
Zápisnica 
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kameničná 

zo dňa  21. decembra  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 5 poslancov obecného zastupiteľstva, neskorší príchod 
I.Kertészová, 3 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. 278/2021 
               K návrhu overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  
 

A) Určuje 
1. Overovateľov zápisnice v nasledovnom zložení: 
 
Ing. Tibor Lőrincz 
Zsolt Szüllő 
 
2. Členov návrhovej komisie v nasledovnom zložení:  
 
Ing. Zoltán Bényi 
Ján Markovics 
Ildikó Terényiová 
 
Hlasovanie 
Za:       5 
Proti:    0  
Zdržal sa hlasovania:   0 
 
 



Starosta obce Dezider Pataki predložil program rokovania. Program zasadnutia OZ bol 
schválený uznesením č. 279/2021. 

 
 
 
                                         Uznesenie č. 279/2021 
                          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 18. zasadnutia OZ a dopyty poslancov 
4.   Prerokovanie zmeny rozpočtu obce Kameničná na rok 202.1 
5.   Prerokovanie zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ Gy. Lőrincza na rok 2021 
6.   Návrh  rozpočtu obce Kameničná na r. 2022-2024 a schválenie rozpočtu na r.         
      2022 
7. Stanovisko HKO k návrhu rozpočtu obce na r. 2022-2024 
8. Návrh ropzpočtu  ZŠ s MŠ Gy. Lőrincza- Lőrincz Gyula Alapiskola és Óvoda na rok  2022 
9. Správa o vyhodnotení výchovno- vzdelávacieho programu ZŠ s MŠ  
10. Správa HKO o vykonaných kontrolách v II. polroku 2021 
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2022 
12. Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Kameničná 
13. Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Kameničná na obdobie       2021-

2030 
14. Návrh na aktualizáciu cenníka prenájmu poľnohospodárskej a inej techniky obce      

Kameničná   
15. Schválenie odpredaja pozemku  parc. reg. „C“ parc.č. 248/85 o výmere 27 m2 pre p.   

Krnáčovú 
16. Žiadosť p. I. Vörösa o odkúpenie pozemku parc.č. 256/4 o výmere 578 m2. 
17. Informatívna správa o poskytnutej dotácie z Environmentálneho fondu 
18. Schválenie odmeny pre poslancov OZ a HKO  na rok 2021 
19. Informatívna správa starostu obce — organizačné záležitosti  
20. Interpelácia 
21. Diskusia  
22. Záver  
 

Hlasovanie 
Za:       5 
Proti:    0  
Zdržal sa hlasovania:   0 
 
 

 



3. Kontrola plnenia uznesení z 18. zasadnutia OZ a dopyty poslancov 
 

          Dezider Pataki starosta obce  vyhodnotil plnenie uznesení z  18. zasadnutia obecného 
zastupiteľstva. Bolo konštatované,  že uznesenia boli splnené a OZ prijalo uznesenie č. 
280/2021.  

Uznesenie č. 280/2021 
Ku kontrole plnenia uznesení z 18. zasadnutia OZ a dopyty poslancov 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 

A) Berie na vedomie 

Správu o kontrole plnenia uznesení z 18. zasadnutia OZ konaného dňa 24.11.2021 

 

Hlasovanie 
Za:       5 
Proti:    0  
Zdržal sa hlasovania:   0 

 
 

4. Prerokovanie zmeny rozpočtu obce Kameničná na rok 2021 
 

Dezider Pataki starosta obce oboznámil prítomných poslancov s ďalším bodom 
rokovania   t.j Rozpočtovým opatrením obce č.2/2021. 
           Rozpočet obce na rok 2021 bol schválený uznesením OZ č. 199/2020  dňa 15.12.2020 
v úhrnnej výške 1 042 583 €. Zmenený bol rozpočtovým opatrením č. 1 na 1 202 114,85 €. 
Výnos dane z príjmov a tržby za predaj služieb boli zvýšené na základe očakávanej skutočnosti. 
Bola zvýšená po EDUZBERE výška poskytnutej dotácie na financovanie výdavkov  Základnej 
školy s materskou školu Gyulu Lőrincza – Lőrincz Gyula Alapiskola és Óvoda, na projekt 
„Podpora region ...“. Boli schválené žiadosti v rámci dohodovacieho konania na odchodné, na 
mimoriadne odmeny, na stabilizačné odmeny, na zvýšené osobné náklady, na jarnú školu, na 
dezinfekciu, testovanie, na zvýšené prevádzkové náklady a na predškoláci v MŠ.  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 281/2021 

         
Uznesenie č. 281/2021 

K zmeny rozpočtu obce Kameničná na rok 2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 
 

Schvaľuje: 

1. Rozpočtové opatrenie obce Kameničná č. 2/2021 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 
 
Hlasovanie 
Za:       5 
Proti:    0  
Zdržal sa hlasovania:   0 
 

5. Prerokovanie zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ Gy. Lőrincza na rok 2021 
 

Dezider Pataki starosta obce oboznámil prítomných poslancov s ďalším bodom rokovania   
t.j Prerokovaním zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ Gy. Lőrincza na rok 2021. Boli schválené žiadosti 
o dohodovacie konanie na odchodné, na mimoriadne odmeny, na štabilizačné odmeny, na 
zvýšené osobné náklady, na jarnú školu, na dezinfekciu, testovanie, na zvýšené prevádzkové 
náklady a na predškoláci v MŠ.  Tieto zmeny sú teraz zapracované do rozpočtu. Rozpočet ZŠ  
bol zmenený rovnako na príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu podľa predloženého návrhu. 

K bodu neboli pripomienky – OZ prijalo uznesenie 282/2021 
 

Uznesenie č. 282/2021 
K zmeny rozpočtu ZŠ s MŠ Gy. Lőrincza Kameničná 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 
 

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 priloženého materiálu 

 

Hlasovanie 
Za:       5 
Proti:    0  
Zdržal sa hlasovania:   0 
 
 
6.  Návrh  rozpočtu obce Kameničná na r. 2022-2024 a schválenie rozpočtu na r. 

2022 
7. Stanovisko HKO k návrhu rozpočtu obce na r. 2022-2024 

 
Návrh viacročného rozpočtu obce Kameničná na roky 2020-2022 a návrh rozpočtu obce 

Kameničná na rok 2020 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
Zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v z.n.p. a zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  

Viacročný rozpočet na roky 2020-2022 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa 
zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na rok 2020 je záväzný, 
rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky je orientačný a nemá záväzný charakter, ich 
ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch. 



Obec má povinnosť zostaviť rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky,  pričom súčasťou návrhu 
rozpočtu je aj schválený rozpočet  na bežný rozpočtový rok, údaje očakávanej skutočnosti 
bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva 
rozpočtové roky. Táto povinnosť obci vyplýva z čl.9 ods.1 ústavného zákona o rozpočtovej 
zodpovednosti č.493/2011 Z.z.. 

K bodu neboli pripomienky – OZ prijalo uznesenie 283/2021 
 

Uznesenie č. 283/2021 
K návrhu rozpočtu obce Kameničná na r. 2022-2024 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 

A/ Berie na vedomie: 

1. Rozpočet obce na roky 2023,2024 
 

2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2023-2024 
a k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 

 

B/   Schvaľuje: 

1. Rozpočet obce Kameničná na rok 2022 v celkovej rozpočtovanej čiastke  
     1 339 365 v členení: 

 a/ bežný rozpočet: 

- bežné príjmy:                970 535 
- bežné výdavky:             915 732 

                            PREBYTOK :           + 54 803 

   b/ kapitálový rozpočet: 

- kapitálové príjmy:          368 830 
- kapitálové výdavky:       359 633 

                            PREBYTOK :              + 9 197 

  c/ finančné operácie: 

- príjmové finančné operácie:     0 
- výdavkové finančné operácie: 64 000 
- SCHODOK :                         -  64 000 

 a ďalej v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie –podľa predloženého 
návrhu rozpočtu 

2. Neuplatnenie programového rozpočtu obce na rok 2022 podľa §4 ods. 5 zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

Hlasovanie 
Za:       5 
Proti:    0  
Zdržal sa hlasovania:   0 



 
 

8. Návrh rozpočtu  ZŠ s MŠ Gy. Lőrincza- Lőrincz Gyula Alapiskola és Óvoda na rok  
2022 

      Návrh viacročného rozpočtu Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Gyulu Lőrincza – Lőrincz Gyula 
Alapiskola és Óvoda  KAMENIČNÁ na roky 2021 - 2023 a návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Gyulu 
Lőrincza – Lőrincz Gyula Alapiskola és Óvoda  KAMENIČNÁ na rok 2021 je spracovaný 
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zákonom č. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 
a zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.  

 Viacročný rozpočet na roky 2021-2023 je zostavený v rovnakom členení, v akom sa 
zostavuje rozpočet  na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet ZŠ s MŠ Gyulu Lőrincza – Lőrincz 
Gyula Alapiskola és Óvoda  KAMENIČNÁ  na rok 2021 je záväzný, rozpočet na nasledujúce 
dva rozpočtové roky je orientačný a nemá záväzný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú 
v ďalších rozpočtových rokoch. 
ZŠ s MŠ Gyulu Lőrincza – Lőrincz Gyula Alapiskola és Óvoda  má povinnosť zostaviť rozpočet 
najmenej na tri rozpočtové roky,  pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet  na 
bežný rozpočtový rok, údaje očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o 
skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Táto povinnosť  vyplýva 
z čl.9 ods.1 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti č.493/2011 Z.z.. 

K bodu neboli pripomienky – OZ prijalo uznesenie 284/2021 
 
 

Uznesenie č. 284/2021 
K návrhu rozpočtu ZŠ s MŠ Gy. Lőrincza – Lőrincz Gyula Alapiskola és Óvoda 

Kameničná 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 
 

A) Berie na vedomie: 

1. Návrh viacročného rozpočtu na roky 2022-2024 
 

B/   Schvaľuje: 

1. Rozpočet  ZŠ s MŠ Gyulu Lőrincza – Lőrincz Gyula Alapiskola és Óvoda  KAMENIČNÁ   
na rok 2022 v celkovej rozpočtovanej čiastke  291 053 v členení: 

 
a/ bežný rozpočet: 

- bežné príjmy             291 053 
      -z toho  vlastné príjmy         2 500 

- bežné výdavky           291 053 
     

   b/ kapitálový rozpočet: 
- kapitálové príjmy:             0 
- kapitálové výdavky:         0 



 

  c/ finančné operácie: 

- príjmové finančné operácie:     0 
- výdavkové finančné operácie:  0 
    

 a  ďalej v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie –podľa predloženého 
návrhu rozpočtu 

Hlasovanie 
Za:       5 
Proti:    0  
Zdržal sa hlasovania:   0 
 

9. Správa o vyhodnotení výchovno- vzdelávacieho programu ZŠ s MŠ 
 

Starosta obce Dezider Pataki podal slovo PaedDr, Márii Egyedovej riaditeľke Základnej 
školy s materskou školou Gyulu Lőrincza, . Riaditeľka oboznámila poslancov so správou o 
vyhodnotení vychovno-vzdelávacieho programu ZŠ s MŠ. 
 
K bodu neboli otázky, pripomienky – OZ prijalo uznesenie 285/2021 

 
 

Uznesenie č. 285/2021 
Správa o vyhodnotení výchovno-vzdelávacieho programu ZŠ s MŠ 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 
 
A) Berie na vedomie 
 
1. Správu o vyhodnotení výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Gy. Lőrincza 

v školskom roku 2020/2021.  

 

Hlasovanie 
Za:                                6 
Proti:                             0  
Zdržal sa hlasovania:   0 
 

 

10. Správa HKO o vykonaných kontrolách v II. polroku 2021 
 

Starosta obce podal slovo JUDr. Ing. Gabriele Gonczolovej HKO obce. HKO JUDr.Ing. 
Gabriela Gönczölová oboznámila poslancov OZ s obsahom správy o vykonaných  kontrolách. 
 

OZ prijalo uznesenie č. 286/2021  
 



Uznesenie č. 286/2021 
K správe HKO o vykonaných kontrolách v II. polroku 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 

A) Berie na vedomie 
1. Správu z výsledku kontroly stavu pohľadávok a záväzkov obce k 31.12.2020 vykonanej 

v 2. polroku 2021 
2. Správu z výsledku kontroly personálnej a mzdovej evidencie zamestnancov obce 

Kameničná vykonanej v 2. polroku 2021. 
 

Hlasovanie 
Za:                                6 
Proti:                             0  
Zdržal sa hlasovania:    0 
 
 

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2022 
 

     Starosta obce podal slovo JUDr. Ing. Gabriele Gonczolovej HKO obce. HKO 
informovala prítomných poslancov s plánom kontrolnej činnosti na 1.polrok 2022. Nakoľko 
neboli pripomienky a otázky, OZ prijalo uznesenie č. 287/2021. 

 
Uznesenie č. 287/2021 

K návrhu plánu kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 

A) Berie na vedomie 

Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2022 
 
Hlasovanie 
Za:                                6 
Proti:                             0  
Zdržal sa hlasovania:   0 
 
 

12.Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Kameničná 
 

        Prednosta obecného úradu oboznámila prítomných poslancov  s vyhodnotením 
komunitnéhoplánu obce Kameničná. Poslanci brali na vedomie vyhodnotenie. 

 
Nakoľko neboli pripomienky a otázky, OZ prijalo uznesenie č. 288/2021. 
 

 
 



Uznesenie č. 288/2021 
K vyhodnoteniu komunitného plánu sociálnych služieb obce Kameničná 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 

A) Berie na vedomie 
1. Správu o vyhodnotení priorít Komunitného plánu sociálnych služieb obce Kameničná za rok 

2021. 
 
 

Hlasovanie 
Za:                                6 
Proti:                             0  
Zdržal sa hlasovania:   0 
 

 
13. Schválenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Kameničná na obdobie       

2021-2030 
 

Prednosta obecného úradu oboznámila prítomných poslancov s obsahom návrhu 
komunitného plánu sociálnych služieb obce Kameničná na obdobie 2021 - 2030. 
Vysvetlila, že je potrebné vypracovať komunitný plán na roky 2021-2030 a odovzdať na 
NSK. Prioritou obe je vytvorenie denného stacionára pre seniorov max. 30 miestnou 
kapacitou. 
 
 

Uznesenie č. 289/2021 
K schváleniu Komunitného plánu sociálnych služieb obce Kameničná 

na obdobie 2021-2030 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 

A) Schvaľuje 
 

1. Komunitný plán sociálnych služieb obce Kameničná na obdobie 2021-2030 podľa 
predloženého návrhu (v prílohe uznesenia) 

 
Hlasovanie 
Za:                                6 
Proti:                             0  
Zdržal sa hlasovania:    0 

 
 
 
 
 



14. Návrh na aktualizáciu cenníka prenájmu poľnohospodárskej a inej techniky obce      
Kameničná 

 
Starosta obce vysvetlil aktualizáciu cien v cenníku prenájmu poľnohospodárskej 

techniky. Zvýšenie ceny je z dôvodu  zvýšenia cien pohonných látok a prevádzkových 
nákladov.  

Nakoľko neboli pripomienky a otázky, OZ prijalo uznesenie č. 290/2021. 
 

Uznesenie č. 290/2021 
K aktualizácii cenníka prenájmu poľnohospodárskej a inej techniky 

obce Kameničná 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 

B) Schvaľuje 

1) Cenník prenájmu poľnohospodárskej a inej techniky obce Kameničná platný od 
01.01.2022 

 

Prenájom na službu Poplatok za 10 árov  Poplatok za 1 ha Poplatok za 
ubehnuté km mimo 
obce Kameničná 

Orba           20 €            70  €   1,20 € / km 

Bránenie           15 €                                   50  €   1,20 € / km 

Diskovanie           20 €            50  €   1,20 € / km 

Sejba           20 €              50  €   1,20 € / km 

Kosenie s traktorom           15 €            50  €   1,20 € / km 

Rotovátorovanie           20 €           100  €   1,20 € / km 

Mulčovanie           20 €          100  €   1,20 € / km 

 

Práca s nakladačom:            20 €/ hod.  + 1,20 € /km za ubehnuté km mimo obce Kameničná  

Kosenie s motorovou  

ručnou kosačkou:                20 €/ hod.   + 1,20 € /km za ubehnuté km mimo obce Kameničná  

Drvič konárov:                      30 €/ hod.   + 1,20 € /km za ubehnuté km mimo obce Kameničná 

 

Vývoz odpadovej vody:    20 €/vývoz (10 m3)  – 2,00 €/m3 + poplatok za ubehnuté km 
mimo obce Kameničná  1,20 €/km.  

Čistenie odpadovej vody:   0,50 €/m3 



Hlasovanie 
Za:                                6 
Proti:                             0  
Zdržal sa hlasovania:   0 
 
 

15. Schválenie odpredaja pozemku  parc. reg. „C“ parc.č. 248/85 o výmere 27 m2 pre p.   
Krnáčovú 

 
Dezider Pataki informoval prítomných s ďalším bodom – odpredaj pozemku – zámer 

predaja už bol schválený OZ a zverejnený na úradnej tabuli obce. 
Bez pripomienok – OZ prijalo uznesenie 291/2021. 
 

Uznesenie č. 291/2021 
K schváleniu odpredaja pozemku parc.reg. „C“  par.č. 248/85 o výmere 27 m2 

 
Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 
 

A) Konštatuje, že 
 
1. V zmysle uznesenia OZ č. 253/2021 zo dňa 29.09.2021, v súlade s § 9a ods.8) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený zámer odpredaja 
pozemku  reg. „C“, parc.č. 248/85, druh pozemku zastavená plocha a nádvorie o výmere 27 
m2, vedenej na LV č. 1046,  vo výlučnom vlastníctve obce Kameničná t.j. 1/1 časti k celku, 
pre Silviu Krnáčovú, rodená Tóthová, narodená 07.11.1971, štátny občan SR, trvale bytom 
Kameničná č. 431, 946 01 Kameničná, 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 že predmetný pozemok už dlhé roky udržiava a je susediaci s pozemkom s par. 
č. 248/132 vo vlastníctve žiadateľky.  
Predmetnú nehnuteľnosť obec Kameničná neužíva, je prebytočným a neupotrebiteľným 
majetkom. 
 

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

A) Schvaľuje 
2. So súhlasom 6 poslancov, ktorí predstavujú viac ako 3/5 väčšinu všetkých poslancov OZ 

Kameničná,  odpredaj  pozemku reg. „C“, parc.č. 248/85, druh pozemku zastavená plocha 
a nádvorie o výmere 27 m2, vedenej na LV č. 1046,  v katastrálnom území Kameničná, vo 
výlučnom vlastníctve obce Kameničná t.j. 1/1 časti k celku, za predajnú cenu 3 eur/m2 , t.j. 
81 eur za celú odpredanú časť (slovom: osemdesiatjeden eur) pre Silviu Krnáčovú, rodená 
Tóthová, narodená 07.11.1971, rodné číslo:  716107/6615, štátny občan SR, trvale bytom 
Kameničná č. 431, 946 01 Kameničná, 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 že predmetný pozemok už dlhé roky udržiava a je susediaci s pozemkom s par. 
č. 248/132 vo vlastníctve p. S. Krnáčovej.  
Predmetnú nehnuteľnosť obec Kameničná neužíva, je prebytočným a neupotrebiteľným 
majetkom. 
 
B) Žiada 
Starostu obce zabezpečiť návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 
s tým, že náklady spojené s vkladom hradí kupujúci. 
 
Hlasovanie 
Za:                                6 
Proti:                             0  
Zdržal sa hlasovania:   0 
 

16. Žiadosť p. I. Vörösa o odkúpenie pozemku parc.č. 256/4 o výmere 578 m2. 
 

   Predaj pozemku p.č. 256/4 o výmere 578 m2 už bol schválený pre  p. T. Markovicsa, 
nakoľko on nepodpísal kúpno-predajnú zmluvu žiadosť na odkúpenie pozemku podal p. I. 
Vörös. 

 
OZ prijalo uznesenie 292/2021 
 

Uznesenie č. 292/2021 
K žiadosti p. I. Vörösa o odkúpenie pozemku s par.č. 256/4 o výmere 578 m2 

 
 

  Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 

A) Berie na vedomie 
 

1. Oznámenie p. T. Markovicsa, narod.  25.09.1971, bytom v Kameničnej č. 50, 946 01 
Kameničná, o nepodpísaní  kúpno-predajnej zmluvy z dôvodu  zachovania dobrých susedských 
vzťahov s p. Vörösöm. 

 
2. Žiadosť p. I. Vörösa, trvale bytom č. 51, 946 01 Kameničná a manž. M. Vörösovej o odkúpenie  

pozemku, parc. reg. „C“,  č. parc.:  256/4  o výmere 578 m2, druh pozemku: orná pôda, vedenej 
na LV č. 1046, vo výlučnom vlastníctve obce Kameničná t.j. 1/1 časti k celku. 
 

B)  Zruší  
 

Uznesenie č. 267/2021 zo dňa 29.9.2021 v celom rozsahu 

 
 
C) Schvaľuje 

Zámer odpredaja pozemku par. reg.  „C“ č. parc.: 256/4 výmera: 578 m2, druh pozemku: orná 
pôda, vedenej na LV č. 1046, v katastrálnom území Kameničná, vo výlučnom vlastníctve obce 



Kameničná, t.j. 1/1 časti k celku,  pre Imrich Vörösa, rod. Vörös,   trvale bytom č. 51, 946 01 
Kameničná,  štátny občan SR, narod. 17.7.1957,  rod. číslo: 570717/6970 a manželky Mária 
Vörösová rod. Jankovičová,  trvale bytom č. 51, 946 01 Kameničná,  štátny občan SR, narod. 
30.09.1959, rodné číslo: 595930/6914 do ich bezpodielového spoluvlastníctva,  z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, ktorým je, že predmetný pozemok je susediaci s pozemkom v ich  
bezpodielovom spoluvlastníctve a nie je zabezpečený iný prístup k pozemku, za predajnú cenu 
3 eur/m2.  

Hlasovanie 
Za:                                6 
Proti:                             0  
Zdržal sa hlasovania:   0 
 

 
17. Informatívna správa o poskytnutej dotácie z Environmentálneho fondu 

 
Po obdržaní rozhodnutia o schválení dotácie z Environmentálneho fondu bola podpísaná 

zmluva o poskytnutí podpory formou dotácie na projekt  „Zvyšovanie energetickej účinnosti 
kultúrneho domu v obci Kameničná“. 

 
Uznesenie č. 293/2021 

K informatívnej správe o poskytnutej dotácie z Environmentálneho fondu 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 
A) Berie na vedomie 

Rozhodnutie ministra životného prostredia SR o poskytnutí podpory formou dotácie 
z Environmentálneho fondu č. E2266/L7-26/21 zo dňa 29.11.2021 na projekt: „Zvyšovanie 
energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Kameničná vo výške 338 830 eur.  

B) Schvaľuje 
Zabezpečenie financovania dotáciou nevykrytých nákladov projektu po vyhodnotení verejného 
obstarávania, z finančných prostriedkov obce Kameničná.  

C) Žiada 
Starostu obce Kameničná určiť prostriedky vykrytia nákladov (v rámci rozpočtu obce 
Kameničná na rok 2022), v zmysle bodu B) tohto uznesenia a predložiť na schválenie OZ.   

 
Hlasovanie 
Za:                                6 
Proti:                             0  
Zdržal sa hlasovania:   0 
 
 

18. Schválenie odmeny pre poslancov OZ a HKO  na rok 2021 
 
       Poslanci tajným hlasovaním odsúhlasili výšku odmeny pre poslancov ako aj pre  HKO 
obce. 
Prijali uznesenie 294/2021 
 
                    



Uznesenie č. 294/2021 
K schváleniu odmeny pre poslancov OZ a HKO na rok 2021 

 
   Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej 

Schvaľuje 

A) Ďalšiu odmenu pre poslancov OZ vo výške 0 % z  vyplatenej riadnej odmeny za rok 2021, 
v súlade s čl. 2 ods.3) Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva 
v Kameničnej. 

B) Odmenu hlavnému kontrolórovi vo výške 20 % z mesačného platu, za mesiace 01/2021-
12/2021. 

C) Zaúčtovanie odmeny HKO v mesiaci december 2021, s výplatným termínom 10.01.2022. 

  Hlasovanie 

Za:                                6 
Proti:                             0  
Zdržal sa hlasovania:   0 
 
 

19. Informatívna správa starostu obce — organizačné záležitosti 
20. Interpelácia 

21. Diskusia 
 

Starosta obce informoval o začatých prácach, projektoch v  tomto roku: 
 

- Prebieha  verejné obstarávanie na výber dodávateľa na Rekonštrukciu MKS 
- Zberný a vsakovací systém – stále nie je vyhodnotená žiadosť 
- Výrub stromov pri MKS súčasť projektu 
- Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice – je dokončená - kolaudovaná 
- Kompostáreň- stále nie je vyhodnotená žiadosť 
- Šatňa TJ – čiastočná kolaudácia 
- Rekonštrukcia VO je dokončená 
- Fitness stroje –  projekt je dokončený, stroje sú umiestnené pri futbalovom ihrisku 
- Zámer odkúpenie administratívnej budovy Agrodružstva -  na vyhotovenie denného 

stacionára pre seniorov 
- Pozemkové úpravy prebiehajú v plnom prúde 
- Oprava obecných ulíc s makadámom – železničný rad 
- Zámer odpredaja služobného osobného automobilu Hunday KN 503 EB, je neefektívne je 

užívanie na služobné cesty a celoročné prevádzkovanie. Starosta bude používať vlastné  
auto 

 

Uznesenie č. 295/2021 
K informatívnej správe starostu obce Kameničná 

 
A) Berie na vedomie 
Informatívnu správu starostu obce Kameničná o aktuálnych udalostiach vzniknutých od 
posledného zasadnutia OZ 



B) Schvaľuje 
1. Zámer odkúpenia administratívnej budovy  vo vlastníctve Agrodružstvo Kameničná, za 

účelom prestavby na sociálne účely, klasifikované podľa aktuálnych možností získania 
finančnej dotácie 

C) Žiada starostu obce   
1. Zahájiť rokovania s predstavenstvom Agrodružstva Kameničná ohľadne určenia 

aktuálnej hodnoty budovy a spôsobu financovania predajnej ceny. 
2. Zahájiť rokovanie so spoločnosťou FCC Slovensko s.r.o., za účelom priameho 

uzatvorenia zmlúv o odvoze komunálneho odpadu s podnikateľskými subjektami ako 
aj právnickými  osobami na území obce Kameničná. 

Hlasovanie 
Za:                                6 
Proti:                             0  
Zdržal sa hlasovania:    0 
 

Záver 
 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť. 
 

 

Overovateľia: 
 
Zsolt Szüllő 

Ing. Tibor Lőrincz 

 
 
Zapísala: Noémi Ďurčovičová 
 
 
 
Kameničnej, dňa 30.12.2021 
 
                                                             
                                                                                              JUDr. Ing. Iveta Némethová 
                                                                                                Prednosta obecného úradu 
 
 
 
 
 
 
                  Dezider Pataki 
         Starosta obce 

 


