Zápisnica
Zo 7. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kamenín,
konaného dňa 21.10.2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Prítomní: Jozef Grman , starosta obce
Poslanci: Dávid Tibor, Imrich Krecsmer, Ladislav Neznánsky, Imrich Szűcs,
Ladislav Tóth , Štefan Tóth, Pavol Tungli
Hostia: JUDr. Ladislav Magyerka
Ďalší prítomní: Ing. František Podhorský, hlavný kontrolór obce
Szűcsová Mária zam.obce
Program
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Určenie návrhovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia
5. Požiadanie hlavného kontrolóra na vykonanie kontroly podľa uznesenia č.146/2015
6. Diskusia
7. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril a viedol Jozef Grman starosta obce. Privítal všetkých
prítomných. Starosta konštatoval, že sú prítomní 7 poslanci a OZ je uznášania
schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Pavol Tungli, Ladislav Tóth
Zapisovateľka: Mária Szűcsová zam. obce.
K bodu 3 . Určenie návrhovej komisie
Návrhová komisia: Tibor Dávid, Ladislav Neznánsky.
Predseda návrhovej komisie: Štefan Tóth .
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenín
A/Schvaľuje

Program rokovania
Hlasovanie : Za:

7

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

Proti:
0
Zdržal sa: 0
Doplňujúci bod – I.Szűcs – Informácia o športe
K bodu 5. Požiadanie hlavného kontrolóra na vykonanie kontroly podľa
uznesenia č.146/2015 zo dňa 11. Septembra 2015
------------------------------------------------------------------------------------------------Obecné zastupiteľstvo v Kameníne
A/ poveruje
Hlavného kontrolóra obce na vykonanie kontroly o
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
14. Dodatok č.2 k zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy číslo 2013/01/NB

Hlasovanie : Za: 6
Tungli

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

Proti:
0
Zdržal sa: 1

I. Szűcs

-2K bodu 6. Diskusia
1. Starosta udelil slovo p.Št.Tóthovi, aby oboznámil vážených poslancov o spolupráci
s p. Markovičom, ktorý nás informuje o možnostiach podania cezhraničných
projektov. Aký je jeho názor, či má nejaké nápady k tým projektom.
Št. Tóth – Potrebujeme k tomu vypracovaný PHSR, osobu ktorá ovláda anglický
jazyk, pretože projekty sú po anglicky napísané navrhol by som Líviu Bertókovú.
Potrebujeme jednu osobu, ktorá by vypracovala tie projekty.
Starosta – mohli by sme vybrať takú osobu, ktorá by vedela všetko, aj sledovať
výzvy, napísať projekty a ovládala by aj anglický jazyk.
Treba sa opýtať aj Bertókovú aj RRA v Štúrove.
2. Starosta poďakoval HK za kontrolu zmluvy na odpad, takže od 1.1.2016 už to
bude platné, a musíme mať umiestnené kontajnery. Prosím si nápady na ich
umiestnenie! Potom tie najvhodnejšie miesta vyberieme.
3. Starosta – rozposielal som dotazníky poslancom, má niekto nejaké stanovisko
k tomu , mali by sme to odovzdať do 31.10.2015 ?
Poslanci nemali k dispozícií tieto dotazníky.
5. L.Tóth oboznámil poslancov o školení v krátkosti v Nových Zámkoch o CO.
6. Informácia o športe – Szűcs I. – Šport klub ešte existuje konateľom je ešte
M.Molnár. Zrušiť môžu len zakladatelia. Keby náhodou p. Toberny sa s tým začal
zaoberať, bolo by potrebné založiť iné športové združenie s iným menom. Starí
členovia nemajú o to záujem. My ako poslanci, jedine im môžeme súhlasiť so
žiadosťou o dotáciu,
Starosta- ja by som mal len jedinú otázku, keď áno , či vieme podporiť tých 6000,007000,00 na šport na budúci rok, keď nie, je zbytočné ďalej jednať.
HK – športové ihrisko je majetkom obce, on by mal informovať poslancov. Keď
nedostane od obce finančné prostriedky môže zatvoriť. Nech komunikuje
s poslancami. On to musí žiadať. Nemá právne základy.
Starosta – už diskutoval s dvoma poslancami.
HK – môj návrh ,nech príde na nasledujúcu schôdzu.
I.Szűcs – to nie je riešenie.
I. Krecsmer – ako ho môžeme vyplatiť, máme s ním nejakú zmluvu uzatvorenú?
Doteraz sme nikomu neplatili za tréningy. Mne sa to nepáči. Nech platíme niekomu
z obce.
Starosta - na šport máme vyčlenené finančné prostriedky. Zatiaľ zaplatíme to, že
chodí sem a robí tréningy.
P.Tungli-dohodli sme sa sním v auguste, že začne chodiť na tréningy za 200,00
€/mes.+ 70,00 € cestovné.
Št. Tóth – máme rozhodnúť, či chceme ten futbal alebo nie? Potom treba zavolať
p.Tobernyho porozprávať sa s ním a dohodnúť. Rozpočet je vypracovaný na všetko,
šport nemá nič. Všetko čo bude kúpené bude majetkom obce.
Starosta – kto je za, aby bol futbal?

-3I.Krecsmer – za, s jednou podmienkou, aby hráči boli z obce Kamenín
L.Neznánsky – za, bez profesionálnych hráčov a aby nebol zriaďovateľom obec
T. Dávid – za
I.Szűcs – za
L.Tóth - za,
Pavol Tungli – za
Št. Tóth – za
HK – nech podá žiadosť na jedno rázový príspevok na šport, žiadosť napísať na tie
materiály, čo je potrebné na začiatok a treba zvolať mimoriadnu schôdzu aj
s obyvateľmi obce. Na základe zmluvy všetko zostáva majetkom obce.
Poslanci dohodli termín najbližšieho rokovania OZ na 2.11.2015 o 18,00 hod.
K bodu 7. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,30 hod.
Zapísala: Szűcsová Mária ............................

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

Overovatelia:
Ladislav Tóth

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

Pavol Tungli

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

