Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenici nad Hronom, konaného dňa 05.09.2019 o 17.00 hod. na Obecnom úrade v Kamenici nad Hronom.



P r í t o m n í podľa prezenčnej listiny.
N e p r í t o m n í: Bc. Pavol Góra, Adriana Kuraliová - ospravedlnení

Program:
·	Otvorenie zasadnutia.
·	Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
·	Schválenie programu zasadnutia.
·	Voľba návrhovej a volebnej komisie.
·	Zámer predaja obecného pozemku /žiadateľ: Katarína Čičó, Prokk Norbert/.
·	Vypovedanie nájomnej zmluvy František Szívó a manž. Erika.
·	Vypovedanie nájomnej zmluvy Marian Farkaš.
·	Výmena nájomných bytov /žiadatelia Jozef Tóth a Anikó Kálmánová/.
·	Nájom obecného pozemku pre žiadateľa Kosdi Ondrej.
·	Prerokovanie aktuálnej situácie v oblasti odpadu v obci.
·	Rôzne.
·	Diskusia.
·	Záver.

K bodu č. 1 programu OZ
Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ján Elzer starosta obce. Konštatoval, že z 9 poslancov obecného zastupiteľstva je prítomných 7, takže zasadnutie je uznášaniaschopné.


K bodu č. 2 programu OZ
Určenie dvoch overovateľov a zapisovateľky.

Starosta obce za zapisovateľa určil Mgr. Anikó Kálmánovú a za overovateľov zápisnice určil poslancov: Milan Galbavý, Ladislav Lalo

Uznesenie č. 01/09/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenici nad Hronom
berie na vedomie
overovateľov zápisnice a zapisovateľky.

Hlasovanie obecného zastupiteľstva:
Počet členov zastupiteľstva: 9
Prítomní: 7 /podľa prezenčnej listiny/
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 7 /Ing. Gajdoš Enikő, Galbavý Milan, Bc. Keszegh Pál, Lalo Ladislav, Struhár Jaroslav, Struhár Tibor, Zátyik Ján /
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0
K bodu č. 3 programu OZ
Schválenie programu zasadnutia OZ

Starosta predložil program rokovania Obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 02/09/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenici nad Hronom
schvaľuje
program rokovania zasadnutia OZ.

Hlasovanie obecného zastupiteľstva:
Počet členov zastupiteľstva: 9
Prítomní: 7 /podľa prezenčnej listiny/
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 7 /Ing. Gajdoš Enikő, Galbavý Milan, Bc. Keszegh Pál, Lalo Ladislav, Struhár Jaroslav, Struhár Tibor, Zátyik Ján /
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0


K bodu č. 4 programu OZ
Voľba návrhovej volebnej komisie komisie
Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie. Za predsedu navrhol Ing. Enikő Gajdoš a za členov navrhol Jaroslava Struhár a Pála Keszegh.

Uznesenie č. 03/09/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenici nad Hronom
volí
návrhovú komisiu v zložení
predseda:  Ing. Enikő Gajdoš
člen:         Jaroslava Struhár
člen :        Pál Keszegh

Hlasovanie obecného zastupiteľstva:
Počet členov zastupiteľstva: 9
Prítomní: 7 /podľa prezenčnej listiny/
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 7 /Ing. Gajdoš Enikő, Galbavý Milan, Bc. Keszegh Pál, Lalo Ladislav, Struhár Jaroslav, Struhár Tibor, Zátyik Ján /
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0


K bodu č. 5 programu OZ
Zámer predaja obecného pozemku /žiadateľ: Katarína Čičó, Prokk Norbert/
Katarína Čičóová , nar. 07.10.1985 bytom Kamenica nad Hronom č. 331 a Norbert PROKK, nar. 26.01.1984, bytom Virág utca 14, Ózd, Maďarská republika podali žiadosť o odkúpenie obecného pozemku. Starosta predložil geometrický plán. OZ prejednalo žiadosť menovaných. 

Uznesenie č. 04/09/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenici nad Hronom
schvaľuje
v súlade § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Kamenica nad Hronom, a to:  


parc. č. 495/202 diel č. 5 a diel č. 6  o výmere 40m2 odčlenená od par. č. 495/1 zapísanej v LV č. 1787 v katastrálnom území Kamenica nad Hronom vo vlastníctve obce Kamenica nad Hronom v celosti

parc. č. 495/128 diel č. 7 o výmere 137m2 odčlenená od parc. č. 495/1

parc. č. 379/1 diel. č. 3 o výmere 22m2 odčlenená od parc. č. 495/1
parc. č. 379/1 diel č. 4 o výmere 6m2 odčlenená od parc. č. 495/1
 
zapísanej v LV č. 1 v katastrálnom území Kamenica nad Hronom vo vlastníctve obce Kamenica nad Hronom v celosti

do výlučného vlastníctva:
Katarína ČIČÓOVÁ, nar. 07.10.1985, bytom Kamenica nad Hronom č. 331
a Norbert PROKK, nar. 26.01.1984, bytom Virág utca 14, Ózd, Maďarská republika
za kúpnu cenu vo výške: 1€/m2

za nasledovných podmienok:
všetky úkony a náklady súvisiace s odpredajom nehnuteľností znáša a zabezpečí kupujúci.

Dôvodová správa: 
Kupujúci vlastnia pozemok, na ktorom je časť rodinného. Časť rodinného domu leží na obecnom pozemku. Tento pozemok na odpredaj je obcou nevyužívaný. 
ako prípad hodný osobitného zreteľa   z dôvodu majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov.

Hlasovanie obecného zastupiteľstva:
Počet členov zastupiteľstva: 9
Prítomní: 7 /podľa prezenčnej listiny/
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 7 /Ing. Gajdoš Enikő, Galbavý Milan, Bc. Keszegh Pál, Lalo Ladislav, Struhár Jaroslav, Struhár Tibor, Zátyik Ján /
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

K bodu č. 6 programu OZ
Vypovedanie nájomnej zmluvy František Szívó a manž. Erika.
František Szívó a manž. Erika podali žiadosť o vypovedanie zmluvy nájomného bytu s.č. 529 byt č. 4, na 1. poschodí v Kamenici nad Hronom. 

Uznesenie č. 05/09/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenici nad Hronom
·	berie na vedomie
vypovedanie nájomnej zmluvy Františeka Szívó, nar. 31.05.1986 a manž. Eriky nar. 21.08.1983 obaja trvale bytom Kamenica nad Hronom č. 529, nájomný byt s.č. 529, byt č. 4, 1. Poschodie, v Kamenici nad Hronom.

Hlasovanie obecného zastupiteľstva:
Počet členov zastupiteľstva: 9
Prítomní: 7 /podľa prezenčnej listiny/
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 7 /Ing. Gajdoš Enikő, Galbavý Milan, Bc. Keszegh Pál, Lalo Ladislav, Struhár Jaroslav, Struhár Tibor, Zátyik Ján /
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

K bodu č. 7 programu OZ
Vypovedanie nájomnej zmluvy Marian Farkaš
Marian Farkaš podal žiadosť o vypovedanie zmluvy nájomného bytu s.č. 543, byt č. 3 v Kamenici nad Hronom. 
K tejto veci starosta dodal, že v poradovníku žiadateľov boli Holop Roland a manž. Helena. Žiadatelia v žiadosti neuvádzali o koľko izbový byt majú záujem. Ďalším žiadateľom bola Melinda Horváthová, nar. 7.8.1973, trvale bytom Kamenica nad Hronom č. 344. Nakoľko nebolo jasné o aký nájomný byt majú záujem rodina Holopová OZ navrhlo, aby Obec vyzvala, či majú záujem o 1 izbový byt Mariana Farkaša t.j. bytu s.č. 543, byt č. 3, v Kamenici nad Hronom. Ak o nájomný byt nebudú mať záujem, obec vyhovie žiadosti p. Melindy Horváthovej. 

Uznesenie č. 06/09/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenici nad Hronom
·	berie na vedomie
vypovedanie nájomnej zmluvy Mariana Farkaša, nar. 26.05.1977, trvale bytom Kamenica nad Hronom č. 543, nájomný byt s.č. 543, byt č. 3, v Kamenici nad Hronom.
·	ukladá
vyzvať Holopa Rolanda a Helenu Holopovú na odpoveď o koľko izbový byt majú záujem.
·	schvaľuje
v prípade odmietnutia Holopa Rolanda, nar.  2.12.1977 a Helenu Holopovú, nar. 14.4.1977, obaja bytom Kamenica nad Hronom č. 497 nájomného bytu s.č. 543, byt č. 3 v Kamenici nad Hronom, pre Melindu Horváthová, nar. 7.8.1973, trvale bytom Kamenica nad Hronom č. 344. 

Hlasovanie obecného zastupiteľstva:
Počet členov zastupiteľstva: 9
Prítomní: 7 /podľa prezenčnej listiny/
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 7 /Ing. Gajdoš Enikő, Galbavý Milan, Bc. Keszegh Pál, Lalo Ladislav, Struhár Jaroslav, Struhár Tibor, Zátyik Ján /
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

K bodu č. 8 programu OZ
Výmena nájomných bytov /žiadatelia Jozef  Tóth a Anikó Kálmánová/.
František Szívó a manž. Erika podali žiadosť o vypovedanie zmluvy nájomného bytu s.č. 529 byt č. 4, na 1. poschodí v Kamenici nad Hronom. 

Starosta informoval OZ, že Mgr. Anikó Kálmánová podala žiadosť v roku 2017 na 3 izbový byt. Udelený jej bol 2 izbový byt s.č. 528, byt č. 1. Nakoľko p. Kálmánová podala žiadosť o výmenu 2 izbového bytu na 3 izbový a jej žiadosť bola aj v poradovníku, starosta navrhol o pridelenie /výmenu/ 3 izbového bytu s.č. 529, bytu č. 4, na 1. poschodí pre menovanú.  
V roku 2018 podal žiadosť o výmenu 1 izbového bytu na 2 izbový byt Tóth Jozef a jej manželka Mária a 2 izbový byt p. Kálmánovej by sa uvoľnil, starosta navrhol o pridelenie 2 izbového bytu s.č. 528, byt č. 1 pre manželov Jozefa Tótha a Máriu. Výsledok hlasovania je v uznesení.

Nakoľko by sa teda uvoľnil aj 1 izbový byt manželov Tóthovcov, v poradí aktuálna žiadosť o pridelenie nájomného bytu bola Jaroslavy Jurigovej, nar. 27.07.1977, trvale bytom Kamenica nad Hronom č. 90.
Starosta navrhol o pridelenie nájomného bytu Jaroslave Jurigovej. 

Uznesenie č. 07/09/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenici nad Hronom
·	schvaľuje 
nájomný  byt byt s.č. 529, byt č. 4, 1. poschodie pre Mgr. Anikó Kálmánovú, nar. 11.08.1980, trvale bytom Kamenica nad Hronom č. 184
·	schvaľuje
nájomný  byt byt s.č. 528, byt č. 1, pre Jozefa Tótha, nar. 22.10.1955 a manž. Máriu, nar. 
9.6.1967, obaja trvale bytom  Kamenica nad Hronom č. 327.
      -    schvaľuje
nájomný  byt s.č. 528, byt č. 3 pre Jaroslavu Jurigovú, nar. 27.07.1977, trvale bytom  Kamenica nad Hronom č. 90.

Hlasovanie obecného zastupiteľstva:
Počet členov zastupiteľstva: 9
Prítomní: 7 /podľa prezenčnej listiny/
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 7 /Ing. Gajdoš Enikő, Galbavý Milan, Bc. Keszegh Pál, Lalo Ladislav, Struhár Jaroslav, Struhár Tibor, Zátyik Ján /
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

K bodu č. 9 programu OZ
Nájom obecného pozemku pre žiadateľa Kosdi Ondrej
Starosta informoval OZ, že žiadatelia Ondrej Kosdi a manž. Melinda Kosdiová podali žiadosť o nájom obecného pozemku, parc. č. 493, kat. úz. Kamenica nad Hronom, lokalita začiatok obce od mesta Štúrovo prvá pravotočivá zákruta bez ulice, vo výmere 30m2, tesne pred parcelou č. 448, ktorá je to vlastníctve Ondrej Kosdi a manž. Melinda Kosdiová. Účel nájmu je vytvorenie odstavnej plochy pre motorové vozidlá, na dobu 2 roky. Predložený bol situačný plán. 

Uznesenie č. 08/09/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenici nad Hronom
schvaľuje

v súlade § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Kamenica nad Hronom, a to:  

parc. C KN  č. 493 o výmere 30m2 zast. plochy a nádvoria

zapísanej v LV č. 1787 v katastrálnom území Kamenica nad Hronom vo vlastníctve obce Kamenica nad Hronom v celosti
do prenájmu: Ondrej Kosdi, nar. 07.06.1968 a manž. Melinda rod. Meťková, nar. 23.07.1974 obaja bytom Kamenica nad Hronom č. 532, na dobu nájmu 2 roky. 

Dôvodová správa: 
Pri pozemku parc. č. 493, sa nachádza stavba vo vlastníctve Ondreja Kosdiho a Melindy Kosdiovej. Na pozemku parc. č. 448 sa nachádza stavba, ktorá bude využívaná ako Pneuservis. Žiadatelia majú zámer vytvorenia odstavnej plochy pre motorové vozidlá na tomto pozemku. Tento pozemok určený na prenájom je obcou nevyužívaný. 

K bodu č. 10 programu OZ
Prerokovanie aktuálnej situácie v oblasti odpadu v obci

Starosta informoval OZ, že sa celkom zlepšil stav ohľadne financií za odvoz objemného odpadu. Nakoľko hlavná kontrolórka je zamestnankyňou obce Bajtava referovala o odvezenom množstve komunálneho odpadu 

V roku 2018 bol zmesový komunálny odpad  278,34t
                          objemný komunálny odpad 124,56t

V roku cca. 2019  bol zmesový komunálny odpad  337,296t
                                    objemný komunálny odpad 183,516t

Starosta informoval OZ, že kontajner na sklo odváža KSOH Štúrovo 2x za mesiac. Ostatné kontajnery podľa potreby. Starosta vyjadril svoju nespokojnosť. Uvádzal, že aj keď je odvoz naplánový v obci pri kontajneroch je množstvo odpadu poukladaných popri kontajneroch vo vreciach. Starosta sa informoval u KSOH v tejto veci a uviedol, že z ich strany ako majú možnosť dodržiavajú odvoz. No v obci je priveľa odpadu poukladaných pri kontajneroch z dôvodu, že kontajnery sú naplnené a občania nemajú možnosť, kde uložiť selektovaný odpad. Viacerí členovia OZ, navrhovali, že by bolo vhodné urobiť nejaké kroky, lebo táto situácia je veľmi nevýhodná. Treba nájsť v tom prípade inú firmu a zmluvne sa dohodnúť s inou. K tejto veci starosta dodal, že pozrie zmluvy, ktoré sú s KSOH a s Naturpack. Ak nie je problém v tomto mesiaci výpovedná lehota, môže obec uzatvoriť zmluvu s inou firmou na odvoz selektovaného odpadu. 
Obec má zo zákona povinnosť zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov, drobných stavebných odpadov. V tejto veci starosta informoval OZ, že veľkoobjemné kontajnery sa vyložia opäť na bývalom Doprastave. Členovia OZ sa zhodli na termíne 4 a 5. októbra 2019 t.j. v piatok a sobotu. 

K bodu č. 11 programu OZ
Rôzne

Starosta navrhol termíny zasadnutí do konca roka. Termíny na zasadnutia OZ budú nasledovne: 

3. októbra 2019
7. novembra 2019
5. decembra 2019

Obec podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu miestnej obslužnej cesty v Kamenici nad Hronom. 
Uznesenie č. 09/09/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenici nad Hronom
schvaľuje
-          predloženie ŽoNFP s názvom „Rekonštrukcia miestnej obslužnej cesty vetva A – C v Kamenici nad Hronom“ na SO v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce 
-          zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov 
-          zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 
Hlasovanie obecného zastupiteľstva:
Počet členov zastupiteľstva: 9
Prítomní: 7 /podľa prezenčnej listiny/
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 7 /Ing. Gajdoš Enikő, Galbavý Milan, Bc. Keszegh Pál, Lalo Ladislav, Struhár Jaroslav,  Struhár Tibor, Zátyik Ján/
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0

Starosta informoval OZ, že Kormoš Karol ponúkol tuje pre obec za výhodnú cenu ks za 0,70€. Starosta navrhol hlasovať.

Uznesenie č. 10/09/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenici nad Hronom
schvaľuje
odkúpenie stromov - TUJE  kus za 0,70€ od Karola Kormoša.

Hlasovanie obecného zastupiteľstva:
Počet členov zastupiteľstva: 9
Prítomní: 7 /podľa prezenčnej listiny/
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 7 /Ing. Gajdoš Enikő, Galbavý Milan, Bc. Keszegh Pál, Lalo Ladislav, Struhár Jaroslav,  Struhár Tibor, Zátyik Ján/
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0

Každý rok obec usporiada slávnosť pre dôchodcov nad 62 rokov. Tento rok sa termín uskutočnenia slávnosti plánuje 25. októbra. Starosta dal návrh na schválenie peňažného poukazu v hodnote 5€. Výsledok hlasovania je v uznesení.


Uznesenie č. 11/09/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenici nad Hronom
schvaľuje
peňažné poukazy v hodnote 5€ pre dôchodcov nad 62 rokov. 

Hlasovanie obecného zastupiteľstva:
Počet členov zastupiteľstva: 9
Prítomní: 7 /podľa prezenčnej listiny/
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 7 /Ing. Gajdoš Enikő, Galbavý Milan, Bc. Keszegh Pál, Lalo Ladislav, Struhár Jaroslav,  Struhár Tibor, Zátyik Ján/
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo: 0

K bodu č. 12 programu OZ
Diskusia
O slovo sa hlásil poslanec Pál Keszegh. Otázkou bola, čo je vo veci kontroly na Obecnom úrade. 
K tejto veci starosta dodal, že na kontrole bol Inšpektorát práce. Obec mala za povinnosť predložiť žiadané doklady a kontrola je v štádiu riešenia. 


K bodu č. 13 programu OZ
Záver
Starosta obce skonštatoval, že všetky body rokovania boli vyčerpané a prerokované. 


Zapísala: Mgr. Anikó Kálmánová

D.a.h.



Overovatelia zápisnice:      Milan Galbavý  ...............................................

                                            Ladislav Lalo    ..................................................
                                                  


                                                                                    .................................................
                                                                                                       Ján Elzer
                                                                    starosta obce








