
    Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  13. 3. 2020 
 
 
 
Program: viď príloha Pozvánka 
 
K bodu l/ Otvorenie 
Starosta obce p. Igor Daško  privítal prítomných poslancov obce a hostí na zasadnutí  OZ 
a oboznámil ich s programom rokovania. Starosta navrhol doplniť do programu ďalší bod 
rokovania Zasadnutie krízového štábu, vyzval poslancov k pripomienkam k bodom 
rokovania. Poslanci súhlasili s doplnením programu, iné pripomienky nemali a program 
odsúhlasili s tým, že ako bod 4 bude Zasadnutie krízového štábu a ďalšie body sa následne 
prečísľujú. 
 
K bodu 2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov 
 
Zapisovateľ: :  Gabriela Koníčková 
Overovatelia:  Jaroslav Kotras, Milan Kvasnica 
 
K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení 
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  predniesol starosta obce a 
skonštatoval, že uznesenia  sú splnené a informovať o nich  bude v ďalších bodoch rokovania. 
Vyhodnotil Fašiangy a vyjadril s pokojnosť s ich priebehom.  
Informoval prítomných o stretnutí s pracovníkmi Slovenského vodohospodárskeho podniku, 
š.p., na základe skutočností, ktoré sa udiali v minulom týždni, kedy boli problémy s vyliatím 
potoka v obci a bol vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity. Už dávnejšie bol oslovený 
správca potoka na riešenie jeho stavu, ten však musel riešiť akútnejšie stavy v iných, viac 
ohrozených lokalitách. Situáciu sa nám podarilo pomocou techniky súkromnej firmy 
stabilizovať a tiež poklesom hladiny vodného toku. Je však potrebná jeho starostlivosť, aby 
k podobným situáciám nedochádzalo. 
 
K bodu 4/ Zasadnutie krízového štábu 
Na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie v SR starosta zvolal krízový štáb, ktorý prijal 
nasledovné opatrenia pre obyvateľov obce Kameničany: 

 zrušenie všetkých kultúrnych, športových a iných hromadných podujatí v  Obci 
Kameničany s platnosťou ihneď až do odvolania, 

 v zmysle Rozhodnutia č. OLP/2405/84443 Úradu verejného zdravotníctva SR sa 
všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám 
zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, 
spoločenskej či inej povahy v termíne ihneď až do odvolania 

 pri pohrebe bude prítomných max 12 ľudí v uzatvorenej miestnosti 
 riadiť sa vydanými usmerneniami Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré sú 

priebežne zverejňované na web stránke www.uvzsr.sk 
 riadiť sa Rozhodnutím č. SHHSRVSU/2448/2020 Úradu verejného zdravotníctva SR, 

t.j. povinná 14-dňová karanténa pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia zo zahraničia 

s účinnosťou od piatka 13. marca 2020 od 19:00 hod. až do odvolania uzatvára: 



 prevádzku pohostinstva na území obce 
 ambulantný predaj na území obce 
 detské ihrisko a športové ihriská v rekreačnej zóne 

s účinnosťou od pondelka 16. marca 2020 až do odvolania: 

 bude  obecný úrad pre verejnosť zatvorený. Verejnosť bude vybavovaná 
elektronicky a telefonicky na nasledujúcich mailových adresách a telefónnych číslach: 

 obecnyurad@kamenicany.sk 
 042/4493253,  0911/564 727  (Obecný úrad) 
 starosta@kamenicany.sk 
  0915/031 047 (starosta obce) 

K bodu 5/ VZN „Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Kameničany“ 
Starosta informoval prítomných, že na základe legislatívnej zmeny zákona č. 131/2010 
o pohrebníctve v znení neskorších predpisov bolo potrebné vypracovať návrh VZN Prevádzkový 
poriadok v súlade s platnou legislatívou. VZN je vyvesené na úradnej tabuli obce na 
pripomienkovanie. Starosta informoval, že musíme zakúpiť informačnú tabuľu na prevádzkový 
poriadok pohrebiska, ktorú umiestnime na cintoríne. 
 
K bodu 5/ Vyhodnotenie zákazky s názvom “Rekonštrukcia vykurovania a zateplenie 
športových kabín“ 
Starosta informoval prítomných o vyhodnotení zákazky Rekonštrukcia vykurovania 
a zateplenie športových kabín. Zákazka bola vyhodnotená cez TENDERNET a zo súťažných 
ponúk bola ako najvýhodnejšia vyhodnotená ponuka firmy DUBASTAV, s.r.o. Slavnica 
s cenou 13 337,46 Eur. S víťaznou firmou bude uzatvorená zmluva o dielo, so začiatkom 
realizácie apríl 2020 a ukončením a odovzdaním diela v máji 2020. Poslanci súhlasia 
s uzatvorením zmluvy o dielo. 
 
K bodu 6/ Vyhodnotenie opakovanej voľby hlavného kontrolóra 
Starosta informoval prítomných, že nám boli doručené podklady k voľbe hlavného kontrolóra, 
v riadnom termíne v uzavretej obálke prišla jedna prihláška. Starosta spolu s poslancami 
vyhodnotili podklady, či kandidát dodal všetky požadované dokumenty. Po otvorení bolo 
potvrdené, že kandidát Ing. Matej Veselý splnil povinné požiadavky a starosta dal hlasovať. 
Poslanci jednohlasne súhlasili, aby sa Ing. Matej Veselý stal hlavným kontrolórom obce 
Kameničany. Ing.  Koníčková predniesla výpočet mzdy podľa úväzku na základe priemernej 
mzdy v národnom hospodárstve za rok 2019, mesačná odmena pre HK je vo výške 41,00 Eur 
mesačne, pracovná zmluva bude uzatvorená od 1. 4. 2020.  
 
K bodu 7/ Rôzne 
Starosta informoval prítomných o doručenej faktúre na náhradné diely na PS 12 pre DHZ,  
Faktúra by mala byť zúčtovaná z dotácie DPO SR a zbytok zo schváleného rozpočtu na r. 
2020. 
Ing. Koníčková informovala, že bola zverejnená informácia o priemernej nominálnej mzde 
zamestnanca v národnom hospodárstve SR za rok 2019. V súlade s tým patrí starostovi plat 
vyčíslený na základe údajov Štatistického úradu od 1. 1. 2020. 
Starosta plánoval zorganizovať brigádu na strihanie živého plota na cintoríne, nakoľko je 
vyhlásená mimoriadna situácia, plot bude postupne strihať zamestnanec obce. 
Tiež informoval o plánovanom stretnutí s futbalistami zameraného na obnovu fungovania 
futbalového klubu v obci. 



 
 
 
 
 
 
K bodu 8/ Návrh na uznesenie 
Uznesenie č.  3/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 

l. b e r i e   n a    v e d o m i e: 
 

a/ Plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 
b/ Prijaté opatrenia krízového štábu  
c/  Návrh VZN „Prevádzkový poriadok pohrebiska“ 
d/ Vyhodnotenie zákazky „Rekonštrukcia vykurovania a zateplenie športových kabín“ 
e/ Informáciu o priemernej nominálnej mzde zamestnanca v NH za r. 2019 
 
2. s c h v a ľ u j e: 
 
a/  Zakúpenie informatívnej tabule  
b/  Podpísanie zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom firmou DUBASTAV, s.r.o.  
c/  Kandidáta do volieb hlavného kontrolóra obce Ing. Matej Veselý na obdobie 6 rokov 

od 1. 4. 2020 
d/  Preplatenie faktúry za náhradné diely na PS 12 pre DHZ 
    

 
K bodu 10/ Záver 
Starosta poďakoval poslancom a hosťom za účasť a ukončil rokovanie. 
  
Zapísala:  Gabriela Koníčková    …………………… 
 
Overovatelia: 
 
        …………………… 
 
             ……………………. 
 
 
Igor Daško, starosta obce     ……………………. 
 


