
    Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa   10. 11. 2017

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:  Štefanec Štefan, Jozef Veselý

K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení

Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  predniesol starosta obce a 
skonštatoval, že uznesenia  sú splnené. 

K bodu 4/ Informácia o POD 2018

Starosta informoval poslancov, že rozpočet projektu „Rekreačný parčík obce Kameničany je 
vo výške 9 493,75 €, plánuje sa realizovať v jednej etape. Žiadosť o poskytnutie podpory na 
Program obnovy dediny na rok  2018 bol podaná do konca mesiaca október.

K bodu 5/ Návrh rozpočtu na r. 2018

Ing. Gabriela Koníčková predložila prítomným rozpočet na rok 2018 k pripomienkam na 
doplnenie. 
Poslanec Kvasnica navrhol doplniť do rozpočtu financie na motorové vozidlo, ktoré by sa 
využívalo pre hasičov na tréningy a súťaže a tiež na prevoz stolov a stoličiek pri kultúrnyh 
akciách v obci.  K tejto problematike sa vyjadrovali aj ostatní poslanci, výška finančných 
prostriedkov závisí od cenových ponúk buď na nové vozidlo alebo staršie. Informoval tiež 
prítomných, že DHZ plánuje vykonať preventívne protipožiarne kontroly v obci. Starosta 
poverí kontrolné skupiny od dňa 16. 11. 2017 do 23. 11. 2017 vykonaním preventívnych 
kontrol. 
Na rokovanie boli pozvaní aj zástupcovia TJ Kameničany, p. Ing. Milan Monček a p. Dušan 
Juríček. Prišli s požiadavkou o navýšenie rozpočtu o 6 000 € pre futbalistov na úpravu 
futbalového ihriska. P. Juríček informoval prítomných o potrebných prácach a časovom 
harmonograme prác na úpravu ihriska. Práce by sa však mali začať až budúci rok po hodoch.  
Nemajú ešte  oslovenú firmu, ktorá bude práce na ihrisku realizovať.
Starosta vyzval poslancov, aby si pripravili program hodových slávností v budúcom 
jubilejnom roku 825. výročia obce a podľa toho sa doplní rozpočet.

Starosta informoval o pripravených zámeroch, ktoré treba zahrnúť do rozpočtu:
- doplnok k územnému plánu obce
- Komunitné centrum a zázemie pre letný kultúrny stánok – Rekonštrukcia“



- náklady na opravy ciest po kanalizačných prácach

K bodu  6/ Rôzne

Starosta vyzval Ing. Koníčkovú, aby predložila menovacie dekréty inventarizačných komisií 

na vykonanie inventarizácie k 31. 12. 2017. Starosta prečítal zloženie inventarizačných 

komisií. Nikto nemal pripomienky a poslanci jednohlasne odhlasovali zloženie

inventarizačných komisií, ktoré sú prílohou tejto zápisnice.

Starosta navrhol dopracovať VZN na poskytovanie dotácií z rozpočtu obce.

K bodu 7/ Návrh na uznesenie

Uznesenie č.   9/2017

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 podaní žiadosti POD 2018

c/ Návrh rozpočtu na rok 2018

2. s c h v a ľ u j e:

a/  Zoženie inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie k 31. 12. 2017

b/  Vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol

3. u k l a d á :

a/ Pripraviť program hodov na rok 2018

Zodpovedný: poslanci

Termín:30. 11. 2017

     b/ Dopracovať VZN na poskytovanie dotácií

Zodpovedný: Ing. Koníčková

Termín:20. 11. 2017

K bodu 8/

Starosta poďakoval poslancom a hosťom za účasť a ukončil rokovanie

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

Overovatelia:

……………………

     …………………….

Igor Daško, starosta obce …………………….


