Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. 08. 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 vyzval poslancov k pripomienkam k bodom
rokovania. Poslanci nemali žiadne pripomienky a program jednohlasne odsúhlasili.
K bodu 2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov
Zapisovateľ: : Ing. Gabriela Koníčková
Overovatelia: Milan Kvasnica, Štefan Štefanec
K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predniesol starosta obce a
skonštatoval, že uznesenia sú splnené. Informoval prítomných o priebehu štátneho
stavebného dohľadu, či sa stavba na pozemku parc. č. KNC 469 – trvalý trávnatý porast v k.
ú. Kameničany uskutočňuje v súlade s právoplatným povolením za účasti Ing. Mareka
a Juraja Štefanca, starostu obce, Ing. Budaya a p. Polešenského. Na základe tohto stretnutia
bude zaslané vyrozumenie účastníkom konania.
K bodu 4/ Informácia OVBP TN o odporučení na schválenie ÚPNO Kameničany
Starosta oboznámil prítomných o tom, že Okresný úrad preskúmal súlad návrhu ÚPN-O
Kameničany s § 25 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon). Po preskúmaní Okresný úrad
Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky konštatuje, že predmetná dokumentácia bola
vypracovaná oprávnenou osobou projektanta a prerokovaná v súlade so stavebným zákonom a
súhlasí s predloženým návrhom a odporúča jeho schválenie.
Poslanci si pozreli grafickú časť územného plánu.
K bodu 5/ Návrh VZN o záväzných častiach ÚPN Obce Kameničany
Starosta informoval prítomných, že jednou z povinností obstarávateľa je vyhlásenie záväznej
časti predmetnej dokumentácie všeobecne záväzným nariadením obce v zmysle § 27 ods. 3
stavebného zákona a zverejniť VZN v zmysle § 27 ods. 4 stavebného zákona.
K predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky a doplňujúce návrhy, o ktorých by muselo
OZ rozhodovať a starosta dal hlasovať o návrhu VZN. Poslanci prijali uznesenie, návrh bude
vyvesený na úradnej tabuli na stránke obce v pondelok 17. 8. 2020. Podnety a návrhy
od občanov budú evidované, Obecné zastupiteľstvo ich posúdi a opätovne schváli.
K bodu 6/ Riešenie dopravnej situácie – parkovanie pri autobusovej zastávke
Starosta informoval prítomných o stretnutí s firmou, ktorá nám posúdi možnosť dopravného
značenia pre vyriešenie dopravnej situácie pri autobusovej zastávke. Firma navrhuje dve
riešenia: 1. umiestnenie dopravnej značky jednosmerná cesta a umiestnenie dopravného
zrkadla, 2. umiestnenie dopravnej značky zákaz státia. Celkové rozpočtované náklady by boli
vo výške cca 1 500,00 €. Poslancom dal čas na premyslenie, ktoré z riešení by bolo
najvhodnejšie. Poslanci sa rozhodli, že by bolo vhodné osloviť občanov a zorganizovať

spoločné stretnutie s občanmi bývajúcimi v okolí autobusovej zastávky (p. Šlesaríková,
Ficlová, Kuman, Ondráš, Cucík, Smoleková). Termín stretnutia navrhli na stredu 19. 8. 2020
o 16.00 h na obecnom úrade.
Po rozprave o dopravnej situácii, poslanec Kotras navrhol riešiť situáciu na ceste II/507
meračmi rýchlosti, pretože aj napriek tomu, že v obci často merajú policajti rýchlosť, situácia
sa stále nezlepšuje.
Po rozprave ohľadne ciest starosta informoval o ceste na Vŕšky a navrhuje objednať valec na
úpravu cesty.
K bodu 7/ Rôzne

Starosta informoval prítomných, že mal rokovanie so spoločnosťou PrimaTel, s.r.o.
Trenčín, ktorá má zámer vybudovať optickú sieť v našej obci na najstabilnejšie
najrýchlejšie pripojenie k internetu, Wifi hotspotov a iných smart riešení. Navrhujú
dva varianty: V1 vzdušné v okolí NN vedenia, alebo stĺp verejného osvetlenia, V2
nová výstavby – presúvanie NN vzdušných vedení do zeme. Po tejto informácii
nastala rozprava o tom, že aj susedné obce už budujú optické siete a počkáme na
ponuku od spoločnosti Slovak Telekom a podľa toho sa rozhodneme.

Starosta informoval prítomných , že je potrebné zakúpiť nový traktor s vlečkou
a radlicou, pretože ten, ktorý máme je nevyhovujúci a zastaralý. V rozpočte sú
prostriedky pripravené vo výške 8 000,00 €. Podľa predložených cenových ponúk sa
obecné zastupiteľstvo rozhodne pre plnenie objednávky.

Poslanci rozobrali aj otázku konania jesenných slávností v obci. Rozhodneme sa podľa
situácie po zhodnotení epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a
pokynov Úradu verejného zdravotníctva SR.

Ing. Koníčková poskytla informácie o hospodárení a plnení rozpočtu a úpravy
rozpočtu k 30. 6. 2020, ktoré sú prílohou zápisnice. Zmeny rozpočtu sú v príjmových
položkách - dotácie na prenesený výkon štátnej správy a zmeny výdavkov
pozostávajúce zo skutočnosti preneseného výkonu štátnej správy a čerpania
nevyhnutných finančných prostriedkov potrebných na chod obce, nakoľko sa ich
výška nedala presne určiť.
K bodu 8/ Návrh na uznesenie
K bodu 9/
Uznesenie č. 7/2020
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/ Informáciu OVBP TN o odporučení na schválenie ÚPNO Kameničany
c/ Riešenie dopravnej situácie – parkovanie pri autobusovej zastávke
d/ Informáciu o zámere vybudovať optickú sieť v našej obci
2. s c h v a ľ u j e:
a/ Návrh VZN o záväzných častiach ÚPN Obce Kameničany
b/ Hospodárenie a plnenie rozpočtu a úpravy rozpočtu k 30. 6. 2020

3. u k l a d á :
a/ Zorganizovať spoločné stretnutie občanov na riešenie dopravnej situácie – parkovanie
pri autobusovej zastávke
Zodpovedný: starosta
Termín: 19. 8. 2020 o 16.00
K bodu 10/ Záver
Starosta poďakoval poslancom a hosťom za účasť a ukončil rokovanie
Zapísal:

……………………

Overovatelia:
……………………
…………………….
Igor Daško, starosta obce

…………………….

