
    Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  09. 08. 2019 
 
 
 
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:  Ing. Andrej Barták, Milan Kvasnica 
 
K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení 
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  predniesol starosta obce a 
skonštatoval, že uznesenia  sú splnené. Informoval prítomných o prepracovanom projekte 
„Oddychová zóna obce Kameničany“, ktorá by sa mala začať realizovať najskôr v roku 2020  
a vyhodnotil priebeh hodových slávností. 
 
K bodu 4/ Dotácia MF SR – zateplenie a vykurovanie kabín 
Starosta informoval prítomných, že sme získali finančné prostriedky na zateplenie a vykurovanie 
kabín  vo výške 9 900,00 €, naša spoluúčasť  bude cca 1100,00 €.  
 
K bodu 5/ Výzva PRV 7.4. neschválenie žiadosti  
Starosta informoval prítomných, že na základe neschválenia žiadosti na projekt „Komunitné 
centrum a zázemie pre LKS“ sme podali žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení 
žiadosti o NFP. 
 
K bodu  6/ Úpravy rozpočtu 
Starosta vyzval ing. Koníčkovú, aby predniesla úpravy rozpočtu. Rozpočtové opatrenia  
s položkami rozpočtu sú prílohou zápisnice. 
 
Rozpočtové opatrenie č. 1/2019  úpravy rozpočtu k 31. 3. 2019 
 
Príjmové položky:   + 873,32 eur Bežné príjmy – transfery ŽP, REGOB, register adries, voľby 

prezidenta 
 0,00 eur Kapitálové príjmy  
 0,00 eur Finančné operácie 
Výdavkové položky:        0,00 eur Bežné výdavky 

 0,00 eur Kapitálové výdavky  
  0,00 eur Finančné operácie 
 
 
Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 úpravy rozpočtu k 30 .6. 2019 
 



Príjmové položky:   + 9 384,18 eur      
                                            - 515,82 eur Bežné príjmy  
        + 9 900,00 eur  Kapitálové príjmy (rekonštrukcia kabín TJ) 
        0,00 eur Finančné operácie 
 
Výdavkové položky:    - 523,31 eur Bežné výdavky 
( nákup krojov 913,70, licencie, sw 209,63, oprava PS 12  195,00 prac. odevy DHZ 820,80, 
školenie strojníkov a členov  DHZ   340,00)  

   0,00 eur Kapitálové výdavky  
    0,00 eur Finančné operácie 
 
Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 úpravy rozpočtu z predpokladu plnenia rozpočtu v roku 2019 
 
Príjmové položky:   + 499,70 eur      
                                      499,70 eur Bežné príjmy  
          0,00 eur Kapitálové výdavky 
  0,00 eur Finančné operácie 
 
Výdavkové položky: + 6 051,84 eur 

 1 971,84 eur Bežné výdavky  
 4 080,00 eur Kapitálové výdavky (nákup klimatizácie)  

           0,00 eur Finančné operácie 
 
K bodu 7/ Menovacie dekréty DHZ 
Starosta informoval prítomných o návrhu na prijatie nových strojníkov a členov DHZ. 
Menovaným budú vypracované menovacie dekréty, ktoré sú prílohou zápisnice. Starosta dal 
hlasovať a poslanci jednohlasne odsúhlasili prijatie nových členov. 
 
K bodu 8/ Rôzne 
Starosta informoval o pripravovanom veľkoobjemovom zbere v dňoch 5. -7. 9. 2019 a zbere 
elektroodpadu.  
 
Starosta informoval poslancov o spore, ktorý riešila komisia verejného poriadku v rodine 
Bartákovej. 
Poslanec Barták mal pripomienku, či sa bude riešiť oprava cesty II/507 po kanalizácii. 
Kanalizačné poklopy sú preliačené, vozovka je krivá, občania sa sťažujú na hluk nákladných 
automobilov so štrkom, ktorý sa vysýpa na vozovku. 
Poslanec Visolajský tiež upozornil, že sú ohrozené rodinné domy, ktoré sa otriasajú pri prechode 
nákladných vozidiel. 
Starosta vysvetlil situáciu s RVS VV Nemšová, kde je pozvaný na rokovanie so spoločnosťou 
STRABAG, ktorá realizovala kanalizačné práce v obci. Tiež bude rokovať so starostami 
susedných obcí. 
Starosta informoval, že na ceste vo Važine je poškodený topoľ, ktorého konáre  ohrozujú 
prechádzajúcich cez Važinu smerom na ihrisko. Bolo by potrebné ho orezať, ale je potrebné 
zistiť vlastníkov pozemku na súhlas s jeho orezaním, prípadne výrub.  
   
 
 
 
 



K bodu 9/ 
Uznesenie č.   7/2019 
 
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 poskytnutej dotácii na zateplenie a vykurovanie kabín  vo výške 9 900,00 €,  
c/ Informáciu o neschválení žiadosti z výzvy PRV 7.4. a podaní žiadosti o preskúmanie 

rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP. 
d/ Pripomienky poslancov ohľadne opravy cesty II/507 

 
2. s c h v a ľ u j e: 
 
a/  Úpravy rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1- 3/2019 
b/  Menovacie dekréty DHZ pre strojníkov 
c/  Spoluúčasť na financovaní zateplenia a vykurovania kabín  cca vo výške 1100,00 €. 
 
3. u k l a d á : 
 
a/ zistiť vlastníkov pozemku na súhlas s jeho orezaním, prípadne výrub 
 
Zodpovedný:  
Termín: 

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


