Zápisnica
Zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kamenín, konaného dňa
11.9.2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Prítomní:

Jozef Grman , starosta obce
Poslanci: Tibor Dávid, Imrich Krecsmer, Ladislav Neznánsky,
Imrich Szűcs, Ladislav Tóth, Štefan Tóth, Pavol Tungli
Ďalší prítomní: Ing. František Podhorský, hlavný kontrolór obce
Helena Dékányová , zam.obce
Hostia:
JUDr. Valéria Sedláková – OP Nové Zámky
JUDr. Ladislav Magyerka
Verejnosť:
Prezenčná listina tvorí súčasť tejto zápisnice.

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Určenie návrhovej komisie
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Správa o plnení uznesení a ostatných opatrení z predchádzajúceho zasadnutia zo
dňa 29.05.2015 a 10.8.2015
5. Plnenie rozpočtu Obce Kamenín k 31.6.2015, prehľad o stave bankových účtov
a stav pohľadávok a záväzkov k 31.6.2015
6. Konsolidovaná výročná správa Obce Kamenín
7. Správa nezávislého audítora k účtovnej uzávierke Obce Kamenín
8. Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej uzávierke Obce Kamenín
9.Prejednanie upozornenia prokurátora o postupe obce pri prijímaní všeobecne
záväzných nariadení
10. Návrh – zmena čerpania rezervného fondu zo sumy 21843,20 € na opravu
ciest 10 000,00 € a na pivničný domček 1000,00 €.
11. Návrh - Prevod nehnuteľnosti podľa ust. § 9 ods.2) písm.a), c) Zákona
č.138/1991 Z.z. o majetku obcí v platnom znení – Rečková Priska
12. Návrh – Kľúčový poriadok
13. Návrh – Prevod nehnuteľnosti – Kišová Zuzana
14. Návrh – Prevod nehnuteľnosti – Roland Pikler
15. Príkaz na prevedenie inventarizácie majetku obce Kamenín k 31.12.2015
16.Čerpanie sumy 15 000,00 € na kúpu nehnuteľnosti – rod.dom Janigovcov
a 5000,00 € na opravu.
17.Aktuálne verejné a organizačné úlohy, podané žiadosti, oznámenia a návrhy
občanov obce

-218. Diskusia
19.Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Jozef Grman starosta obce. Privítal hostí a všetkých
prítomných.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášania
schopné.
K bodu 2.Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Ladislav Neznánsky, Imrich Szűcs
Zapisovateľka: Mária Szűcsová zam. Obce
K bodu 3. Určenie návrhovej komisie
Predseda: Imrich Krecsmer
Členovia: Tibor Dávid, Štefan Tóth
I. Krecsmer podal návrh na vypustenie bodu č.3
Starosta – návrhová komisia musí byť na každom Obecnom zastupiteľstve
JUDr. Sedláková – túto otázku rieši Váš rokovací poriadok, uznesenia
nepripravujete všetci poslanci, ale návrhová komisia, ktorá má prihliadnuť na
všetky prejednávané body.
T.Dávid – ani nie je v rokovacom poriadku.
JUDr. Sedláková - vyplýva to zo zákona.
Starosta - od dnešného dňa bude návrhová komisia.
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenín
A/ Schvaľuje
Návrhovú komisiu: Predseda: Imrich Krecsmer
Členovia: Tibor Dávid, Štefan Tóth
Hlasovanie :
Tungli P.

za:

6 Dávid T., Neznánsky L.I Szűcs, Tóth L., Tóth Št.

proti: 0
zdržal sa: 1 Krecsmer I.

Doplnenie bodov programu - Št. Tóth
1. Prerokovanie protiprávneho odvolania plnej moci p. Dávida

-32. Prerokovanie Dodatku č.1, ktorým sa mení a dopĺňa Smernica č.1/2013
o verejnom obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou
3. Prerokovanie platu starostu obce
4. Správy hlavného kontrolóra
5. Zrušenie uznesenia č.72/2015
6. Zrušenie uznesenia č.117/2015
Starosta – predpokladám, že tieto body sú tie, ktoré p. Dávid priniesol v stredu do
obeda na úrad, aby sme to zaradili do programu.
Št-Tóth – áno, ale my to čo sme dostali, v tom nie sú tieto body zaradené.
Starosta – žiadam Vás , aby ste na budúce dodržali rokovací poriadok, a
k žiadosti priložili aj materiály. Predpokladám, že tieto body sú tie ktoré som
nepodpísal .Preto navrhujem, aby sme tieto doplňujúce body odročili na
najbližšie zastupiteľstvo.
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenín
A/ schvaľuje
Prerokovanie doplňujúcich bodov
Hlasovanie :

za: 5 T. Dávid, L. Tóth, Št. Tóth, P. Tungli, I.Krecsmer
proti: 2 I. Szűcs, L. Neznánsky
zdržal sa: 0

Starosta – ďalších 14 bodov máme od hlavného kontrolóra , ktoré som dostal
včera poobede, myslím, že obsah všetci poznáte. Ja som z toho trošku sklamaný,
a je zarážajúce, že ani jedna správa nebola prerokovaná na OZ, p. hlavný
kontrolór nemal vôbec poverenie na to, aby takéto správy vypracoval, alebo
takéto kontroly vykonal, je to absolútne protiprávne.
Hlavný kontrolór - Zákon mi dovoľuje kontrolovať všetko, čo sa deje v obci. Ak
nepoznáme zákony pán starosta, tak aspoň čušíme. Keď už porušujete zákon od
A po Z, tak si prečítajte zákon čo mi povoľuje. Ktorú kontrolu som nemohol
vykonať? HK kontroluje zákonnosť. V 14 správach je napísané Vaše
protiprávne úmyselné konanie.
Starosta - § 345 bod g som bol krivo obvinený. 2. vec, predbežnú finančnú
kontrolu vykonáva vedúci zamestnanec, poverený vedúcim, a poverený
zamestnanec je starosta obce. A funguje to nasledovne, keď niečo chcete, má sa
to prerokovať na Obecnom zastupiteľstve, dáte návrh na zastupiteľstvo,
uznesiete sa tom a potom starosta poverí pána hlavného kontrolóra . Pán hlavný
kontrolór prečítal zákon 18 o obecnom zriadení - rozsah kontrolnej činnosti

-4HK. Kontrolnej činnosti podlieha OcÚ. V čom nemám právo napísať správu
z kontroly?
Starosta udelil slovo JUDr.Sedlákovej, ktorá vysvetlila Zákon o pravidlách
kontrolnej činnosti, a postup pri výkone kontroly, ktoré sa vzťahujú aj na HK.
Št.Tóth- keď pán starosta nepoverí HK na kontrolu , tak HK nemôže vykonať
kontrolu? Takže, ja ako poslanec, keď ja niečo zistím a nahlásim to HK nech to
prešetrí, tak je to protizákonné?
JUDr. Sedláková - Potrebujete mať na to uznesenie, kde požiadate HK
o vykonanie určitej kontroly. V § 18 písm. f ) ods.1 písm.h) hovorí, že HK môže
vykonať kontrolu, ak ho o to požiada Obecné zastupiteľstvo. Máte zachovávať
pravidlá kontrolnej činnosti.
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenín
A/ schvaľuje
Zaradenie 14 bodov do programu

Hlasovanie :

za: 6 T. Dávid, L. Neznánsky ,L. Tóth, Št. Tóth, P. Tungli,
I.Krecsmer
proti: 1 I. Szűcs,
zdržal sa: 0

K bodu č.9 - Prejednanie upozornenia prokurátora o postupe obce pri prijímaní
všeobecne záväzných nariadení
------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecnému zastupiteľstvu bol písomne predložený v dostatočnom časovom predstihu
materiál, na prejednanie upozornenia prokurátora o postupe obce pri prijímaní
všeobecne záväzných nariadení.
JUDr. Valéria Sedláková predniesla správu o vykonanej kontrole Okresnej
prokuratúry o postupe prijímaní všeobecne záväzných nariadení. Písomná správa je
prílohou tejto zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne

A/ berie na vedomie
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Upozornenie prokurátora o postupe obce pri prijímaní všeobecne záväzných
nariadení
B/ vyhovuje
1.zosúladiť VZN číslo 2/2011 so zákonom tak, aby všeobecne záväzné
nariadenia meniace predmetné všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na
zasadnutí obecného zastupiteľstva, nasledujúcom po zasadnutí obecného
zastupiteľstva , na ktorom bude prerokované toto upozornenie prokurátora,
2. Vydať všeobecne záväzné nariadenie v zmysle ust. § 26 ods3 písmeno a/ bod
6 zákona o ochrane pred povodňami a podľa ust. §3 odsek 6, § 4 odsek 4 a § 6
odsek 3 zákona č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov v znení zákona č.102/2010 Z.z. tak, aby nariadenia boli prijaté na
zasadnutí obecného zastupiteľstva nasledujúcom po zasadnutí obecného
zastupiteľstva , na ktorom bude prerokované toto upozornenie prokurátora,
4. Zrušiť uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Kamenín z 29.05.2015 číslo
102/2015
5. Zrušiť VZN číslo 23/2014, aby všeobecne záväzné nariadenie, ktoré ruší
VZN číslo 23/2014, bolo schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva, na
ktorom bude prerokované toto upozornenie prokurátora,

Hlasovanie : Za: 7 T. Dávid, L. Neznánsky, I. Krecsmer, I. Szűcs, L. Tóth,
Št.Tóth, P. Tungli
Proti:
0
Zdržal sa: 0

Št.Tóth zhruba preložil upozornenie prokurátorky pre prítomných po maďarsky
a rokovanie pokračovalo ďalej.
K bodu č.4: Správa o plnení uznesení a ostatných opatrení z predchádzajúceho
zasadnutia zo dňa 29.05.2015 a 10.8.2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------Správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného
zastupiteľstva predniesol zástupca starostu obce L. Tóth.

-6Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
A/ berie na vedomie
Správu o plnení uznesení a ostatných opatrení z predchádzajúceho zasadnutia
zo dňa 29.05.2015 a 10.8.2015.
K bodu č.5: Plnenie rozpočtu Obce Kamenín k 31.6.2015, prehľad o stave
bankových účtov a stav pohľadávok a záväzkov k 31.6.2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------Obecnému zastupiteľstvu bolo písomne predložené v dostatočnom časovom predstihu
plnenie rozpočtu Obce Kamenín k 31.6.2015, a prehľad o stave bankových účtov
a stav pohľadávok a záväzkov k 31.6.2015.
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
A/ berie na vedomie
Plnenie rozpočtu Obce Kamenín k 31.6.2015, a prehľad o stave bankových účtov
a stav pohľadávok a záväzkov k 31.6.2015.

K bodu č.6: Konsolidovaná výročná správa Obce Kamenín
Obecnému zastupiteľstvu bola písomne predložená v dostatočnom časovom
predstihu Konsolidovaná výročná správa Obce Kamenín
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
A/ berie na vedomie
Konsolidovanú výročnú správu Obce Kamenín
K bodu č.7: Správa nezávislého audítora k účtovnej uzávierke Obce
Kamenín
------------------------------------------------------------------------------------------------Obecnému zastupiteľstvu bola písomne predložená v dostatočnom časovom
predstihu Správa nezávislého audítora k účtovnej uzávierke Obce Kamenín

-7 Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
A/ berie na vedomie
Správu nezávislého audítora k účtovnej uzávierke Obce Kamenín
K bodu č.8: Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej
uzávierke Obce Kamenín
--------------------------------------------------------------------------------------------Obecnému zastupiteľstvu bola písomne predložená v dostatočnom časovom
predstihu Správa nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej uzávierke
Obce Kamenín
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
A/ berie na vedomie
Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej uzávierke Obce
Kamenín.
K bodu č.10: Návrh – zmena čerpania rezervného fondu zo sumy 21843,20
€ na opravu ciest 10 000,00 € a na pivničný domček 1000,00 €.
------------------------------------------------------------------------------------------------Obecnému zastupiteľstvu bol písomne predložený materiál v dostatočnom
časovom predstihu návrh na zmenu čerpania rezervného fondu zo sumy
21843,20 € na opravu ciest 10 000,00 €, a na pivničný domček 1000,00 €. L.
Neznánsky navrhol, aby na tento návrh hlasovali zvlášť na sumu 10000,00 €,
a zvlášť na sumu 1000,00 €.
Št.Tóth – obec by mala dostať od Daňového úradu peniaze na opravu ciest.
Zamestnankyňa OcÚ H. Dékányová sa opýtala, či tento výdaj bude kapitálový
alebo bežný výdaj?
Starosta – oprava výtlkov čiže bežný výdaj. Otázka na HK či je potrebné
centrálne verejné obstarávanie, alebo verejná súťaž?
HK – Do 20 000,00 € netreba centrálne verejné obstarávanie.
Starosta – zamestnankyňa A. Rosíková vypíše verejnú súťaž, dáme tam termín
15 dní, potom príde výberová komisia.
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
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A/ Schvaľuje
zmenu čerpania rezervného fondu zo sumy 21843,20 € na opravu ciest
10 000,00 €,
Hlasovanie :

za:

7 T.Dávid., L.Neznánsky, I. Krecsmer , I. Szűcs,
L.Tóth, Št.Tóth, P.Tungli

proti: 0
zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
A/ Schvaľuje
zmenu čerpania rezervného fondu zo sumy 21843,20 € na pivničný domček
1000,00 €.

Hlasovanie :

za:

7 T.Dávid., L.Neznánsky, I. Krecsmer , I. Szűcs,
L.Tóth, Št.Tóth, P.Tungli

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu č.11: Návrh - Prevod nehnuteľnosti podľa ust. § 9 ods.2) písm.a), c)
Zákona č.138/1991 Z.z. o majetku obcí v platnom znení – Rečková Priska
----------------------------------------------------------------------------------------------------Obecnému zastupiteľstvu bol písomne predložený v dostatočnom časovom predstihu
materiál -návrh na Prevod nehnuteľnosti podľa ust. § 9 ods.2) písm.a), c) Zákona
č.138/1991 Z.z. o majetku obcí v platnom znení – Rečková Priska
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
A) schvaľuje
Obecné zastupiteľstvo podľa ust. § 9 ods.2) písm. a) ,c) Zákona č. 138/1991
.Z.z. o majetku obcí v platnom znení prevod časti pozemku vedeného v EN
katastrálneho odboru Okresného úradu Nové Zámky pre kat. územie Kamenín na
LV č. 2783 ako parcela registra

-9E“ evidované na mape určeného operátu parc. č. 524/2 ostatné plochy
o celkovej výmere 112495 m2 na mene Obce Kamenín v pomere 1/1 k celku v
celosti, o výmere 69 m2 odčlenenú Geometrickým plánom č. 8/2014 zo dňa
25.08.2014, úradne overeným dňa 16. 09.2014, Číslo: 894/14 , ako diel č. 8 ,
ktorý je včlenený do novovytvorenej parcely registra „C“ parc. č. 95 zastavaná
plocha o celkovej výmere 1042 m2 predajom podľa v § 9a ods. 8) písm. b)
citovaného zákona
kupujúcej : Rečková Priska r. Horváthová, nar. 13.08.1958, r .č. 585813/6020,
trvale bytom Kamenín 39,
229,08 dvestodvadsaťdeväť eur a osem centov
za kúpnu cenu celkom vo výške: .............. eur (slovom........................................)
Všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti znáša kupujúca.
Hlasovanie: za: 7 T.Dávid., L.Neznánsky, I. Krecsmer , I. Szűcs,
Št.Tóth, P.Tungli
Proti:
Zdržal sa:

L.Tóth,

0
0

K bodu č. 12: Návrh – Kľúčový poriadok
Obecnému zastupiteľstvu bol písomne predložený v dostatočnom časovom predstihu
materiál – kľúčový poriadok, ktorý je prílohou tejto zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
A) schvaľuje
Hlasovanie: za: 7 T.Dávid., L.Neznánsky, I. Krecsmer , I. Szűcs,
Št.Tóth, P.Tungli
Proti:
Zdržal sa:

0
0

kľúčový poriadok na základe priloženej prílohy.
K bodu č.13: Návrh – Prevod nehnuteľnosti – Kišová Zuzana

L.Tóth,

- 10 Obecnému zastupiteľstvu bol písomne predložený v dostatočnom časovom predstihu
materiál –návrh na Prevod nehnuteľnosti – Kišová Zuzana
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
A) odročuje
Prevod nehnuteľnosti na najbližšiu schôdzu s tým, že poslanci OZ P.Tungli
a L.Toth preveria presne, kde sa nachádzajú tie pozemky.

K bodu14. Návrh – Prevod nehnuteľnosti – Roland Pikler zamer predaju
Obecnému zastupiteľstvu bol písomne predložený v dostatočnom časovom predstihu
materiál –návrh na Prevod nehnuteľnosti – Roland Pikler. Na schôdzi bola prítomná
pani Piklerová, ktorá vysvetlila kde sa nachádza spomínaná nehnuteľnosť.
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
A) schvaľuje
Zámer predaja
Hlasovanie: za: 7

Proti:
Zdržal sa:

T. Dávid., L. Neznánsky, I. Krecsmer , I. Szűcs, L. Tóth,
Št. Tóth, P. Tungli

0
0

K bodu č. 15. Príkaz na prevedenie inventarizácie majetku obce Kamenín
k 31.12.2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------Obecnému zastupiteľstvu bol písomne predložený v dostatočnom časovom predstihu
materiál –návrh na Príkaz na prevedenie inventarizácie majetku obce Kamenín
k 31.12.2015
Pripomienky:
I.Krecsmer k tomuto bodu dodal, aby k inventúre každá miestnosť bola očíslovaná.
Starosta - HK sľúbil , že nám dovtedy vypracuje inventarizačný poriadok.
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne

- 11 A) schvaľuje
Príkaz na prevedenie inventarizácie majetku obce Kamenín k 31.12.2015, ktorý je
prílohou tejto zápisnice.
Hlasovanie: za: 7 T. Dávid., L. Neznánsky, I. Krecsmer , I. Szűcs,
Št. Tóth, P. Tungli
Proti:
Zdržal sa:

L. Tóth,

0
0

K bodu 16.Čerpanie sumy 15 000,00 € na kúpu nehnuteľnosti – rod.dom
Janigovcov a 5000,00 € na opravu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------K čerpaniu sumy 15 000,00 € na kúpu nehnuteľnosti – rod.dom Janigovcov
a 5000,00 € na opravu, bolo potrebne odsúhlasiť, čerpanie týchto súm z rezervného
fondu.
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
A) schvaľuje
čerpaniu sumy 15 000,00 € na kúpu nehnuteľnosti – rod.dom Janigovcov a 5000,00
€ na opravu tejto nehnuteľnosti z rezervného fondu.
Hlasovanie: za: 7 T. Dávid., L. Neznánsky, I. Krecsmer , I. Szűcs, L. Tóth, Št.
Tóth, P. Tungli
Proti:
Zdržal sa:

0
0

K bode 17.Aktuálne verejné a organizačné úlohy, podané žiadosti, oznámenia
a návrhy občanov obce
==========================================================
a) Obsahom tohto bodu bola žiadosť od občana L. Inkó, ktorý požiadal Obecné
zastupiteľstvo o spätné odkúpenie časti pozemku parcely číslo 3522/1, 3522/5.
Pozemok sa nachádza v Kameníne v pivničnej oblasti.

- 12 L.Tóth vysvetlil podstatu odkúpenia - voľakedy tento pozemok bol vo vlastníctve
obce , pred niekoľkými rokmi pozemok obec predala terajšej majiteľke, a keby sa
podarilo vypátrať adresu majiteľky a pokúsiť odkúpiť naspäť ten pozemok, tak by
sme mohli predať tým záujemcom, ktorý by to potrebovali.
Poslanci OZ zobrali si za úlohu pohľadať majiteľa a pokus o späť vzatie tohto
pozemku odkúpením za cenu za ktorú bol pozemok predaný.
b) Odstúpenie od pridelenia miestnosti pre sklad
Starosta prečítal oznámenie od OZ Kamenínske kultúrne a turistické občianske
združenie LIMONIUM GMELINY, že odstupuje od pridelenia miestnosti pre
sklad na hnuteľný majetok OZ.
c) Starosta konštatoval, že povolenie na búranie obilného skladu už obec má
a verí, že búracie práce sa uskutočnia do konca decembra.
d) Starosta poďakoval tým dobrovoľníkom, ktorí pomáhali pri stavaní pece
pri sedliackom dome.
e) Starosta a dvaja poslanci OZ (L. Tóth a P. Tungli) absolvovali stretnutie s p.
Tobernym Bohuslavom (tréner a športovec) za účelom oživenia športu v našej
obci. Na základe stretnutia vyzval všetkých záujemcov o šport v našej obci, aby
sa zúčastnili stretnutia na ihrisku v Kameníne dňa 29.9.2015 o 15,00 hod.
s cieľom dohodnúť konkrétnejší postup v danej činnosti. S pánom Tobernym sa
predbežne dohodlo, že za túto činnosť ( tréning, ostatná administratíva)si bude
účtovať 200,00 € + cestovné.
f) Starosta pozval všetkých poslancov na stretnutie dňa 19.9.2015 o 17,00 hod
za účelom organizácie akcie „ Oberačkové slávnosti“. Zároveň využil príležitosť
a taktiež pozval osobne na túto slávnosť dňa 19.9.2015 všetkých poslancov OZ
a všetkých občanov obce.

K doplňujucim bodom programu - prečital Št. Tóth
K bodu 1. Prerokovanie protiprávneho odvolania plnej moci p. Dávida
Starosta – T.Dávid preto zastupoval Obec, lebo vtedy bol zástupca starostu.
Teraz je zástupcom L.Tóth , preto som určil jeho. Keby ste ho hlasovaním určili, tak
by ste ho aj hlasovaním mohli odvolať. Len že ja som ho určil, tak som ho aj odvolal.
I.Krecsmer dal návrh na hlasovanie, aby v tomto spore poslancov zastupoval
T.Dávid.
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
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Poverenie T. Dávida v zastupovaní poslancov v tomto spore.
Hlasovanie: za: 6 T. Dávid., L. Neznánsky, I. Krecsmer , L. Tóth, Št. Tóth, P.
Tungli
Proti:
Zdržal sa:

0
1 I. Szűcs

2. Prerokovanie Dodatku č.1, ktorým sa mení a dopĺňa Smernica č.1/2013
o verejnom obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou
Št. Tóth – raz sme sa už o tom uzniesli, ale starosta to nepodpísal, čo nám neoznámil,
HK sa o tom dozvedel, že sú uznesenia, ktoré nie sú podpísané. Bolo vypísané
mimoriadne Obecné zastupiteľstvo, vedeli sme, že nebudeme doma, aj tak to bolo
vypísané, určili sme druhý termín, ale sme už prekročili zákonom stanovený termín
na potvrdenie uznesenia. Preto to dávame znova na schválenie. Túto smernicu
schválilo prechádzajúce Obecné zastupiteľstvo my sme k tomu vypracovali len
dodatok, kde sme znížili sumy na verejné obstarávanie. Bola tam určená aj výberová
komisia ale toto uznesenie nebolo podpísané. Tak na tomto dodatku by sme chceli
dnes uzniesť.
L.Neznánsky – nie je tá suma 200,00 a 250,00 € málo?
I.Szűcs – To nie je riešenie, že znížime sumy v dnešnej dobe na takú nízku hodnotu.
Nech sú kontrolované tie výdavky ale nie s takou nízkou sumou. Nesúhlasím s tou
sumou.
Št. Tóth – peniaze idú a prídu – aby sme zachytili sumy na výdavky.
Starosta - na minulej schôdzi som Vám to už vysvetlil, keď sme kupovali
krovinorezy. Dobre, keď ideme podľa tohto dodatku, tak nech si plní aj tá komisia
svoju funkciu. Ale týmto postupom, čo vy navrhujete ideme len dozadu.
Skúste aspoň trošku spolupracovať. Ja som sa snažil za tie tri roky čo som starosta
poctivo a svedomito plniť si svoju povinnosť a svoje úlohy a za tie tri roky sme mali
hospodársky výsledok každý rok okolo 100000,00 €.
Št. Tóth – začalo sa to s tým, že na začiatku sme sa dohodli na všetkom. Neskoršie,
sme prišli na to, že na čom sme sa dohodli sa to tak nestalo. Tu začalo skončenie
komunikácie. V tých správach , ktoré napísal HK, tam sú právne náležitosti. Našou
povinnosťou je riadiť obec. Môj návrh je taký, že ak si sadneme , dohodneme sa a
prediskutujeme tie správy čo napísal HK, ale tam musí byť aj on, ak tie správy dáme
do poriadku, môžeme začať od začiatku.
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
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Dodatok č.1, ktorým sa mení a dopĺňa Smernica č.1/2013 o verejnom obstarávaní
zákaziek s nízkou hodnotou

Hlasovanie: za: 5 T.Dávid., I. Krecsmer , L.Tóth, Št.Tóth, P.Tungli
Proti: 2 I. Szűcs, L.Neznánsky
Zdržal sa: 0

3. Prerokovanie platu starostu obce
K tomuto bodu starosta dodal, že prerokované už to bolo, hlasovanie bolo
nerozhodné, na návrh poslanca L.Tótha na zníženie odmeny na 10 % pretože 3 hlasy
boli za, a 3 hlasy proti. Rieši to prokurátorka keď najbližšie príde, dúfam že na to
dostaneme odpoveď.
HK – netreba o tom rokovať, keď niekto odročenie neberie do úvahy, ostane mu
základný plat. Starosta písal príkaz pre účtovnícku, aby na základe toho mu vyplatila
aj 30% odmeny.
Účtovníčka OcÚ dostala slovo, položila jednu otázku a odpoveď žiadala napísať do
zápisnice, že najbližšie starosta bude mať aký plat?
T.Dávid – máš na to príkaz, zaplatíš to čo treba. Starosta podpísal, čoho sa Ty bojíš?
Starosta je zodpovedný za to čo Ti podpísal. Potom uvidíme ako bude ďalej.
4. Správy hlavného kontrolóra
Št. Tóth – pán hlavný kontrolór vypracoval správy na základe kontroly, a čo bolo
protizákonné, to vypracoval v týchto správach. Prokurátorka spomínala, že o tom
teraz nemôžeme rokovať, lebo správy boli neskoro odovzdané.
HK - Prosím si jedno uznesenie nato, že OZ poveruje HK na vykonanie kontroly
1. Cenová ponuka na nákup krovinorezu
2. Nákup stola
3. Nájomná zmluva na pozemok
4. Pokladňa
5. Akcia Majáles
6. Podujatie Magna Cum Laude
7. Firma Glasesmid s.r.o.
8 .Nákup teliat
9. Náklady na zvieratá
10. Príkaz starostu
11. plat starostu- oprava a doplnenie
12. Obstaranie vstupnej brány
13. Demolácia budovy
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I. Szűcs – mal by som pripomienky k HK k týmto správam - lebo tieto správy sú
žalobné spisy -s tými spismi ja nemám nijaké problémy je to tvoja úloha, ale stým
áno, že prečo takto, a prečo teraz si spravil tieto správy? Prečo sme dostali materiál
len jeden deň pred OZ , že sme nemali čas ani preštudovať a teraz chceš, aby sme ťa
poverili s tou kontrolou. Po druhé, keď si o tom vedel, lebo si mal o tom vedieť, keď
si robil kontroly, lebo si ako HK mal si to kontrolovať, prečo len teraz píšeš o tom
správy? Prečo si nás vtedy, keď si zbadal tie chyby neinformoval? Ja by som len
chcel toľko, aby si dodržal rokovací poriadok. A ešte k tomu žiadaš zástupcu starostu
aby podal trestné oznámenie na starostu obce bez toho, aby si nás oboznámil
dopredu.
HK – nemal som na to viac času. Bolo toho dosť. Preto bolo tak neskoro, lebo som
vyberal údaje za posledný štvrťrok. Od poslednej schôdze do teraz, lebo ma požiadali
poslanci. To je mojou povinnosťou. Kontroval som od začiatku roka. Bohužiaľ,
nemohol som skoršie napísať.
T. Dávid – Netreba o tom veľa rozprávať. Veľa rozprávame, málo hlasujeme.
HK- Ja nepoviem, že prokurátorka sa mýlila, ja to dokážem ináč, napíšem list
na generálnu prokuratúru. Lebo to nie je normálne, aby mi niekto povedal, že
len vtedy môžem robiť kontrolu, keď mi ten koho kontrolujem dovolí aby som
ho kontroloval. Takú sprostosť mi nemôže povedať nikto.
Poprosím pána advokáta, aby prečítal moje správy, a keď som tam písal
nezmysli nech sa vyjadrí v čom a kde.
JUDr. L.Magyerka- súhlasím
HK - Zmluva čo je podpísaná, dovtedy je právoplatná, kým súd neurčí
neplatnosť zmluvy.
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
A) schvaľuje
Poverenie hlavného kontrolóra na vykonanie kontroly
1. Cenová ponuka na nákup krovinorezu
2. Nákup stola
3. Nájomná zmluva na pozemok
4. Pokladňa
5. Akcia Majáles
6. Podujatie Magna Cum Laude
7. Firma Glasesmid s.r.o.
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9. Náklady na zvieratá
10. Príkaz starostu
11. plat starostu- oprava a doplnenie
12. Obstaranie vstupnej brány
13. Demolácia budovy
14. Dodatok č.2 k zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy číslo 2013/01/NB

Hlasovanie: za: 6 T.Dávid., I. Krecsmer , L.Neznánsky
L.Tóth, Št.Tóth, P.Tungli
Proti: 0
Zdržal sa: 1 I. Szűcs

5. Zrušenie uznesenia č.72/2015
V tomto bode je uznesenie o návrate pozemkov, ktoré boli predané v roku 2010
– podaním na súd o určenie vlastníctva
Raz sme sa na tom uzniesli, ale my si myslíme, po pohovore s pánom advokátom, že
zrušíme toto uznesenie.
L.Neznánsky – keď sme na tom uzniesli vedeli sme aké je riziko.
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
A) schvaľuje
Zrušenie uznesenia č.72/2015 o Návrat pozemkov, ktoré boli predané v roku
2010 – podaním na súd o určenie vlastníctva
Hlasovanie:

za:
4 T.Dávid., I. Krecsmer , L.Tóth, Št.Tóth,
Proti: 2 L.Neznánsky, I.Szűcs
Zdržal sa: 1 P.Tungli

6. Zrušenie uznesenia č.117/2015 zrušenie uznesenia č.83/2015 s tým, že sa rozpíšu
sumy zo 4050,00 € na sumu 2400,00 € a na sumu 1650,00 €, kde suma 2400,00 €
bude zrušená.

- 17 Št.Tóth - Zostatok 1650,00 € nevieme na čo bol použitý? 1650,00 € sme schválili na
mangalice, ani nie na mangalice, ale nevieme na čo sme uzniesli.
HK – v tom uznesení je napísaný úplný nezmysel. Takéto uznesenie nemôže byť.
Musí byť v uznesení na čo bude použitá tá suma.
Starosta sľúbil, že na najbližšie zastupiteľstvo pripraví použitie tejto sumy - 1650,00
€.
Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
A) schvaľuje
Zrušenie uznesenia č.117/2015 zrušenie uznesenia č.83/2015
Hlasovanie: za: 7 T.Dávid., L.Neznánsky, I. Krecsmer , I. Szűcs,
Št.Tóth, P.Tungli
Proti:
Zdržal sa:

L.Tóth,

0
0

K bode č.18: Diskusia
P.Tungli poznamenal, že keď prebieha skúšanie sirén mesačne, sú také miesta
kde nepočuť.
Aby aspoň dvakrát ročne boli vyložené kontajnery po dedine, na odstránenie
odpadu zo záhrady .
Uskutočnenie zberu umelých fliaš. Bola by potrebná tzv. selektácia.
Určiť dni na spálenie odpadu v záhrade.
T.Dávid - návrh na kúpu rodinného domu rodiny Mechurovcov za 200,00 €.

J.Szűcs – poznamenal toľko, či je reálny predaj obecných pozemkov za
95 000,00 € OZ nechce dať OZ na súd, ale 1650,00 € áno.
K bodu č.19: Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ, a pozval
všetkých prítomných a obyvateľov obce na Oberačkové slávnosti.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 22,15 hod.
Zapísala: Szűcsová Mária ............................
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---------------------------------------------Jozef Grman
starosta obce

Overovatelia:
Ladislav Neznánsky .............................................
Imrich Szűcs

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

