Zápisnica
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kamenín, konaného dňa
29.05.2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Prítomní:

Jozef Grman , starosta obce
Poslanci: Tibor Dávid, Imrich Krecsmer, Ladislav Neznánsky,
Ladislav Tóth, Štefan Tóth, Pavol Tungli
Neprítomní:
poslanec Imrich Szűcs, ktorý sa ospravedlnil
Ďalší prítomní: Ing. František Podhorský, hlavný kontrolór obce
Helena Dékányová , zam.obce, Szűcsová Mária zam.obce
Verejnosť:
Baranyai Anna Ilona, Baranyai Ján, Szűcs Ján, Balázs Grman,
Ondró Ernest, Hegedűs Dezider
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Správa o plnení uznesení a ostatných opatrení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Záverečný účet Obce Kamenín a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
6. Plnenie rozpočtu Obce Kamenín k 31.3.2015, prehľad o stave bankových účtov
a stav pohľadávok a záväzkov k 31.3.2015
7. Zmeny rozpočtu
8. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Kamenín
9. Zrušenie VZN č. 2/2015 o výške príspevkov v školách a školských zariadení –
schválenie nového VZN
10. Plat starostu obce
11. Upozornenie prokurátora na porušenie zákona o poriadku odmeňovania
zamestnancov obce Kamenín
12.Zrušenie VZN č.23/2014 o chove včiel v intraviláne obce Kamenín
13.Návrh na zrušenie VZN č.16/2013 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým
osobám podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Obce Kamenín –
Návrh VZN
14.Návrh na zavedenie „kľúčového poriadku“ v miestnostiach a v objektoch Obce
Kamenín
15. Zrušenie uznesenia č.138/2009 Zásady o spôsobe účtovania a oceňovania
dlhodobého majetku
- Návrh uznesenia
16. Žiadosť o doloženie zmluvy medzi dodávateľom a odberateľom - Ladislav Stellár,
bytom Kamenín 655 a Zsolt Ondró Kamenín č.423

-217.Žiadosť o vyplatenie sumy 300,00 € na skriňovú zostavu - Združenie rodičov pri
MŠ Kamenín – oznámenie OcU Kamenín
18.Žiadosť o odpredaj pozemku – Ladislav Tóth Kamenín č.162
19. Aktuálne verejné a organizačné úlohy, podané žiadosti, oznámenia a návrhy
občanov obce
20. Diskusia
21. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Jozef Grman starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci: Imrich Szűcs.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania
schopné.
K bodu 2.Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Ladislav Neznánsky, Pavol Tungli
Zapisovateľka: Mária Szűcsová zam. Obce
Návrhy poslancov:
- žiadosť o zaradenie do programu rokovania – hlavný kontrolór
- uznesenie na zriadenie vecného bremena – Bruty starosta obce
- na zrušenie podania žaloby na súd o určení vlastníctva pozemkov predaných
v r. 2010 – Tóth Štefan.
- na zrušenie stravných poukážok – Krečmer I.
- na zmenu overovania zápisu zápisnice –Tóth Štefan.
- na zrušenie bod č.8 str.9 bod 11zo zápisnice z 3.mimoriadneho
zastupiteľstva k hospodárskemu výsledku –čiastočné odsúhlasenie rozdelenia
HV r.2014- Tóth Št.
- kontrola už vystavených faktúr – Dávid T.
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenín
Schvaľuje
Program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami
Hlasovanie:

za: jednohlasne

-3SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Správa o plnení uznesení a ostatných opatrení z predchádzajúceho zasadnutia
4. Návrh uznesenia na zriadenie vecného bremena - Bruty
5.Odborné stanovisko HK k záverečnému účtu obce Kamenín za rok 2014
6. Záverečný účet Obce Kamenín a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
7. Správa o kontrolnej činnosti HK obce Kamenín za rok 2014
8. Plnenie rozpočtu Obce Kamenín k 31.3.2015, prehľad o stave bankových účtov
a stav pohľadávok a záväzkov k 31.3.2015
9. Návrh -Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Kamenín
10. Návrh - Zrušenie VZN č. 2/2015 o výške príspevkov v školách a školských
zariadení – schválenie nového VZN
11. Plat starostu obce
12. Upozornenie prokurátora na porušenie zákona o poriadku odmeňovania
zamestnancov obce Kamenín
13. Návrh - Zrušenie VZN č.23/2014 o chove včiel v intraviláne obce Kamenín
14. Návrh na zrušenie VZN č.16/2013 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým
osobám podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Obce Kamenín
15. Návrh na zavedenie „kľúčového poriadku“ v miestnostiach a v objektoch Obce
Kamenín
16. Návrh – a/Zrušenie uznesenia č.138/2009 Zásady o spôsobe účtovania
a oceňovania dlhodobého majetku bod C
b/Návrh smernice č.4/2015 na vedenie účtovníctva
17. Žiadosť o doloženie zmluvy medzi dodávateľom a odberateľom - Ladislav Stellár,
bytom Kamenín 655 a Zsolt Ondró Kamenín č.423
18.Žiadosť o vyplatenie sumy 300,00 € na skriňovú zostavu - Združenie rodičov pri
MŠ Kamenín – oznámenie OcU Kamenín
19.Žiadosť o odpredaj pozemku – Ladislav Tóth Kamenín č.162
20. Odročená ponuka z 2. Zasadnutia OZ - Ponuka na odkúpenie pozemku –
Ondró Szabolcs , Kamenín 423
21. Správa z kontroly platu starostu
22. Návrh dodatku č.1 k Smernici č.01/2013 o verejnom obstarávaní
23. Návrh na zrušenie podania žaloby na súd o určení vlastníctva pozemkov
predaných v r. 2010 – Tóth Št.
24. Návrh na zrušenie stravných poukážok – Krečmer I.
25. Návrh na zmenu overovania zápisu zápisnice –Tóth
26. Návrh na kontrolu overovania faktúr – Dávid T.
27.Pripomienky k uzneseniam obecného zastupiteľstva a návrh na zrušenie
protiprávnych uznesení
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28. Aktuálne verejné a organizačné úlohy, podané žiadosti, oznámenia a návrhy
občanov obce
29. Diskusia
30. Záver

K bodu 3 . Správa o plnení uznesení a ostatných opatrení predchádzajúceho
zasadnutia – z 2.riadneho zasadnutia OZ a z 3. mimoriadneho zasadnutia
OZ
Správu prečítal zástupca starostu Tóth L.
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenín
A/ berie na vedomie:
kontrolu plnenia uznesení z 2. riadneho zasadnutia zo dňa 25.2.2015 a z 3.
mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 24.3.2015.
K bodu 4 č. Vyjadrenie k žiadosti o návrhu uznesenia na zriadenie vecného
bremena – Bruty
------------------------------------------------------------------------------------------------Pripomienky –
-Kde sa vlastne nachádza uvedený pozemok - Tóth Št.
-Koľko bude profitovať obec – Tóth L.
-Návrh na odročenie – Krecsmer, chce vidieť zmluvu, otázka z jeho strany, či
by sa nedalo niečo začať s tou teplou vodou?
-Máme sľub na 15 pracovných miest pre obyvateľov obce Kamenín – starosta
obce.
-Je to len povolenie na vecné bremeno – Tóth Št.
Hlavný kontrolór vysvetlil význam zmluvy - hocikto keď chce nejaké prípojky
alebo vedenie položiť pod povrch zeme, aby v katastri mohli zapísať zmeny
majiteľ musí dať súhlas. Zmluva je v absolútnom poriadku.
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenín
A/ Schvaľuje
Návrh uznesenia na zriadenie vecného bremena – Bruty

-5Na základe žiadosti MPconnect s.r.o. zo dňa 22.5.2015 v zmysle § 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, zriadenie vecného bremena, a to vecné bremeno,
ktorému zodpovedá právo vybudovania stavby s názvom „potrubie pre
odvádzanie vykurovacej vody“ umiestnenia tejto stavby pod povrchom
pozemkov registra C KN s parcelným číslom 7198/3, 7200/1 a 7200/2,
neobmedzeného prístupu, vstupu, prechodu a prejazdu osobnými a nákladnými
vozidlami a stavebnými mechanizmami cez pozemky registra C KN s parcelným
číslom ,7198/3,72001/1 a 7200/2 a povinnosť strpenia odstránenia prípadných
porúch na stavbe a vykonanie revízií stavby na pozemkoch registra C KN s
parcelným číslom 7198/3,7200/1,7200/2. Vecné bremeno bude zriadené
v prospech spoločnosti MPconnect s.r.o. so sídlom 927 01 Šaľa, P. Pazmáňa
49/3, IČO: 36 830 941.
Hlasovanie :

za: 5 Dávid T., Neznánsky L., Tóth L., Tóth Št. Tungli P.
proti: 1 Krecsmer I.

K bodu 5. Odborné stanovisko HK k záverečnému účtu obce Kamenín za
rok 2014
Obecnému zastupiteľstvu bolo písomne predložené odborné stanovisko
hlavného kontrolóra týkajúca sa záverečného účtu obce za rok 2014.
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenín
A/ berie na vedomie
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok
2014.
K bodu 6. Záverečný účet obce Kamenín
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
A/ schvaľuje:
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie: za: jednohlasne

-6Použitie prebytku z rozpočtového hospodárenia
Použitie prebytku z rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
79 350,91 EUR z čoho už bolo schválené OZ dňa 25.2.2015 na riadnom zasadnutí č.
uznesenia 72/2015 - Návrat pozemkov, ktoré boli predané v roku 2010
– podaním na súd o určenie vlastníctva , a z 3.mimoriadneho zasadnutia OZ zo
dňa 24.3.2015 č. uznesenia 85/2015- Odkúpenie rodinného domu č.280
v k.ú.Kamenín .
Ďalšie predpokladané čerpanie z rezervného fondu
– pripravujeme projekt na zateplenie OcU 5% na spoluúčasť zo sumy
200 000,00 € t.j. 10 000,00 €, a vedľajšie výdavky 1500,00 €.
- máme odovzdaný projekt na viacúčelové multifunkčné ihrisko, kde spoluúčasť
obce činí 21843,20 €
- na zberný dvor až po vyhlásení výzvy
Pripomienky Podľa mojich vedomostí v projekte je suma na multifunkčné ihrisko 55859,00 €
- Tungli P.
Keby projekt odmietli, aká bude strata pre obec?- Tóth L.
Projekt vypracovala p. zástupkyňa ZŠ v Kameníne a 150,00 € za prípravu
projektu hradí obec. - starosta obce
Keď už bude konkrétna suma, potom hocikedy môžeme o tom rokovať- Tóth
Št.
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
A/ Neschválilo
Návrh na ďalšie predpokladané čerpanie z rezervného fondu
Hlasovanie: za:
2 Neznánsky L., Tóth L.
proti: 4 Dávid T., Krecsmer I., Tóth Št., Tungli P.,
Zabudnite na multifunkčné ihrisko, v prípade vysúťaženia výzvy na 50000,00 €
sa vždy vyžaduje uznesenie podľa ktorého bola schválená suma ako spoluúčasť
-konštatoval starosta obce
Nehlasovali sme o tom, aby nebolo viacúčelové ihrisko – Tóth Št.
Prebytok ide do rezervného fondu, kedykoľvek sa dá čerpať t.j. môže byť aj 5
rokov bez dotknutia, to je len rozhodnutie OZ – starosta môže dať návrh dodal
hlavný kontrolór.

-7Na podnet hlavného kontrolóra treba hlasovať zvlášť na rozpracovaný projekt
na zateplenie budovy OcU a na vypracovaný projekt na viacúčelové ihrisko.
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne

A/ schvaľuje:
Návrh na čerpanie z rezervného fondu na rozpracovaný projekt na zateplenie
budovy OcU, vo výške 10000,00 € ako spoluúčasť a 1500,00 € ako vedľajšie
výdavky.
Hlasovanie : za: jednohlasne
A zvlášť na vypracovaný projekt na viacúčelové ihrisko.
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
A/ schvaľuje:
Návrh na čerpanie z rezervného fondu na rozpracovaný projekt na viacúčelové
multifunkčné ihrisko, a to vo výške 21843,20 € ako spoluúčasť obce.
Hlasovanie : za: jednohlasne
K bodu 7. Správa o kontrolnej činnosti HK obce Kamenín za rok 2014
Správa o kontrolnej činnosti HK obce Kamenín za rok 2014 Obecnému zastupiteľstvu
bolo písomne predložené, k tomu hlavný kontrolór obce dodal, že má
prekontrolované všetky doklady súvisiace s účtovníctvom, vyskytujúce sa menšie
chyby sú odstránené.
Obecné zastupitelstvo v Kameníne
A/ berie ne vedomie :
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamenín za rok 2014.

-8K bodu 8. Plnenie rozpočtu Obce Kamenín k 31.3.2015, prehľad o stave
bankových účtov a stav pohľadávok a záväzkov k 31.3.2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecnému zastupiteľstvu boli zaslané s pozvánkou materiály v dostatočnom
časovom predstihu k Plneniu rozpočtu Obce Kamenín k 31.3.2015, prehľad o stave
bankových účtov a stav pohľadávok a záväzkov k 31.3.2015
K tomuto bodu mal otázku
- na položku cestovné – Neznánsky L.
- na položku všeobecný materiál – Tungli P.
Na položené otázky dala odpoveď p. Dékányová účtovníčka obce, že k materiálom,
ktoré boli rozposielané, boli priložené prílohy, kde sú rozpísané všetky účt. položky.
Medzi tým starosta obce konštatoval stav na účtoch k 29.5.2015.
Hlavný kontrolór obce dal príkaz, na oslovenie Občianskeho združenia, ktoré ešte
nemá vyúčtovanú dotáciu za r. 2014, aby do 14 dní predložilo vyúčtovanie na OcU
Kamenín, v opačnom prípade budeme nútení sumu vymáhať právnou cestou.
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne :
A/ berie na vedomie:
Plnenie rozpočtu obce Kamenín k 31.3.2015.
B/ berie na vedomie:
Prehľad o stave bankových účtov a záväzkov k 31.3.2015.
K bodu 9. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Kamenín
Obecnému zastupiteľstvu bola zaslaná s pozvánkou v dostatočnom časovom
predstihu kópia návrhu o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Obce
Kamenín, k tomu bodu neboli žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
A/ schvaľuje:
Návrh na zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kamenín.
Hlasovanie : za: jednohlasne

-9K bodu 10. Návrh - Zrušenie VZN č. 2/2015 o výške príspevkov v školách
a školských zariadení – schválenie nového VZN
Obecnému zastupiteľstvu bola zaslaná s pozvánkou v dostatočnom časovom
predstihu návrh na Zrušenie VZN č. 2/2015 o výške príspevkov v školách
a školských zariadení. K tomu bodu neboli žiadne pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
A/ schvaľuje:
Návrh na zrušenie VZN č. 2/2015 o výške príspevkov v školách a školských
zariadení Čl.1 § 2 odsek 3
Hlasovanie : za: jednohlasne
B/ schvaľuje
Návrh na
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenín
č. / 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenín č. 4/2011 o výške
príspevkov v školách a školských zariadeniach
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne sa uznieslo na tomto nariadení:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenín č. 4/2011 o výške príspevkov v
školách a školských zariadeniach sa mení takto:
Čl. I.
§ 2 odsek 3 sa mení nasledovne:
1. Obecné zastupiteľstvo v Kameníne určuje v súlade s § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008
Z.z. o výchove a vzdelávaní výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v školskej jedálni.
2. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhradí príspevok vo výške nákladov na nákup
potravín na jedno jedlo a podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými
pásmami určenými Ministerstvom školstva bez úhrady režijných nákladov na výrobu a výdaj
jedál a nápojov vo finančnom pásme č. 3
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kategória
desiata
Obed
Olovrant
Spolu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Deti 2-6
0,28
0,68
0,23
1,19
rokov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

- 10 Žiaci 6-11
xx
1,01
xx
1,01
rokov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Žiaci 11xx
1,09
xx
1,09
15 rokov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Žiaci 15xx
1,19
xx
1,19
18 rokov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Výška príspevku pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a školských
zariadení, cudzích stravníkov , ktorými môžu byť dôchodcovia s trvalým pobytom v obci,
zamestnanci obecného úradu a zamestnanci iných organizácií, ktorí poskytujú verejnoprospešné služby občanom obce, je stanovená podľa vekovej kategórie 15 – 18 rokov vo
výške 1,19 € a režijných nákladov vo výške 1,11 € za jeden obed, t.j. cena stravného lístka za
jeden obed je 2,30 €.
4. Príspevok sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Čl. II
Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenín ruší VZN č. 2/2015.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenín bolo schválené Obecným
, uznesením č. a nadobudlo účinnosť 15.dňom od jeho
zastupiteľstvom dňa
vyhlásenia na úradnej tabuli obce.
Vyvesené: 12.05.2015
Schválené:
Vyvesené po schválení:
Zvesené po schválení:

Jozef Grman
starosta obce

Hlasovanie : za: jednohlasne

K bodu 11. Úprava platu starostu obce
a/ K tomuto bodu mal pripomienky poslanec p. Tóth L. ktorý navrhol mesačné
zvýšenie základného platu starostu obce , podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994
Z.z. o platových pomeroch starostov obcí vo výške 10% t.j. 170,00 € a to
z dôvodu, že za ten štvrťrok, čo spolupracuje so starostom obce je veľa vecí
ktoré sa riešia, ešte ani 0,5 m chodníka nie je spraveného, rekonštrukcia
elektriny v obci tiež ešte nie je dokončená aj tam sú chyby, je veľa vecí
v ktorých je sklamaný, percentá môžeme zvyšovať viac krát počas roka, ale až
po pozitívnych výsledkoch.

- 11 Hlasovanie: za: 3 Tóth L., Tóth Št., Tungli P.
proti: 3 Dávid T., Neznánsky L., Krecsmer I.

b/ Plat starostu obce v súlade so zákonom § 3 ods. 1 NR SR č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov starostovi patrí plat , ktorý je súčinom priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny
rok čo je 858,00 EUR a násobku 1,98 podľa § 4 ods. 1. citovaného zákona,
ktorý predstavuje 1699,- EUR mesačne. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro
nahor.
Plat starostu obce v bode a/ a b/ sa odročuje na najbližšiu schôdzu.

K bodu 12. Upozornenie prokurátora na porušenie zákona o poriadku
odmeňovania zamestnancov obce Kamenín
Obecnému zastupiteľstvu bola zaslaná s pozvánkou v dostatočnom časovom
predstihu upozornenie prokurátora na porušenie zákona o poriadku odmeňovania
zamestnancov obce Kamenín
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
A/ berie na vedomie
Upozornenie prokurátora na porušenie zákona o poriadku odmeňovania
zamestnancov obce Kamenín.
K bodu 13. Zrušenie VZN č.23/2014 o chove včiel v intraviláne obce Kamenín
Návrh poslanca p.Tótha Št. na Zrušenie VZN č.23/2014 o chove včiel v intraviláne
obce Kamenín, ktorý sa zúčastnil na seminári ešte s p.Tungli P. a Krecsmer I., kde
dostali takú informáciu, že uvedené VZN je protizákonné.
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
A/ Schvaľuje
Zrušenie VZN č.23/2014 o chove včiel v intraviláne obce Kamenín.
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Hlasovanie: za: 6 jednohlasne
K bodu č.14. Návrh na zrušenie VZN č.16/2013 o poskytovaní dotácií
právnickým a fyzickým osobám podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý
pobyt na území Obce Kamenín
Pripravený materiál k tomuto bodu tiež bol zaslaný poslancom OZ, ku ktorému ešte
by mali dodať pripomienky aj miestne Občianske združenia, p. Tóth Št. navrhuje
odročiť tento bod na najbližšiu schôdzu.
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
A/ odročuje
Návrh na zrušenie VZN č.16/2013 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým
osobám podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Obce Kamenín.

K bodu 15. Návrh na zavedenie „kľúčového poriadku“ v miestnostiach
a v objektoch Obce Kamenín
----------------------------------------------------------------------------------------------------Pripravený materiál k tomuto bodu tiež bol zaslaný poslancom OZ, na návrh p.Tótha
Št., ktorý navrhol doplniť tento bod aby sa vymenili všetky zámky čím skôr, návrh
namontovania kamerového systému pri vchode na také miesto, aby sme mohli
sledovať vchod do budovy OcU.
Podľa môjho vedomia to bezpečnostné signalizačné zariadenie umiestnené pri
kanceláriách OcU ovláda veľa funkcií, bolo by treba namontovať ku vchodu do
budovy OcU, a aby mal každý svoj kód. Každý je zodpovedný za svoj kód aj
občianske združenia - dodal p.Tóth L.
Koľko by to stálo obci? - položil otázku starosta obce.
Odkiaľ vyčleniť peniaze z rozpočtu – položila otázku p. Dékányová H.
účtovníčka obce.
Kamerový systém nepodporujem, pretože keď máme v pláne podať projekt na
kamerový systém pre obec, tak môžeme do toho zabaliť aj obecný kamerový
systém - navrhol p.Neznánsky.
Výmena zámkov a kľúčov, výdaj kľúčov sa zaznamenáva do knihy evidencie
kľúčov a max do 22,00 hod vrátiť kľúče. V bode 7/ slovo trezor vymažeme, lebo
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respektíve uzavrieť budovu OcÚ dodal starosta obce.
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
A/ Schvaľuje
Návrh na zavedenie „kľúčového poriadku“ v miestnostiach a v objektoch Obce
Kamenín s tým, že sa vynechá 2 x slovíčko trezor, výmena kľúčov a zámkov, výmena
kľúčov a zámkov u dvoch vchodových dverí a doložíme slová kľúče vrátiť do 22,00
hod a sumu 300,00 € na realizáciu vyčleniť z rezervného fondu.
Hlasovanie: za: 6 jednohlasne
K bodu 16. Návrh zrušenia uznesenia č.138/2009 Zásady o spôsobe účtovania
a oceňovania dlhodobého majetku bod C
Poslancom OZ hlavný kontrolór obce vysvetlil, že poslanci OZ na predchádzajúcej
schôdzi naznačili, že nie je vedený majetok na OcU. V smernici o účtovníctve je to
už riešené – zavedené sú pokyny v Čl. 3 hospodárenie s majetkom obce. Evidenciu
o majetok OcU nie sme povinní viesť, len keď sa o to rozhodne účtovná jednotka.
Účtovná jednotka sa rozhodla, že nad 30,00 € sa zaúčtuje do nákladov a zostane
drobný majetok v evidencií. Nad 1700,00 € je už dlhodobý majetok, tam už idú
odpisy. Drobný majetok bude vedený v takej istej forme ako dlhodobý majetok.
Navrhuje spraviť mimoriadnu inventarizáciu alebo vyčkať riadnu koncoročnú
inventarizáciu k 31. 12.2015. Dovtedy by sme vypracovali smernicu o spôsobe
vykonania inventarizácie. Inventarizačné komisie by zasadli, a na základe zoznamu
by spravili evidenciu. Zo strany poslancov OZ je odôvodnené, že evidenciu o majetku
treba viesť. Vyradeniu drobného majetku sa uskutoční na základe vyraďovacej
komisie . Upozornil inventarizačnú komisiu, aby inventarizáciu spravili a odovzdali
včas, ako to účtovnícke zákony, smernice, vnútorné predpisy predpisujú. Táto
smernica bola na základe tohto návrhu zmenená.
Nech je smernica vypracovaná k riadnemu inventarizáciu o majetku, a keď bude
vypracovaný aj kľúčový poriadok, miestnosti budú očíslované, tak to už asi bude
ľahšie - dodal p. Tóth Št.
Teraz dáme do poriadku to, čo sa za 20 rokov nerobilo - poznamenal Krecsmer I.
K obstaraniu a evidenciu majetku bod č.12 operatívna evidencia hmotného
a nehmotného majetku od 30,00 € s tým súhlasí každý ?– pýtal sa starosta obce.
Môže byť aj nižšia aj vyššia suma, ako myslia páni poslanci – poznamenal hlavný
kontrolór.
Môže ostať – konštatovali poslanci
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A/ Schvaľuje
Návrh zrušenia uznesenia č.138/2009 Zásady o spôsobe účtovania a oceňovania
dlhodobého majetku bod C
Hlasovanie: za: 6 jednohlasne
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
B/ Schvaľuje
Nové uznesenie o Zásadách o spôsobe účtovania a oceňovania dlhodobého majetku
bod C/ - Smernica č.4/2015
Hlasovanie: za: 6 jednohlasne

K bodu 17. Žiadosť o doloženie zmluvy medzi dodávateľom a odberateľom Ladislav Stellár, bytom Kamenín č.655 a Zsolt Ondró Kamenín č.423
--------------------------------------------------------------------------------------------------Pripomienky –
Určite nemal nikto podpísanú zmluvu s Obcou Kamenín za možno desať rokov,
platili aj oni takisto za odber vody, možno bola len ústna dohoda. Nechápem prečo
poslednú platbu nechcú zaplatiť, tak ako tie predošlé. Potom nemal právo na odber
vody dodal - Tóth L.
Aký je problém zo strany obce? P. Stellár tvrdí niečo iné on pýta faktúru? Pýtal sa
Tóth Št.
Teraz pýta zmluvu, faktúra bola odoslaná odpovedal starosta obce.
Treba odpojiť vodovod navrhol Tungli P.
Je 300 odberateľov vody v obci. Z toho traja nechcú zaplatiť. Jeden sa zdržiava
v Nemecku a tí dvaja to sú práve, p. Ondró Zsolt a p. Stellár Ladislav poznamenal
starosta obce.
Je to dosť háklivý prípad, zapríčinený chybou bývalého starostu obce. Podľa
Občianskeho zákonníka písomnú zmluvu je povinnosť písať len pri nehnuteľnom
majetku. V ostatných prípadoch môže byť aj ústna dohoda. Takže môžeme
argumentovať, len toľko, že keď bol namontovaný prívod vody na verejnej schôdzi
občanov určite bola ústna dohoda s čím občania súhlasili a platili aj p.Štellár aj
p.Ondró. Ja by som ich vyzval, pravda, bolo by dobré vyhľadať staré uznesenia toho
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dohoda. Ťažko sa to dá dokázať, ale môžeme to dať aj na súd - dodal hlavný
kontrolór.
Aká je tá suma? Pýtal sa Dávid T.
Nechceme to dať na súd, keď súhlasil s namontovaním bez zmluvy, tak nech zaplatí
aj bez zmluvy - konštatoval Neznánsky L.
Kto písal stav vodomerov, ten zapísal aj dátum aj objem spotrebovanej vody poznamenal Dávid T.
Tak treba napísať to na faktúru - odpovedal Neznánsky L.
Faktúra obsahovala tieto údaje. Je to nezaplatenie z trucu - dodal starosta obce
Takže čo dáme do odpovede? - pýtal sa starosta obce.
Keď nebol objem zapísaný treba to tam zapísať – Neznánsky L.
Treba to riešiť- Tungli P. Má tam byť všetko aj stav vodomeru aj dátum.
Je povinnosťou obce, aby do 15 dní dala odpoveď na žiadosť, treba ich vyzvať na
zaplatenie na základe ústnej dohody, ktorú akceptovali 10 rokov, a až potom
rozhodnúť o ďalších krokoch - navrhol hlavný kontrolór .
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
Navrhuje
Vyzvať p. Stellára a p. Ondró na zaplatenie dlžnej sumy na základe ústnej dohody .
Žiadatelia budú oznámení písomne.
K bodu 18. Žiadosť o vyplatenie sumy 300,00 € na skriňovú zostavu - Združenie
rodičov pri MŠ Kamenín – oznámenie OcU Kamenín
------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecnému zastupiteľstvu bola zaslaná s pozvánkou v dostatočnom časovom
predstihu Žiadosť o vyplatenie sumy 300,00 € na skriňovú zostavu od ZR pri MŠ
Kamenín.
Pripomienky : Vyplatiť
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
A/ Súhlasí
S vyplatením sumy 300,00 € na skriňovú zostavu - Združenie rodičov pri MŠ
Kamenín a suma sa vyčlení z rezervného fondu.
Hlasovanie: za: jednohlasne
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Zámer
Poslanci OZ tiež mali obdŕžané materiály v dostatočnom časovom predstihu o
zámere predaji pozemku
Pripomienky:
Vieme čo je podstatou tejto kúpi zo strany p.Tóth L.- odkúpiť pozemok a tú peknú
stenu čo sused Tóth J. postavil zbúrať, a tam už stena nikdy nebude. Včera, keď
pršalo ma hľadal ale nebol som doma a keď sme sa stretli mi ukázal, že sused Tóth J.
mu tam pustil vodu. Voda tiekla z jeho strechy, odkvapové rúry na odvádzanie
dažďovej vody nie sú spravené, Jani čo sľúbil spravil. A On čo sľúbil z toho nič
nedodržal. Takže tú stenu on v každom prípade chce dať preč naznačil Tóth L.
Nie preto, ale práve tomuto jednému nepredáme? Pýtal sa Dávid T.

Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
A/ neschvaľuje:
Zámer predať
časti pozemku registra vedeného v EN katastrálneho odboru Okresného úradu
Nové Zámky pre kat. územie Kamenín na LV č. 2783 ako parcela registra
„C“- KN evidované na mape určeného operátu parc. č. 524/2 ostatné plochy
výmere 112495 m2 na mene Obce Kamenín v pomere 1/1 k celku v celosti,
o výmere cca 24 m2 .

pre Tóth Ladislav Kamenín č.162
Hlasovanie: proti: jednohlasne
K bodu 20. Odročená ponuka z 2. Zasadnutia OZ - Ponuka na odkúpenie
pozemku – Ondró Szabolcs , Kamenín 423
--------------------------------------------------------------------------------------------------Návrh uznesenia na ponuku od p.Ondró Szabolcs Kamenín 423 - máme
splnomocnenie na st.otca Ondró E. aby ho mohol zastupovať – na minulom
zastupiteľstve sme mali ponuku na odkúpenie pozemku vedľajšej cesty v k.ú
Kamenín p.č. 660/1, 660/2, 1053, o výmere 1163m2 vo vlastníctve Ondró Szabolcs ,
Kamenín 423 - prečítal starosta obce.
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Odročenie treba prerokovať na najbližšom zastupiteľstve pripomienkoval Tóth
Št.
Keď je to odročené, tak je to odročené na ďalšie zastupiteľstvo - pokračoval
starosta a prečítal odsek týkajúci sa odročenia z rokovacieho poriadku. Je tu
zástupca p.Ondró, prekontrolovali sme zaplatenie dane za tie pozemky, tie sú
v poriadku.
Návrh poslancov :
Najprv, za koľko by predali uvedený pozemok - pýtal sa Tóth Št.
3,00 €/m2 - odpovedal p. Ondró
Tak by to činilo 3489,00 € - vypočítal Tungli P.
Kedy ste sa stali vlastníkmi? - pýtal sa Tóth L.
11 rokov - odpovedal Ondró E.
A predtým? – Tóth L.
Predtým to nebolo vysporiadané., ale oslovili nás, aby sme to dali do poriadku,
a tak sme to začali riešiť – Ondró
Od mojej pamäti je tam cesta, podľa mňa len s obcou chcete vybabrať – Tóth Št.
Keď to obec neodkúpi budú len stále problémy z toho. Ale ponuka za 3,00 e je
veľa - Tóth Št.
Keď to obec neodkúpi, tak dáme oplotenie – Ondró
Za 10 rokov platil daň, tak má na to nárok - Dávid T.
Dajme ponuku na nejakú sumu a odkúpme pozemok navrhol Dávid T.
TTP 1,63 € = 1895,69 € povedal Neznánsky L.
Existuje aj také vecné bremeno, sú na to aj zákony – Tóth Št.
Ponuka na odkúpenie pozemku 1,63 €.
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
A/ Schvaľuje
Odkúpenie tohto pozemku vo výmere 1163 m2 x 1,63 €, tak že všetky ostatné
náklady hradí predávajúci.
Hlasovanie: za: jednohlasne
K bodu 21. Správa z kontroly platu starostu
Na podnet p. Dávid T. z minulej schôdze, hlavný kontrolór obce vypracoval správu
o kontrole platu starostu.
Keď som prekontroloval uznesenia, zistil som, že som spravil chybu, že v minulosti
som sa vážnejšie nezaoberal s uznesením o plate starostu. Zákon hovorí niečo iné ako
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bolo napísané v uznesení. Zhodou okolností som tento týždeň obdržal list, v čom je
upozornenie prokurátora o hlasovaní poslancov z Hlohovca na plat starostu. Najprv
začnem s tým, že podľa zákona, plat starostov musí byť spolu vyčíslený
s percentuálnym navýšením platu, lebo zákon pozná len jednu sumu.
To, že mal zvýšený plat o 30% , plat starostu odsúhlasený OZ musí byť uvedené
v presnej výške v eurách. Chyba nastala, že plat starostu bol zle zapísaný obsahovo,
lebo to malo byť vyčíslené aj so zvýšením o 30% a to presnou sumou. Starosta má len
jeden plat. Táto suma musí byť zapísaná aj v zápisnici. Tento zápis už na
ustanovujúcej schôdzi bol zle zapísaný. Zvlášť sa napísal základ a zvlášť zvýšenie.
Zákon pozná len jednu sumu. Dávid T. napadol na minulom zasadnutí OZ, že na 16.
Riadnom zasadnutí OZ, dňa 20.2.2014 v uznesení č.329/2014 na základe diskusie
bolo hlasované o navýšení platu starostu a má pravdu v tom, že ten bod nebol
v programe. Podľa zákona, plat starostu OZ opätovne raz ročne prerokuje. Uznesenie
č. 329/2014 je protizákonné. Na tom zasadnutí ani nebola vypočítaná suma , bolo len
napísané toľko, že sa zvyšuje o 20% na základe diskusie. Podľa zákona treba napísať
do programu navýšenie platu starostu. Takže zo dňa 20.2.2014 uznesenie č.329/2014
je absolútne protizákonné. Dňa 22.5.2014 tam už bol zapísaný do programu plat
starostu, OZ rozhodlo o zvýšení o 30% . K tomu toľko, že aj prokurátor v liste
navrhol opraviť tieto rozhodnutia, a tu aj ja navrhujem opravu uznesenia, lebo
úmysel zastupiteľstva bol o schválení navýšenia platu, ale chyba sa stala iba pri písaní
uznesenia.
Tu je taká možnosť, že uznesenie č.329/2014 z 16. riadneho zasadnutia zrušiť,
lebo je to absolútne protizákonné, a o uznesení 337/2014 zo dňa 22.5.2014 poslanci
OZ môžu rozhodnúť o tom, že sa opraví, dať do súladu zápisnicu aj uznesenie. Ale
o tom musia rozhodnúť poslanci OZ. Ja budem úprimný, myslel som si, že kto robí
10 rokov tieto uznesenia pozná tento zákon a ja som sa s tým nezaoberal. Bohužiaľ,
teraz keď ma p.Dávid T. požiadal o kontrolu týchto uznesení, teraz som zbadal tieto
chyby .
Aby som to chápal aj ja - teraz ide o 2 schôdze – Tóth Št.
O tri, prvé zrušenie uzn. 329/2014 , potom opravu uzn.337/2014 a uzn.8/2014.
Najprv musím zvýšenie schváliť a potom určiť plat starostu. Realizácia rozhodnutia
bola nesprávna. Za to som spomínal aj list od prokurátora z Hlohovca - dodal hlavný
kontrolór.
Keď sme rokovanie o plate odročili, tak navrhujem aby sme to brali na vedomie
a riešime to ďalej navrhol Neznánsky L.
Len dve zápisnice môžeme opraviť, tú tretiu lebo je protizákonná musíme zrušiť preto
nebola uvedená v programe - Dávid T.
Na základe čoho bola prerušená tá predchádzajúca schôdza? Na základe toho, že keď
bola reč o percentuálnom zvýšení platu starostu p. Neznánsky navrhol tento bod
odročiť z dôvodu, keď starosta niečo ukáže do budúcej schôdze budeme o tom ďalej
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OZ v Kameníne článok 15 bod 6, kde sa píše uznesenie o prerušení rokovania musí
obsahovať kedy a kde bude toto rokovanie pokračovať, čo aj bolo splnené a preto bod
o zvýšení platu starostu nebolo potrebné uvádzať do programu.
Na základe žiadosti hlavného kontrolóra návrh na zrušenie uznesenia č.329/2014
zo dňa 20.2.2014
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
A/ Zrušuje
uznesenie č.329/2014 zo dňa 20.2.2014
Hlasovanie: za: 6 jednohlasne

Návrh hlasovania za ten postup, že nám pomôže hlavný kontrolór vypracovať
opravu, a na budúcej schôdzi schválime zmenu tých ďalších dvoch uznesení.
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
A/ schvaľuje
Za spolupráce hlavného kontrolóra so starostom obce dať do súladu dotknuté
uznesenia a zápisnice podľa zákona, na základe čoho na budúcej schôdzi
poslanci obecného zastupiteľstva zaujmú svoje stanoviská.
Hlasovanie: za: 6 jednohlasne
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
A/ Berie na vedomie
Správu z kontroly platu starostu.
K bodu 22. Návrh dodatku č.1 k Smernici č.01/2013 o verejnom obstarávaní
zákaziek s nízkou hodnotou
---------------------------------------------------------------------------------------------------Obecnému zastupiteľstvu bola zaslaná s pozvánkou v dostatočnom časovom
predstihu Návrh dodatku č.1 k Smernici č.01/2013 o verejnom obstarávaní
zákaziek s nízkou hodnotou
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Aby bola taká komisia, ktorá by prekontrolovala ponuky na služby a nákupy nad
250,00 € - Dávid T.
Starosta pripomenul, že už existuje zákon o verejnom obstarávaní cez elektronické
trhovisko.
Je pravda že máme obecné mangalice, čo sa aj mne páči a v plnom rozsahu s tým
súhlasím, len podotýkam, že treba to všetko zlegalizovať – Tóth Št.
Keby sme tam mangalice nemali do dnešného dňa je tam smetisko, daj návrh na
legalizáciu - starosta obce.
Máme nájomnú zmluvu s vlastníkom pôdy – starosta obce
Treba zverejniť aj na internete – Tóth Št.
Prečo nám neoznámiš takéto veci – Krecsmer I.
Obec kupovala mangalice - je niekde registrovaná tá farma?- Tóth Št.
Obec nikdy nekupovala žiadne mangalice. Tie, ktoré tam boli donesené, to boli moje
vlastné z vlastného chovu a rozmnožovali sa len preto lebo z iného chovu som kúpil
za vlastné peniaze kanca. – starosta obce
Aký je problém? - starosta obce
Keď nemáme farmu mangalíc, tak na základe čoho sme kupovali stĺpy?- Tóth Št.
Stĺpy sme nikdy nekupovali, kedy prídeš za mnou aby si mi poradil , ako to mám
spraviť?- Starosta obce - a mimochodom spolu s hlavným kontrolórom sa tejto
otázke venujeme a hľadáme riešenia. Na osadenie stĺpov, a s výdavkami spojených
s oplocovaním ste odsúhlasili 1650,00 €.
Kedy? – Tóth Št.
V tom uznesení, ktorom ste spolu 4050,00 € odsúhlasili z rezervného fondu a z toho
1650,00 € na oplotenie základného stáda a mangalíc a 2400,00 € bolo ako pôžička pre
občianske združenie čo spolu činí 4050,00 €. Vtedy sme ešte nevedeli, že obec
nemôže dať občianskemu združeniu pôžičku. - starosta obce
Keď sme boli na schôdzi hovorili sme o 2 sumách, jedna na pôžičku a druhá tá
1650,00 €. Hlasovali sme za1650,00 €? –starosta obce
Áno –Tóth Št.
Odhlasovali sme aj pôžičku, čo navrhol p.Dávid T. a na to nás p. účtovníčka obce
upozornila, že Obec nemôže poskytnúť pôžičku Obč. Zdr. To isté hovoril aj HK. Išli
sme za overovateľmi zápisnice, dohodol som sa s nimi, keďže sumy sa nemenili tak
sme ich spočítali a preto je tam suma 4050,00 € podotýkam sumu 2400,00 € sme
vôbec neplánovali čerpať lebo medzitým sa zorganizovala brigáda kde sa táto
problematika vyriešila. - starosta obce
Overovatelia o tom nevedeli – Tóth Št.
Toto bolo po stretnutí s účtovníčkou a s HK upozornili ma, riešili sme to- starosta
obce. Keď to takto nie je v poriadku dajte návrh ako to riešiť?
Zrušiť – Krecsmer I.

- 21 Pripravil som návrh na zrušenie uznesenia č.83/2015. OZ môže rozhodnúť novým
uznesením o čerpaní týchto finančných prostriedkov povedal hlavný kontrolór.
Hľadal som medzi zákonmi na také financovanie ako je nákup zvierat, na čo budú
slúžiť tieto zvieratá ale nenašiel som. Základný zákon o obecnom zriadení
financovanie obce – obec môže financovať na plnenie svojich úloh – keď beriem § 8
majetok obce – účel HD, úlohy a činnosti obce- neviem zaradiť nikde. Môže byť
zaúčtované, ale na aký účel?
Ale OZ nákup zvierat odsúhlasilo - dodal starosta obce.
Základná myšlienka je dobrá, ale treba dodržať zákony upozornil hlavný kontrolór.
K bodu 23. návrh na zrušenie podania žaloby na súd o určení vlastníctva
pozemkov predaných v r. 2010 – Tóth Št.
---------------------------------------------------------------------------------------------------P.Tóth Št. podal návrh na zrušenie podania žaloby na súd o určení vlastníctva
pozemkov predaných v r. 2010 – Tóth Št.
Pripomienky:
Bol som za advokátom on mi poradil, že tam je premlčacia doba 3 roky, nemusíme
vrátiť peniaze, ale pozvem advokáta do Kamenína aby ste aj vy počuli vyjadrenie
k tejto téme - navrhol starosta obce
Poslanci navrhujú informovať ich o všetkých správach a keď ešte nie je začaté
konanie k tejto veci, tak netreba zrušiť uznesenie, len počkať ešte so začatím.
Starosta obce odteraz pošle všetky správy, nie len hlavnému kontrolórovi, ale aj
poslancom OZ.
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
A/ Odročuje
Návrh zrušenia podania žaloby na súd o určení vlastníctva pozemkov
predaných v r. 2010 tou podmienkou, že sa stretnú s p. advokátom, a až potom
sa dohodnú.

Žiadosť o pokus o zmier
P. Hugyec osobne a ústne poprosil starostu aby mu pomohol pri prerozdelení
majetku medzi ním a manželkou.
Komisia pre verejnosť navrhla pozvať obidvoch na OcU, nech sa vyjadria pred
zmierovacou komisiou. Môžeme tam isť do dvoch týždňov a porozprávame sa s nimi,
ale ak nedohodnú ďalej to má riešiť súd navrhol p.Tóth Št. a sľúbil, že sa s nimi
porozpráva do dvoch týždňov.

- 22 Dva týždne dozadu ma telefonicky kontaktovala detská kurátorka ohľadne p.
Járókovej, že nemá kde bývať, preto sa obrátila na obec s prosbou, či by jej obec
nemohla nejako pomôcť. Ja mám teraz na mysli ten dom, ktorý sme získali od
p.Birdáča, že by sme jej ponúkli prenájom za 10-15 € mesačne s takými
podmienkami, že dom dá do poriadku a môže tam bývať, len ona s deťmi – navrhol
starosta obce.
Keď dodrží určené podmienky môže byť – Tóth Št.
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
A/ Schvaľuje
Pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve medzi prenajímateľom Obec
Kamenín a nájomca Júlia Jároková nar. 13.5.1983 trvale bytom Kamenín č. 388 na
prenájom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Kamenín vedenej na LV č.23 ako
parcela registra C č.4921/5 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 169 m2 ako
parcela registra C č. 4921/6 záhrady o výmere 213 m2 a ako dom súp.č. 484 na
parcele č. 4921/5 so všetkými ich súčasťami a príslušenstvom poskytnúť danej osobe
nehnuteľnosť do prenájmu.
Hlasovanie:

za: jednohlasne

Ešte sme nedokončili predošlé – Dávid T.
Tak sa vráťme k Dodatku č.1 k Smernici č.01/2013 o verejnom obstarávaní
zákaziek s nízkou hodnotou
Tak sa pýtam p.starostu aký je problém v tomto bode – otázka zo strany Tóth Št.
Ja som vám už svoj názor povedal, ja s tým nesúhlasím, ale môžete to odhlasovať –
starosta obce
Do Združenia Dolnohronské partnerstvo sme už zahlásení a prijatí? - pýtal sa p.Tóth
L.
Teraz nerozprávame o Dolnohronskom partenerstve, ale áno sme prijatí odpovedal
starosta.
Ani o tom sme nevedeli napríklad povedal p. Tóth L.
Navrhol, aby sa aj o takých veciach rozprávali na schôdzi, lebo o mnohých veciach
nemajú informácie.
Od teraz budú zmeny, budete o všetkom informovaní už som to povedal – starosta
obce.
Schválime, a keď to nebude fungovať, tak to zmeníme.
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
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A/ Schvaľuje
Návrh dodatku č.1 k Smernici č.01/2013 o verejnom obstarávaní
zákaziek s nízkou hodnotou

Hlasovanie : za : jednohlasne

K bodu 24. Návrh na zrušenie stravných poukážok
P.Krecsmer I. navrhuje zrušenie stravných poukážok, preto, že funguje kuchyňa
povedali sme, že bude aj v lete, je zabezpečená teplá strava, môžu sa tam stravovať aj
zamestnanci OcU, tie peniaze čo posielame do Žiliny ostanú pre našu kuchyňu.
Jednoducho zamestnávateľ vie zabezpečiť pre zamestnancov teplú stravu.
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
A/ Schvaľuje
Návrh zrušenia stravných poukážok.
Hlasovanie: za: 6 jednohlasne

K bodu 25. Návrh na zmenu overovania zápisu zápisnice
K tomuto bodu p. Tóth Št. navrhol aby zápisnice zo zasadnutia OZ boli buď
a/ každá strana podpísaná
b/ vydierkovaná, previazaná, opečiatkovaná ,podpísaná
c/ zahnutím rohu strán

Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
A/ Schvaľuje
Návrh na - Zápisnicu previazať a podpísať každú stranu.

- 24 K bodu 26. zrušenie bod č.8 str.9 bod 11 zo zápisnice z 3.mimoriadneho
zastupiteľstva k hospodárskemu výsledku – čiastočné odsúhlasenie
rozdelenia HV r.2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------Vrátenie k Uzneseniu č. 83/2015 rozpísať sumu 4050,00 € na 2400,00 €
a 1650,00 €, čo navrhujem zrušiť sumu 2400,00 €.
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
A/ Schvaľuje
Zrušeniu Uznesenia č. 83/2015 s tým že sa rozpíšu sumy zo 4050,00 € na sumu
2400,00 a sumu 1650,00 € kde suma 2400,00 € bude zrušená.

Hlasovanie: za : jednohlasne

K bodu 27. Návrh na kontrolu overovania faktúr
P. Dávid T. poprosil hlavného kontrolóra, aby prekontroloval faktúry prijaté za
vykonané služby či sú v poriadku .
P. hlavný kontrolór prijal túto úlohu do najbližšieho zasadnutia OZ.
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
A/ Súhlasí
S prekontrolovaním faktúr hlavným kontrolórom.

P.Dávid ešte poznamenal, že ku kontrole výplaty pani riaditeľky školy nedostal
dostatočné materiály. Nemám u seba len 11.mes., 7. mes. a 1. mes. tak sa pýtam
ako dostala p.riaditeľka výplatu, keď treba podpísať každý mesiac.

P.Hlavný kontrolór ešte poznamenal, že dá návrh na zrušenie uznesenia
č.5/2014, lebo tiež je protizákonné, pretože v prípade neprítomnosti starostu
podľa zákona, § 12 ods.22-26 vedie schôdzu zástupca starosta, ďalej keď nie je
prítomní zástupca starostu, alebo porušuje pravidlá vedie ďalej schôdzu ten,
koho zvolí OZ teda ďalší poslanec. Týmto uznesením OZ rozhodlo o tom, že

- 25 keď starosta poruší zákon a zástupca tu nebude, tak sa ukončí schôdza, lebo
ďalej nemôže viesť schôdzu nikto. Zákon to nedovolí.

Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
A/ Schvaľuje
zrušenie uznesenia č.5/2014
P. Dávid ešte na záver dodal, že v záujme spolupráci medzi starostom a OZ
neurčil sám starosta termíny a čas zasadnutia OZ, ale aby sa dohodli medzi
sebou a určili termíny spoločne, v opačnom prípade neprídu na zasadnutie OZ.
K bodu 29. Diskusia
Diskusia nebola
K bodu 30. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18,00 hod.
Zapísala: Szűcsová Mária ............................

---------------------------------------------Jozef Grman
starosta obce

Overovatelia:
Neznánsky Ladislav .............................................
Tungli Pavol

.............................................

