstva - prístrešku zasahuje na pozemok obce. 



K bodu neboli pripomienky – OZ prijalo uznesenie 252/2021. 
 

Uznesenie č. 252/2021 
Žiadosť Z. Kazánovej o odkúpenie časti pozemku z parc.č. 246/2 

o výmere 28 m2 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 
A) Berie na vedomie 
1. Žiadosť p.  Zuzany Kazánovej, trvale bytom Súdna 32, 947 01 Hurbanovo, o odkúpenie časti 
pozemku z parc. reg. „C“ č. 246/2, druh pozemku zastavená plocha a nádvore o výmere 28 m2.  

B) Schvaľuje 
1. Zámer odpredaja novovytvoreného pozemku z  časti pozemku parc.reg.“C“, parc.č. 246/2, druh 

pozemku zastavená plocha a nádvore o výmere 3996 m2, vedenej na LV č. 1046,  pre Zuzany 
Kazánovej, rodená Kollárová, narodenej dňa 03.03.1960, štátny občan SR, trvale bytom Súdna 
32, 947 01 Hurbanovo z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods.8 písm.e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Dôvodom hodného osobitného zreteľa je, že strecha 
prístrešku vo vlastníctve, Zuzany Kazánovej, rodená Kollárová, narodenej dňa 03.03.1960, 
štátny občan SR, trvale bytom Súdna 32, 947 01 Hurbanovo, postaveného na parc. reg. „C“ č. 
parc. 141, druh pozemku zastavené plochy a nádvorie prečnieva na novovytvorený pozemok 
z časti pozemku parc.reg.“C“, parc.č. 246/2, druh pozemku zastavená plocha a nádvorie 
o výmere 3996 m2.  

2. Predajnú cenu novovytvoreného pozemku vo výške 3 eur/m2 
C) Žiada 

Starostu obce zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu na náklady žiadateľa o odpredaj 
novovytvorenej parcely. 

Hlasovanie 
Za:               7   
Proti:            0    
Zdržal sa hlasovania:   0 

 
14. Žiadosť A. Bekeovej o odkúpenie pozemku par.č. 150/2 o rozlohe 194m2 

 
Dezider Pataki starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou A. Bekeovej o odkúpenie 

pozemku vo výmere 194 m2, pri prestavbe rodinné domu zistili, že užívaný pozemok je vo 
vlastníctve obce a žiadajú obec o predaj. 

K bodu neboli pripomienky – OZ prijalo uznesenie 253/2021. 
 
                                    Uznesenie č. 253/2021  
K žiadosti A.Bekeovej o odkúpenie pozemku par.č. 150/2 o rozlohe 194 m2 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 
 
A) Berie na vedomie 
Žiadosť p. Anety Bekeovej, rodená Bekeová,  narodenej 22.9.1984, trvale bytom Kameničná č. 
252, 946 01 Kameničná,  o odkúpenie pozemku parc.reg. „C“, kat. územie Kameničná, parc.č. 
150/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 194 m2, vedenej na LV č. 1046.  
 



B) Schvaľuje 
Zámer odpredaja pozemku .reg. „C“, kat. územie Kameničná, parc. . 150/2, druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 194 m2, vedenej na LV č. 1046, za predajnú cenu  3  
eur/m2, pre Anetu Bekeovej, rodená Bekeová, narodenej 22.9.1984, trvale bytom Kameničná 
č. 252, 946 01 Kameničná, štátny občan SR, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 
9a ods.8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Dôvodom hodného osobitného zreteľa 
je, že p.  Aneta Bekeová, trvale bytom Kameničná č. 252, 946 01 Kameničná pozemok reg. „C“ 
parc. č. 150/2 užívala v predchádzajúcich rokoch a užíva aj v súčasnom období na zabezpečenie 
prechodu k nehnuteľnostiam vo svojom výlučnom vlastníctve, evidovaným na LV č. 32.    
 
C) Žiada 
Starostu obce Kameničná o zabezpečenie zverejnenia zámeru odpredaja v zmysle § 9a ods.8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  
 

Hlasovanie 
Za:               7   
Proti:            0    
Zdržal sa hlasovania:   0 
 

15. Žiadosť spoločnosti Hemala Trade, s.r.o. Komárno o odkúpenie časti pozemku 
par.č.  171/1 o výmere 100 m2 a časti pozemku par.č. 172/2 o výmere 220 m2 

 
Starosta obce informoval prítomných so žiadosťou Hemala Trade o odkúpenie časti 

pozemku. Nakoľko je tam aj zelená budova spolu s pozemkom vo vlastníctve obce, 
nenavrhoval predať . Aj doteraz boli záujemcovia na predaj ale obec nepredala z dôvodu ,že na 
týchto parcelách plánuje vybudovať obecné trhovisko. 

K bodu neboli pripomienky – OZ prijalo uznesenie 254/2021. 
 

Uznesenie č. 254/2021 
K žiadosti spoločnosti Hemala Trade, s.r.o. Komárno o odkúpenie časti 
pozemku par.č. 171/1 o výmere 100 m2 a časti pozemku z parc.č. 172/2 

o výmere 220 m2 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 

A) Neschvaľuje 
1. Zámer odpredaja novovytvorených pozemkov z parcely číslo 171/1 o rozlohe cca 100 

m2 a z parcely č. 172/2 o rozlohe cca 220 m2, formou obchodnej verejnej súťaže s tým, 
že podmienky verejnej obchodnej súťaže budú schválené po zápise novovytvorených 
parciel do katastra nehnuteľností.  

Hlasovanie 
Za:               7   
Proti:            0    
Zdržal sa hlasovania:   0 
 

 
 



16.    Žiadosť T. Markovicsa o odkúpenie pozemku parc.č. 256/4 o rozlohe 578 m2. 
 

Starosta obce Dezider  Pataki oboznámil prítomných s žiadosťou T.Markovicsa 
a manželky a odkúpenie pozemku vo výmere 578 m2 – malý pozemok medzi Ulicou 
Galantskou a železničnou traťou. 

K bodu neboli pripomienky – OZ prijalo uznesenie 255/2021. 
 
             
                                          Uznesenie č. 255/2021 

K žiadosti T. Markovicsa o odkúpenie pozemku parc. č. 256/4 o rozlohe 578 m2 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 

A) Berie na vedomie 
1. Žiadosť p. Tomáš Markovicsa a manželky, trvale bytom č. 50, 946 01 Kameničná, obidvaja 

štátnym občanom SR,  o odpredaj pozemku par.č. „C“ č. p. 256/4 výmera: 578 m2, druh 
pozemku: orná pôda, vedenej na LV č. 1046. 
 

B) Schvaľuje 
1. Zámer odpredaja pozemku par.č. „C“ č. p. 256/4 výmera: 578 m2, druh pozemku: orná pôda, 

vedenej na LV č. 1046,  pre Tomáš Markovicsa, rod. Markovics, narodeného 25.09.1971 
a manželku Markovicsová Silvia, rodená Vajkaiová, narodenej 19.7.1972, trvale bytom č. 50, 
946 01 Kameničná, obidvaja štátnym občanom SR,  z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
ktorým je, že predmetný pozemok je susediaci s pozemkom v ich  bezpodielovom vlastníctve 
a nie je zabezpečený iný prístup k pozemku, za predajnú cenu 3 eur/m2.  

 
Hlasovanie 
Za:               7   
Proti:            0    
Zdržal sa hlasovania:   0 
 

 
17.     Prenájom časti pozemku č. 196/1 o výmere 0,68 m2 pre Zásielkovňa s.r.o. 

Bratislava 
 

JUDR.Ing. Iveta Némethová prednosta úradu podala informáciu k bodu 17. – prenájom čati 
pozemku pre Zásielkovňa s.r.o.- ZMOS nám poslal informáciu , ponuku, ako aj návrh zmluvy 
na prenájom pozemku za účelom vybudovania samoobslužných výdajných a podacích miest. 
Zámer prenájmu už bol zverejnený na webovom sídle obce. 
 
                                                    Uznesenie č. 256/2021 
K prenájmu časti pozemku č. 196/1 o výmere 0,68 m2 pre Zásielkovňa s.r.o.  
                                                        Bratislava 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 

A) Berie na vedomie, že 
Obec Kameničná na svojej webovej stránke www.kamenicna.eu  minimálne na 15 dní 
zverejnila  zámer prenájmu časti pozemku registra „C“ KN, kat. územie Kameničná, par.č. 



196/1 o výmere 0,68 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm.c) zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pre účely alternatívnej 
poštovej služby „Zásielkovňa“ v zastúpení spoločnosťou Zásielkovňa s.r.o. so sídlom: 
Kopčianska č. 333882A, 851 01 Bratislava, ICO: 48136999, na dobu neurčitú, za  nájomné 1 
eur bez DPH. Osobitným zreteľom je vybudovanie a užívanie samoobslužných výdajných 
a podacích miest so Zásielkovňou vo verejnom záujme. Zverejnenie zámeru trvá aj v čase 
schválenia prenájmu Obecným zastupiteľstvom v Kameničnej.   
 

B) Schvaľuje 
Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods.9 písm.c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  nájom časti pozemku registra „C“ KN, kat. 
územie Kameničná, par.č. 196/1 o výmere 0,68 m2 (2 stľpce) – LV č. 1046, pre účely 
alternatívnej poštovej služby „Zásielkovňa“ v zastúpení spoločnosťou Zásielkovňa s.r.o. so 
sídlom: Kopčianska č. 3338/82 A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, za účelom vybudovania 
a užívania samoobslužných výdajných a podacích miest so Zásielkovňou, ktorých bližšia 
technická špecifikácia je uvedená v priloženom materiáli k bodu č. 17 programu 16. zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Kameničnej zo dňa 29.6.2021, ako alternatívu poštovej služby na 
dobu neurčitú za nájomné 1,4706 eur/m2 bez DPH, čo predstavuje sumu 1 eur bez DPH. 
Osobitným zreteľom je vybudovanie a užívanie samoobslužných výdajných a podacích miest „ 
Zásielkovňa“  vo verejnom záujme. 

  
 podmienkou: 
 

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia obecným 
zastupiteľstvom. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, 
toto uznesenie stratí platnosť. 

Nájom pozemku uvedený v návrhu uznesenia je predložený ako prípad hodný osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, o ktorom rozhodne obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov,  nakoľko iný spôsob prenájmu vzhľadom na špecifikácie, ktoré tento 
nájom charakterizujú, by nebol účelný.  

Hlasovanie 
Za:               7   
Proti:            0    
Zdržal sa hlasovania:   0 
 

18.     Informatívna správa starostu obce — organizačné záležitosti 
 

Dezider Pataki informoval prítomných o podaných projektoch,  dokončených prácach: 
1.  Rekonštrukcia verejného osvetlenia – firma už dokončila výmenu lámp, budú nižšie 
      náklady na verejné osvetlenie 
 2.  Oprava ciest –   do väčších dier sme sypali  makadám,, plánujeme opravu suchým      
asfaltom. 
3. Odvoz kuchynského odpadu- FCC nám poslal ponuku na odvoz kuchynského odpadu 
4. Západoslovenská distribučná plánuje výmenu elektrického vedenia – podzemné vedenie 



5. MKS – podali sme žiadosť na dotáciu na Ministerstvo životného prostredia SR, ako aj    na 
Bethlen Gábor Alapítvány 
6. Farský úrad dostal dotáciu na rekonštrukciu kúrenia v kostole, Obec prispieva tiež na 
vybudovanie sociálnych miestnosti  
7. Kompostáreň – ešte stále  nemáme žiadne informácie ohľadne podanej žiadosti o dotáciu 
8. Park pri MKS – ceny stavebných materiálov zrástli skoro o 100 %. Neviem či budeme musieť 
urobiť nové verejné obstarávanie, staré ceny už asi nebudú kryť náklady na zámkovú dlažbu 
9. TJ AGRO aj v tomto roku 17. júla organizuje Turnaj Milana Turečeka 
10. Aqaplán už vyhotovil projekt na umiestnenie dopravných tabúl 
11.Súťaž vo varení kohútieho paprikáša – 
Prebrala slovo JUDr.Ing. Iveta Némethová – obec organizuje podujatie XV. Ročník súťaže vo 
varení kohútieho paprikáša s kultúrnou komisiou sme prerokovali organizačné záležitosti.  
Podali sme aj žiadosť na dotáciu na NSK. Boli sme úspešní dostali sme 1000 ,-- eur. Súťaž vo 
varení nebude. Vyhodnotení budú všetci – organizácie dostanú plakety a zlatú varešku. Budú 
variť organizácie, cena jednej porcie bude 2,-- €. Organizácie príjem z predaja ponúkli 
poukázať do verejnej zbierky organizovanej  pre tornádom zničeným obciam  na Južnej 
Morave. 
Ing. Bényi dodal, že príspevok je možné odniesť aj osobne. 

Uznesenie č. 257/2021 
K informatívnej správe starostu obce Kameničná 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 
 

A) Berie na vedomie 
Informatívnu správu starostu obce Kameničná podrobne rozpísaného v zápisnici zo  
zasadnutia OZ, konaného dňa 29.6.2021 
 
B) Žiada starostu obce 

Zabezpečiť dodávateľa služby na odvoz kuchynského odpadu podľa najvýhodnejšej ponuky 
 
 

Hlasovanie 
Za:               7 
Proti:            0 
Zdržal sa hlasovania:   0 
 

 
19.    Interpelácia 

20.    Diskusia 
 

V rámci interpelácie Ing. Zoltán Bényi pripomenul, že pri športovom a detskom ihrisku by 
bolo dobré vytvoriť parkoviská 
Starosta obce k tomu dodal, že pri prácach – Vodozádržné opatrenia bol rozobraný plot, 
plánujem tam postaviť nový, je možné vytvoriť aj parkoviská. 
Ildikó Kertészová požiadala starostu o upratovanie v autobusovej zastávke v Balvanoch, 
odrez konárov popri ceste, ako aj v zákrute. 



Starosta obce dodal, že pozemok patrí Povodiu Váhu, na jeseň plánujú výrub stromov. Ďalej 
dodal, že plánujeme vybudovať chodník pre chodcov do Balvan. 

 
 

21.    Záver 
 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť. 
 
 
 
Overovatelia: 
 
Ján Markovics 
 
Mgr. Edina Viczena 
 
 
Zapísala: Noémi Ďurčovičová 
 
 
 
Kameničnej dňa 08.07.2021 
 
 
 
 
                                                             
                                                                                              JUDr. Ing. Iveta Némethová 
                                                                                                Prednosta obecného úradu 
 
 
 
 
 
                  Dezider Pataki 
         starosta obce 

 
 

 
 

 


