
    Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  17. 04. 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:  Ing. Andrej Barták, Matej Visolajský 
 
K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení 
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  predniesol starosta obce a 
skonštatoval, že uznesenia  sú splnené. Nakoľko bol v opakovanej voľbe zvolený hlavný 
kontrolór obce, starosta privítal Ing. Mateja Veselého, ktorý bude od 1. 4. 2020 hlavným 
kontrolórom obce 
 
K bodu 4/ VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Kameničany 
Starosta informoval, že Návrh VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce 
Kameničany bol vyvesený, neboli žiadne pripomienky zo strany občanov ani poslancov OZ. 
Starosta dal hlasovať a všetci poslanci súhlasili, nikto sa nezdržal hlasovania ani nebol proti. 
Schválené VZN bude vyvesené na úradnej tabuli a nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia. 
 
K bodu 5/ List pre obce od COOP Jednota 
Starosta prečítal prítomným list od spoločnosti COOP Jednota Trenčín pre obce. Z listu 
vyplýva, že prevádzka predajne v Kameničanoch by sa mala zachovať do konca roka 2020. 
Aby sme vedeli viac informácií o plánovanom fungovaní predajne starosta dohodne stretnutie 
s predsedom Jednoty Trenčín. 
  
K bodu  6/ Úlohy obce pri zriadení krízovej situácie na riešenie ochorenia COVID-19 
Starosta informoval o úlohe uznesenia vlády SR č. 174/2020 tom, že sme povinní zriadiť 
telefónnu linku a zverejniť kontaktné telefónne číslo pre dôchodcov na zabezpečenie 
objednania si potravín. Tel číslo je 0911/564 727. 
 
K bodu 7/ Úpravy rozpočtu k 31. 3. 2020 
Ing. Koníčková predložila OZ  úpravy rozpočtu k 31. 3. 2020. Rozpočtové Opatrenie č. 1 je 
prílohou zápisnice. 
 
K bodu 8/ Rôzne 
Starosta informoval prítomných, že kontaktoval členov hudobnej skupiny, s ktorou je 
dohodnuté vystúpenie na hody. Nakoľko sú momentálne všetky takéto aktivity pozastavené, 
pravdepodobne ani v júli nebude možné organizovať hodovú zábavu. Bližšie informácie budú 
na ďalšom zasadnutí OZ. 
Ďalšia plánovaná akcia stavanie mája bude v obci bez účasti občanov v úzkom kruhu, len za 
účasti poslancov. Ďalšia plánovaná akcia – sv. omša pre Penkách pravdepodobne tiež v máji 



nebude, v prípade, že by sa situácia zmenila, vedeli by sme ju rýchlo zorganizovať.  
 
Starosta informoval prítomných o stretnutí so zamestnancom RVS Vlára Váh Nemšová. Na 
stretnutí bola obhliadka cesty II/507 po sťažnostiach od občanov na pretrvávajúce nedostatky 
na miestnej komunikácii po kanalizácii.  
 
Na Obecný úrad bola doručená anonymná zásielka ohľadne znečisťovania prostredia v okolí 
Váhu. Starosta bude informovať vlastníkov pozemkov v katastri Prejta, aby si dohodli termín 
spoločnej obhliadky terénu. 
 
 
K bodu 9/ Návrh na uznesenie 
Uznesenie č. 4/2020 
 
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/ List od COOP Jednota   
c/ Zverejnenie tel. čísla pre dôchodcov na zabezpečenie objednania si potravín 
d/ Pozastavenie plánovaných akcií v obci 
e/ Informáciu o stretnutí s RVS Vlára Váh Nemšová 
 
2. s c h v a ľ u j e: 
 
a/  VZN prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Kameničany 
b/  Úpravy rozpočtu k 31. 3. 2020 
 
3. u k l a d á : 
 
a/ Zorganizovať obhliadku znečisteného prostredia 
Zodpovedný: starosta obce 
Termín: do konca apríla 2020 

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


