
    Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  08. 08. 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. Poslanci nemali žiadne pripomienky a program jednohlasne odsúhlasili. 
 
K bodu 2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov 
 
Zapisovateľ: :  Gabriela Koníčková 
Overovatelia:   Štefan Štefanec, Jaroslav Kotras 
 
K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení 
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  predniesol starosta obce a 
skonštatoval, že uznesenia  sú splnené. Informoval, že Združenie obcí Pod Bielymi Karpatami 
na projekt “Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním“musí vykonať nové výberové 
konanie a po rokovaní s OZV ELEKOS nie je doteraz podpísaná zmluva. 
 
K bodu 4/ Určenie počtu poslancov podľa počtu obyvateľov 
Starosta oboznámil prítomných, že v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov platí:  
počet poslancov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2020 určí obecné zastupiteľstvo 
podľa počtu obyvateľov obce. V obci Kameničany je k 31. 7. 2018 evidovaných 554 
obyvateľov, t. j. od 501 do 1 000 obyvateľov obce môže mať 5 až 7 poslancov. 
 
Poslanci OZ jednohlasne schválili 5 poslancov, ktorí budú volení v jednom volebnom obvode 
utvorenom pre celú obec Kameničany.  
 
K bodu 5/ Určenie pracovného úväzku starostu a rozsah výkonu jeho funkcie počas 
funkčného obdobia 
Starosta obce predložil OZ v zmysle § 11 zák. ods. 4 písm. i) 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie starostu takto: 
Na základe doterajších skúseností starosta doporučuje určiť rozsah výkonu starostu na 
polovičný úväzok, t.j. 4 hodiny denne.  
 
Poslanci OZ úväzok jednohlasne schválili.  
 
K bodu  6/ Dotácia z MF SR 
Starosta informoval, že z MF SR sme prijali dotáciu na Modernizáciu a rekonštrukciu 
obecného rozhlasu, ktorú môžeme použiť do konca roka 2020. Oslovil spoločnosti, ktoré nám 
vypracujú ponuky na modernizáciu a rozšírenie vedenia  do novovybudovaných ulíc v obci, 
modernizáciu rozhlasovej ústredne a výmenu reproduktorov. Ponuky sú na realizáciu 
drôtového aj bezdrôtového rozhlasu. Poslanci mali pripomienky, že by sa mohla vypracovať 
aj ponuka na ozvučenie rekreačnej zóny a cintorína.  



 
K bodu 7/ Rôzne 
Starosta pripomenul prítomným, že je potrebné zorganizovať zber veľkoobjemového odpadu 
a elektroodpadu. Navrhol termín 6. – 8. septembra alebo 20. – 22. septembra, termín sa 
prispôsobí podľa možnosti spoločnosti, ktorá nám pristaví kontajnery na odpad. 
  
K bodu 8/ Návrh na uznesenie 
 
Uznesenie č. 7/2018 
 
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/ Informáciu o poskytnutí dotácie z MF SR na Modernizáciu a rekonštrukciu obecného    

rozhlasu 
 
2. s c h v a ľ u j e: 
 
a/  /  Zber veľkoobjemového odpadu a elektroodpadu  
 
3. u r č u j e  : 
 
a/ v súlade s § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2020 počet 
poslancov zastupiteľstva obce Kameničany:  5 

b/ v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2020 rozsah 
výkonu funkcie starostu obce Kameničany takto: polovičný úväzok, t.j. 4 hodiny 
denne 

 
K bodu 9/ Záver 
Starosta poďakoval poslancom a hosťom za účasť a ukončil rokovanie 
 
 
Zapísala:  Gabriela Koníčková    …………………… 
 
Overovatelia: 
 
        …………………… 
  
             ……………………. 
 
 
Igor Daško, starosta obce     ……………………. 


