
                          Z á p i s n i c a  
 

                    zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. 05. 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: :  Jaroslav Kotras 
Overovatelia:  Kvasnica Milan, Štefanec Štefan 
 
K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení 
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  predniesol starosta obce a 
skonštatoval, že uznesenia  sú splnené. Predajňu Coop Jednota Kameničany preberie Coop 
Jednota Žilina. Na OU bol doručený anonymný podnet na nájdený odpad na skládke 
v Kameničanoch. Starosta obce to riešil so zástupcom mestskej polície Dubnica nad Váhom. 
Zúčastnili sa obhliadky, nelegálna skládka sa nenašla, mestská polícia Dubnica nad Váhom si 
bude okolie Váhu monitorovať. 
 
K bodu 4/ Informácia o reklamácii cesty II/507 
Starosta informoval ako prebieha komunikácia s RVS VV Nemšová ohľadne reklamácie cesty 
II/507. Reklamácia zo strany obce bola odoslaná, pripomienky realizátora firmy STRABAG  
boli doplnené, naše pripomienky sú zaevidované. Na odstránení nedostatkov sa bude 
pracovať.  
 
K bodu 5/ Informácie o územnom pláne 
Starosta informoval, že na úpravách územného plánu sa bude pokračovať. Dopravný úrad 
požiadame o stanovisko k prepracovanému návrhu UPN-O. Po zohľadnení pripomienok zo 
strany Dopravného a leteckého úradu sa bude územný plán dopĺňať a upravovať, následne sa 
prerokuje na obecnom zastupiteľstve.  
 
K bodu  6/ Informácia o rekonštrukčných prácach na budove TJ 
Starosta informoval prítomných o vykonaných prácach na rekonštrukcii budovy TJ. Niektoré 
práce a materiál, ktoré boli naviac vykonané sa preverili či sú reálne dodané. Jedná sa o práce  
naviac oproti výkazu výmer, ktoré sa museli realizovať – podrobný rozpis prác a materiálu je 
prílohou faktúry. Starosta dal hlasovať poslancom čí súhlasia s navýšením a doplatením za 
vykonané práce, ktoré sú vo výške 1 296,00 €. Poslanci odsúhlasili navýšenie a doplatenie 
prác a materiálu realizátorovi prác.  
 
K bodu 7/ Rôzne 
Vzhľadom na momentálnu situáciu starosta informoval prítomných, že plánovaná sv. omša na 
Vrškoch pri kaplnke nebude. Termín hodov a akcie sa posúva na rozhodnutie vlády. Starosta 
naplánoval termín stretnutia poslancov, kde by sa malo rozhodnúť o hodoch v obci, termín sa 



posúva na 29. 05. 2020. 
Starosta informoval o plánovanom stretnutí s vedením futbalistov o ich ďalšom fungovaní na 
jeseň tento rok.  Ešte nevieme aký bude záujem hráčov, preto sa rozhoduje o ich ďalšom 
fungovaní, či sa zapoja do tohtoročnej súťaže. 
 
K bodu 8/ 
 
Uznesenie č.  5/2020 
 
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 o reklamácii cesty II/507 
c/ Informácie o územnom pláne obce 
d/ Informácie o rekonštrukčných prácach na budove TJ 
e/ Informáciu o zrušení plánovanej sv. omše  
 
2. s c h v a ľ u j e: 
 
a/  Doplatenie faktúry za naviac vykonané práce na budove TJ vo výške 1 296,00 € 
 
 
3. u k l a d á : 
 
a/ Zorganizovať stretnutie ohľadne hodov 
Zodpovedný: starosta obce 
Termín: 29. 05. 2020 
a/ Zorganizovať stretnutie ohľadne fungovaniu futbalového klubu 
Zodpovedný: starosta obce 
Termín:  do ďalšieho zastupiteľstva 
 

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


