
    Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  08. 06. 2018 
 
 
 
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 a navrhol doplniť do programu prerokovanie záverečného účtu za rok 2017 
a stanovisko hlavného kontrolóra. Poslanci nemali žiadne pripomienky a program jednohlasne 
odsúhlasili s doplneným bodom. 
 
K bodu 2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov 
 
Zapisovateľ: :  Ing. Gabriela Koníčková 
Overovatelia:  Milan Kvasnica, Dušan Barták 
 
K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení 
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  predniesol starosta obce a 
skonštatoval, že uznesenia  sú splnené. 
 
K bodu 4/ VZN č. 1/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhr. odvádzania 
odpad.vôd 
Ing. Koníčková predložila Návrh VZN č. 1/2018. Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli 
a internetovej stránke obce dňa 24. 5. 2018. Na obecný úrad nebola doručená žiadna 
pripomienka a nikto z prítomných nemal žiadne ďalšie pripomienky k predloženému VZN č. 
1/2018, starosta dal o návrhu hlasovať. Všetci prítomní poslanci hlasovali za schválenie 
návrhu VZN. 
 
K bodu 5/ Poskytnutie úveru - Rekonštrukcia MK 
Starosta informoval prítomných, že sme oslovili banky na poskytnutie úveru vo výške 
90 962,53 € na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Vyhodnotili sme, že Prima banka, nám 
poskytla najvýhodnejšie podmienky na  čerpanie úveru, ale museli sme požiadať PPA 
Bratislava o významnejšiu zmenu v projekte „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci 
Kameničany“. Zmenou spôsobu financovania zo systému zálohová platba na systém 
refundácia sledujeme zjednodušený proces čerpania NFP, nakoľko v najbližšej dobe budú 
práce na projekte začaté a aj vzhľadom na dĺžku realizácie nie je potrebná zálohová platba. 
Starosta dal hlasovať o úvere vo výške nenávratného finančného príspevku. Poslanci 
jednohlasne schválili prijatie úveru vo výške 90 962,53 € Prima bankou Slovensko, a.s. Žilina 
 
K bodu  6/ MŽP SR – rozhodnutie o schválení NFP „Predchádzanie vzniku odpadu 
kompostovaním“ 
Starosta informoval prítomných, že nám bolo doručené Rozhodnutie o schválení žiadosti 
o NFP vo výške 198 265,00 € pre Združenie obcí Pod Bielymi Karpatami na projekt 
“Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním“. Zatiaľ nie je podpísaná zmluva s MŽP SR 
ani realizátor projektu. Naša obec poskytla už minulý rok príspevok na manažment a podľa 
projektu sa pre našu obec plánuje zakúpiť 110 kompostérov.  



 
 
K bodu 7/ Príprava hodov 
Starosta informoval o prípravách hodových slávností v júli. Pre priebeh kultúrnych podujatí 
v areáli kultúrneho stánku je potrebné dokončiť sociálne zariadenia, dokúpiť stoly a stoličky 
a omaľovať interiér. Informoval, že je uzatvorená zmluva s hudobnou skupinou, ktorá vystúpi 
dňa 07. 07. 2018. Na hody sa pripravuje dňa 8. 07. 2018 výstava obrazov a fotografií, osade-
nie a vysvätenie sôch pri kaplnke C a M. 
Poslanec Kvasnica navrhol zhotoviť informačnú tabuľu o konaní hodov v obci. 
S poslancami si dohodli stretnutie o dva týždne, na ktorom si rozdelia jednotlivé úlohy 
(zhotovenie plagátov, požičanie setov na sedenie, objednanie propagačných materiáloch pri 
príležitosti 825. výročia obce). 
Starosta privítal p. Andreja Bartáka, zástupcu DHZ Kameničany a požiadal ho o pomoc 
s organizovaním hodových slávností. 
P. Barták prišiel s požiadavkou o pomoc s financovaním hasičskej súťaže dňa 23. 6. 2018. 
Rozpočet akcie je 950 €. Poslanci súhlasili s financovaním hasičskej súťaže, nakoľko bola 
plánovaná v rozpočte na rok 2018. 
 
K bodu 8/ Rôzne - Informácia o pridelení NATUR-PACK losovaním 
Starosta informoval o ďalšom rokovaní s OZV so spoločnosťou NATUR-PACK ohľadne 
triedeného zberu odpadov. Rokovania s OZV pokračujú, losovanie sa neuskutočnilo, preto 
naša obec ešte nemá uzatvorenú zmluvu s OZV.  
 
K bodu 9/ Záverečný účet za rok 2017 a stanovisko hlavného kontrolóra  
Ing. Koníčková predniesla stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017.  
Hlavný kontrolór doporučuje celoročné hospodárenie Obce Kameničany za rok 2017 
prezentované v záverečnom účte obce schváliť bez výhrad a použitie prebytku rozpočtového 
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 28 814,75 € a 10% vo výške 2 881,-- € 
poukázať na účet rezervného fondu. 
 
Doručená pošta: 
- Mgr. Štefan Kľúčik, správca fary rímsko-katolíckej cirkvi v Bolešove požiadal dňa 04. 06. 
2018 Obec Kameničany o poskytnutie príspevku, resp. dotácie na rekonštrukciu fasády 
rímsko-katolíckeho kostola v Bolešove.  
Starosta obce informoval poslancov o schválenom rozpočte na rok 2018, v ktorom bola 
dotácia na rekonštrukciu fasády farského kostola schválená a z toho dôvodu odporúča 
poslancom schváliť dotáciu na rekonštrukciu fasády katolíckeho kostola v sume 2 000,- Eur. 
Návrh bol poslancami podporený a jednohlasne schválený.  
 
K bodu 10/ 
Uznesenie č.  6/2018 
 
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/ Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP pre Združenie obcí Pod Bielymi Karpatami na 

projekt “Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním“ 
c/ Informácie o prípravách hodových slávností v júli 



d/ Informáciu o pridelení NATUR-PACK losovaním 
e/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017 
 
2. s c h v a ľ u j e: 
 
a/  VZN č. 1/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 

odpadových vôd 
b/  Poskytnutie úveru - Rekonštrukcia MK vo výške 90 962,53 € 
c/  Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad 
d/ Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu RF vo výške 28 814,75 € 

a odvod na účet RF vo výške 2 881,00 € 
e/ Financovanie hasičskej súťaže dňa 23. 6. 2018 
 f/ Dotáciu na rekonštrukciu fasády katolíckeho kostola v sume 2 000,- Eur 
 
 
3. u k l a d á : 
 
a/ Pripraviť hodové slávnosti  
Zodpovedný: poslanci 
Termín: 7. – 8. 07. 2018 
 

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


