
    Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 21. 8. 2015 

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:  Dušan Barták, Milan Kvasnica

K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  predniesol starosta obce a 
skonštatoval, že uznesenia  sú splnené. Geometrický plán je vypracovany, zmluva s firmou 
NWT Greenhouse s.r.o.na kúpu pozemku pri letnom kultúrnom stánku je pripravená na zápis 
do katastra nehnuteľností. 

K bodu 4/  Kamerový systém – výsledok výberového konania
Starosta informoval poslancov o výsledku výberového konania z verejného obstarávania 
kamerového systému. 

K bodu 5/  Informácia o zrealizovaných prácach na visiacej lávke cez Váh
Starosta informoval prítomných, že práce na lávke sú takmer ukončené, ešte sa doplní 
informačná tabuľa a natrie sa zábradlie. S  prácami na rekonštrukcii lávky vyjadril 
spokojnosť.

K bodu  6/  Ponuka Marius Pedersen, a.s. na vývoz zmesového komunálneho odpadu
Spoločnosť Marius Pedersen, a. s. nám pripravila zmluvu na vývoz zmesového komunálneho 
odpadu. Cenová ponuka je podobná ako s doterajším vývozcom komunálneho odpadu, preto 
starosta informoval, že zatiaľ nebudeme zmluvu podpisovať. 

K bodu 7/   Návrh zmluvy o budúcej zmluve s ENVI-PAK, a.s. o nakladaní s odpadom
Starosta informoval prítomných, že spoločnosť ENVI-PAK, a.s., ktorá sa venuje problematike
triedeného odpadu nám ponúka spoluprácu vzhľadom na nový zákon č. 79/2015 o odpadoch, 
ktorý prináša komplexnú zmenu pravidiel v odpadovom hospodárstve. Zaslali nám návrh 
zmluvy o budúcej zmluve, kde spoločnosť EVNI-PAK a.s. je oprávnenou organizáciou a od 
1. 7. 2016 má záujem pôsobiť v oblasti kolektívneho nakladania s odpadmi z obalov a odadmi
z neobalových výrobkov. Spoločnosť bude zabezpečovať triedenie, zber, prepravu, 
zhodnocovanie a recyklovanie odpadov prostredníctvom osoby, ktorá bude pre obec 
vykonávať triedený zber a zabezpečí financovanie triedeného zberu a bude znášať a obci 
uhrádzať náklady na triedený zber odpadov. Zmluva nadobudne účinnosť 1. 1. 2016.
 



K bodu 8/  Úpravy rozpočtu
Ing. Koníčková informovala o úpravách rozpočtu, vysvetlila položky, ktoré treba upraviť 
rozpočtovým opatrením č. 2015/2, ktoré je prílohou zápisnice. Presun rozpočtových 
prostriedkov sa vykonáva v rámci schváleného rozpočtu z dôvodu potreby operatívneho 
riešenia zmien. Povolené prekročenie príjmov a výdavkov je v súlade s § 14 ods.2 písm. b) a 
c).  Úpravy rozpočtu neboli pripomienkované a boli poslancami odhlasované.
  
K bodu 9/  Rôzne – zber pneumatík a textilu
Starosta informoval poslancov, že na jeseň by sme mali naplánovať zber pneumatík a textilu. 
Poslanci sa dohodli, že zber pneumatík tento rok nebudeme organizovať.  Zber použitého 
textilu a iných potrieb do domácnosti pre Diakonie Broumov je podľa ich ponuky odvozu 
plánovaný na termín od 12. - 16. 10. 2015. Starosta plánuje do konca septembra zorganizovať 
zber odpadov do veľkokapacitného kontajnera. Poslanci sa dohodli, že termín 
veľkokapacitného zberu by bol od 18. do 19. 9. 2015 a dovoz kontajnera by sa naplánoval na 
21. 9. 2015.  Je potrebné urobiť reláciu do rozhlasu a informovať občanov aj cez internetovú 
stránku obce. Starosta navrhol, že by sme v tom čase zorganizovali aj zber elektroodpadu. 
Podľa vyzbieraného množstva zabezpečíme odvoz.

Starosta kúpil farbu na náter pletiva tenisových kurtov, ktoré vykonajú zamestnanci do konca 
septembra. 

Starosta informoval, že na obecnom úrade sú maľované cyklomapy s prezentáciou našej obce 
a je potrebné zabezpečiť ich distribúciu do domácností. Poslanci sa dohodli, že bude 
vyhlásená relácia v rozhlase, aby si občania, ktorí majú o ne záujem prišli mapy vyzdvihnúť.

Doručená pošta:
Starosta informoval poslancov o liste, ktorý prišiel z Hlavného banského úradu v Banskej 
Štiavnici, ktorý nám postúpil priame vybavenie anonymných podnetov občanov obcí 
Kameničany a Slavnica ako sťažnosť na údajne nezákonnú ťažbu štrkopieskov s následnou 
písomnou informáciou o výsledku prehliadky lokality Dubnica nad Váhom – Lieskovec v 
určenej lehote. 
Starosta informoval poslancov, že Okresný úrad Ilava odbor starostlivosti o životného 
prostredie na anonymný podnet na prešetrenie ťažby štrku, prešetrenie nelegálneho ukladania 
odpadu, ohrozenie výsytu chránených živočíchov a devastáciu stromových porastov na 
rôznych lokalitách v blízkosti rieky Váh už zvolal ústne pojednávanie spojené s miestnou 
obhliadkou na 24. 8. 2015.  
Slovenská inšpekcia životného prostredia Žilina, nám postúpila anonymný podnet na 
prešetrenie ťažby štrkov v k. ú. Kameničany. 
V súvislosti s tvorbou územného plánu obce Slavnica starosta informoval poslancov, že naša 
obec podala návrh na doriešenie prístupovej komunikácie pre firmu DARJA, s.r.o.  Štrkovňa 
Trnka v obci Slavnica.  

Uznesenie č.   7/2015

Obecné zastupiteľstvo:

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

a/  Informáciu o výberovom konaní kamerového systému



b/  Informácia o zrealizovaných prácach na visiacej lávke cez Váh
c/  Ponuku Marius Pedersen, a.s. na vývoz zmesového komunálneho odpadu
d/  Informáciu o plánovanom zbere elektroodpadu, textilu a veľkokapacitného odpadu
e/  Informáciu o  anonymných podnetov občanov obcí Kameničany a Slavnica ako      

sťažnosť na údajne nezákonnú ťažbu štrkopieskov

2. s c h v a ľ u j e:

a/  Návrh zmluvy o budúcej zmluve s ENVI-PAK, a.s. o nakladaní s odpadom
b/  Úpravy rozpočtu

3. u k l a d á :

a/  zorganizovať zber elektroodpadu a veľkokapatitného odpadu od 18. do 19. 9. 2015 
b/ pripraviť reláciu do miestneho rozhlasu a na stránku obce na zber elektroodpadu od 18. 
do 19. 9. 2015 a reláciu na zber použitého ošatenia a domácich potrieb pre odvoz v 
termíne od   12. - 16. 10. 2015

      Zodpovedný: Ing. Koníčková

K bodu 10/
Starosta  poďakoval  poslancom  a  hosťom  za  účasť  a ukončil  rokovanie obecného
zastupiteľstva.

Zapísala:  Gabriela Koníčková ……………………

Overovatelia:

Dušan Barták ……………………

Milan Kvasnica …………………….

Igor Daško, starosta obce …………………….
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