Zápisnica
Z 8. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kamenín,
konaného dňa 02.11.2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Prítomní: Jozef Grman , starosta obce
Poslanci: Dávid Tibor, Imrich Krecsmer, Ladislav Tóth , Štefan Tóth, Imrich
Szűcs
Neprítomní poslanci: Ladislav Neznánsky
Neskorší príchod : Pavol Tungli o 19,00 hod
Hostia: Bohumil Toběrný
Ďalší prítomní: Ing. František Podhorský, hlavný kontrolór obce
Szűcsová Mária zam.obce
Verejnosť: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Určenie návrhovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia
5. Prejednanie ponuky nového trénera pre športové činnosti, pre mládež v obci
Kamenín.
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 5 poslanci a OZ je uznášania
schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Overovatelia zápisnice: Imrich Krecsmer, Ladislav Tóth
Zapisovateľka: Mária Szűcsová zam. obce.
K bodu 3 . Určenie návrhovej komisie
Návrhová komisia: predseda Imrich Szűcs,
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Obecné zastupiteľstvo obce Kamenín
A/Schvaľuje
Program rokovania
Hlasovanie : Za:

5

T. Dávid, I.Szűcs, L. Tóth, Št. Tóth,
I. Krecsmer

Proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu 5. Pre jednanie ponuky nového trénera pre športové činnosti, pre mládež
v obci Kamenín. Predbežný rozpis materiálno –technického zabezpečenia tvorí
prílohu zápisnice.
Starosta v krátkosti porozprával, čo sa udialo, aké kroky boli spravené od tej
doby, odkedy sa dohodli poslanci P.Tungli a L.Tóth s p.Toběrným, že dajú do
rozbehu obecný šport – Kamenínsky futbal. Odvtedy je každý utorok a štvrtok
tréning pre mládež. Pomáhal nám v tom aj I.Szűcs. Mali sme jedno rokovanie,
OZ , kde aj poslanci jednohlasne súhlasili s tým aby bol oživený a odštartovaný
futbal. Na podnet hlavného kontrolóra sme zvolali zasadnutie OZ a zavolali sme
trénera p.Toběrnýho, aby sa aj on vyjadril k tejto téme. P. Toběrný nám
vypracoval predbežný rozpis materiálno – technického zabezpečenia na
začiatok, a rozpočet FC Kamenín na rok 2016.
B. Toběrny – Najprv treba zistiť situáciu okolo futbalového ihriska, počet
záujemcov od 9-13 rokov. V tomto čase chodí na tréningy 10-11 žiakov. Mohli
by sme dať do rozbehu 2 mužstvá – mužstvo žiakov a mužstvo dospelých.
Neviem, koľko hráčov má Kamenínsku reregistračku a hrajú niekde inde.
Počítame s tým, že sa títo hráči vrátia naspäť. Sú tu dve skupiny, ktorí by chceli
hrať futbal, ale majú inú predstavu.
Na ihrisku potrebujeme dať do poriadku trávu, oplotenie , zábradlie atď. K tomu
je potrebné aj pomoc zo strany Kamenínčanov.
Keby bol taký veľký záujem o futbal , ja by som bol ochotný aj každý deň sem
chodiť. Vypracoval som základné materiálno – technické zabezpečenie, čo
potrebujeme na začiatok. Spoluprácu si viem predstaviť aj s p. Marcelom
Molnárom. Nové združenie nie je vhodné založiť. Starý futbalový klub ešte
existuje, ktorý je v súčasnosti neaktívny, Oblastný futbalový zväz NZ
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športového klubu. Voči Slovenskému
futbalovému zväzu eviduje 2- 4 €, iba z chyby systému.
Bolo by potrebné zvolať bývalých členov SC Klubu a zmeniť štatutárnych
zástupcov, ktorí nerobia svoje funkcie, zvolať nových funkcionárov, nahlásiť
všade, kde je predpísané.
Samozrejme to by som nechcel, aby niekto hral za peniaze.
Všetko funguje cez internet, každé futbalové združenie musí byť pripojené na
internet.
Keby sa podarilo odštartovať futbal, skúsim spolupracovať s učiteľom telesnej
výchovy ZŠ MJ.
I. Szűcs – dodal, že áno aj on sa informoval na okrese, SC Kamenín nemá
žiadny dlh voči Futbalovým zväzom.
B. Toberny- ako náhle dáme prihlášku do súťaže, klub sa aktivuje.
Št. Tóth položil otázku , čo by bolo dobré, ponechať si staré OZ, alebo si založiť
nové? Vieme, koľko registrovaných hráčov máme?
B.Toberny – nevidím dôvod založenia nového OZ. Najjednoduchší spôsob
oživiť starý klub. Doteraz M. Molnár má prístup - on je klubový manažér.
V systéme máme všetko. Bol by som rád keby medzi riadiacimi členmi bol buď
starosta alebo poslanec. Zvolať zriaďovateľov, ktorí oficiálne odstúpia a založí
sa nové vedenie.
Št.Tóth – Na štart by sme ako poslanci OZ navrhli, aby obec nakúpila všetko
podľa rozpisu. A na rok 2016 by sme sa už dohodli ako ďalej.
I.Krecsmer – bohužiaľ, máme zle skúsenosti so starým vedením, staré vedenie
nebudem podporovať. Nové áno, ale s tou podmienkou, že budú hrať len
Kamenínčania.
O 19,00 hod sa dostavil poslanec P. Tungli.
Hlavný kontrolór – ja by som navrhol, aby bol členom jeden z poslancov.
Na tento rok máme z rozpočtu vyčlenenú sumu 3900,00 €. Obec by nakupovala
podľ toho rozpisu, požičala by niekomu tie materiály, podľa zmluvy o pôžičke.
Treba napísať žiadosť. Teraz sú na to vyčlenené peniaze.
Št.Tóth - tie finančné prostriedky sa nedajú preniesť na budúci rok ?
HK – nie.
L.Tóth – bolo by potrebné sa čím skôr dohodnúť o odmene pre pána Toběrnýho,
lebo p. Toběrný už sem chodí 2 mesiace, ale za svoju prácu ešte nedostal žiadnu
odmenu.
HK – Zo sumy 3900,00 sa rozhodne OZ akú sumu vyčlení na odmenu pre p.
Toběrnýho.
Návrhová komisia navrhuje schválenie uznesenia na čerpanie z rozpočtu vo
výške 3900,00 € na šport, nadväznosti na uznesenie č. 58/2015
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Obecné zastupiteľstvo v Kameníne

A/ schvaľuje :
Čerpanie z rozpočtu 3900,00 € na šport.

Hlasovanie : Za:

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

K bodu 6. Diskusia – Starosta predniesol diskusný príspevok ohľadom
obhliadky prebytočného hnuteľného majetku štátu v Bratislave na MO SR. Ide
o autobus veľký a o elektrocentrálu. Ja som zavolal Št. Tótha, ako šoféra
a podnikateľa na autobusovú prepravu aký je jeho názor na tú možnosť, on
povedal, že okolo toho je veľa vybavovačiek on to neodporúča. Tak som zavolal
p.Žákovičovi z Pohronského Ruskova. On sa na to išiel pozrieť, súhlasil s tým
a dohodli sme sa, že autobus bude Obecným majetkom a On, za jeden rok nám
urobí prepravu pre Obec alebo pre Občianske združenia v hodnote 1000,00 €.
Takže ušporíme 1000,00 €.
Zápis o vykonaní obhliadky prebytočného
hnuteľného majetku štátu v Bratislave na MO SR tvorí prílohu tejto zápisnice.
Št. Tóth – za 1,00 € dostane Obec, a Zsákovics sa stará o autobus?
Hlavný kontrolór – jeden rok musí byť vo vlastníctve obce a urobí sa zmluva
o výpožičke s podmienkami.
Št. Tóth – ako náhle urobíme výpožičku, musíme zaplatiť aj cestnú daň, ďalej
treba vybaviť všetky potrebné povolenia.
HK – Obecné zastupiteľstvo musí schváliť nadobudnutie Obecného majetku. Je
to darovanie.
Starosta - Ale to teraz nemôžeme odhlasovať, nebolo to v programe.
Št.Tóth – prečo neponecháme pre obec na vlastné účely? A potom odovzdáme
do šrotu, alebo predáme.
Starosta - ja by som s tým chcel docieliť to, aby Obec nemala s tým žiadne
náklady.
HK – počkáme , čo bude napísané v darovacej zmluve od MO SR.
Starosta – ak s tým súhlasíte podáme žiadosť, a uvidíme čo bude ďalej.
Št. Tóth – môžeme o tom hlasovať teraz ?- otázka na hlavného kontrplóra.
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majetku na MO SR, na AUTOBUS VEĽKÝ C-734/B-731 a na
ELEKTROCENTRÁLU EC – 30KW VOL PR.

Obecné zastupiteľstvo obce Kamenín

A/Schvaľuje
podania žiadosti o darovanie prebytočného hnuteľného majetku na MO SR, na
AUTOBUS VEĽKÝ C-734/B-731 a na ELEKTROCENTRÁLU EC – 30KW VOL
PR.
Hlasovanie : Za:

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

Ďalším diskusným príspevkom bol zo strany starostu, že naša žiadosť
o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov je odoslaná na podnet
MDVRR SR na predbežné posúdenie.
Dodatok č.2 už je podpísaný, všetky podmienky už sú splnené v platnosti
zostáva dodatok č.1 resp. tá pôvodná zmluva.
A na záver, dňom 26.10.2015 je právoplatné rozhodnutie o odstránenie stavby :
Obilný sklad.
K bodu 7. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,10 hod.
Zapísala: Szűcsová Mária ............................

---------------------------------------------Jozef Grman
starosta obce
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Overovatelia:
Ladislav Tóth

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

Imrich Krecsmer

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

