
    Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  10. 4. 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:  Jozef Veselý, Milan Kvasnica

K bodu 3/  Stretnutie s NWT (zväčšenie výmery pozemku LKS)

Starosta informoval poslancov o predbežnom stretnutí so zástupcom firmy NWT a.s. , 
ohľadom zväčšenia pozemku pri letnom kultúrnom stánku. Pozemok by sa využil pri 
pripravovanej rekonštrukcii a opláštení letného kultúrneho stánku. Privítal p. Stodůlka a dal 
mu slovo. P. Stodůlka sa vyjadril, že by zo strany spoločnosti NWT nemal byť problém s 
darovaním tohto pozemku, ale potrebuje vidieť návrh pripravovanej stavby. Starosta predložil
náčrt osadenia stavby a oboznámil prítomných s pripravovaným stavebným zámerom. 
Druhým bodom stretnutia p. Stodůlka s poslancami, je zámer vybudovania príjazdovej 
komunikácie k skleníkom a bioplynovej stanice. Keďže túto komunikáciu využívajú aj 
miestni podnikatelia, ktorí by sa tiež podielali na vybudovaní komunikácie, navrhli spoločné 
stretnutie predbežne na deň 21. 4. 2015. Podmienkou spoločnosti NWT pre vybudovania 
trvalej komunikácie je vysporiadanie pozemku pod komunikáciou. 
Tretím bodom rokovania spoločnosti NWT je žiadosť o zrušenie darovacej zmluvy 
spoločnosti Bioplyn Bolešov s.r.o. s obecným úradom kameničany. Zrušenie zmluvy 
odôvodnil tým, že je podaná žiadosť o vyriešenie súdneho sporu ohľadom platby za dodávku 
elektrickej energie, ktorá nebude v roku 2015 uhradená spoločnosti Bioplyn Bolešov, s.r.o., 
čím sa spoločnosť Bioplyn Bolešov s.r.o. dostala do úpadku, pretože nie je schopná plniť si 
svoje záväzky. P. Stodůlka prisľúbil iné možnosti spolupráce s obecným úradom.   
Starosta bude rokovať s poslancami ohľadne zrušenia dohody. 
Štvrtým bodom stretnutia s poslancami je pomoc pri nájdení vhodného 2 – 3 ha pozemku pre 
vybudovanie distribučného centra pre import, export, distribúciu a obchod s čerstvou 
zeleninou a ovocím, ktoré by chceli vybudovať v blízkosti skleníkov v Kameničanoch. 
Starosta prisľúbil pomoc pri hľadaní vhodného pozemku aj od susedných obcí. 
Pán Stodůlka poďakoval prítomným za vypočutie jeho pripomienok, starosta mu poďakoval 
za účasť a pokračoval v rokovaní obecného zastupiteľstva.

K bodu 4/  Kontrola plnenia uznesení

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



K bodu 5/  Príprava projektovej dokumentácie LKS

Starosta informoval poslancov, že sme oslovili viacerých projektantov na vypracovanie 
projektovej dokumentácie na „Komunitné centrum a zázemie pre letný kultúrny stánok – 
rekonštrukciu“, ktorým sme zaslali výzvu na predloženie ponuky. Starosta vymenoval 
komisiu na vyhodnotenie súťažných ponúk. Lehota na predloženie ponúk je 24. 4. 2015. 
Poslanci začali pripomienkovať usporiadanie kultúrneho stánku a starosta im rozdal náčrt 
pozemku, aby si premysleli vzhľad a usporiadanie stavby letného kultúrneho stánku.  

K bodu  6/ VZN povodňový plán

Návrh VZN prerokovalo obecné zastupiteľstvo na predchádzajúcom rokovaní, návrh bol 
vyvesený na úradnej tabuli a je účinný od 1. 4. 2015.

K bodu 7/ Rôzne

-   Starosta informoval poslancov, že sa zistili rozdiely vo výmerách pozemkov vo vydaných 
rozhodnutiach na platenie dane z nehnuteľností oproti údajom v katastri nehnuteľností. 
Navrhuje, aby boli občania upozornení, aby si skontrolovali výmery pozemkov v 
rozhodnutiach na rok 2015 s výmerami pozemkov na listoch vlastníctva. Občania sú povinní  
si prísť zdokladovať rozdiely a podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností.
-   Starosta informoval poslancov, v súvislosti s pripravovanou akciou na odhalenie drevenej 
sochy v rekreačnej zóne pri ihrisku možnosť zabezpečiť monitorovanie športového areálu 
fotopascami. Vyzval poslancov, aby urobili prieskum cenových ponúk na zakúpenie 
monitorovacieho zariadenia

K bodu 8/

Uznesenie č.   4/2015

Obecné zastupiteľstvo:

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

a/ Informáciu o možnosti darovania pozemku pri LKS
b/ Informáciu o vybudovaní spoločnej komunikácie 
c/ Žiadosť o zrušenie darovacej zmluvy Bioplyn Bolešov s.r.o.
d/  Informáciu o možnosti vybudovať distribučné centrum

2. s c h v a ľ u j e:

a/  Vypracovanie projektovej dokumentácie LKS
b/  VZN povodňový plán

3. u k l a d á :
a/ Informovať občanov o rozdieloch v daniach z nehnuteľností
Zodpovedný: Ing. Koníčková
Termín: priebežne

b/ Pripraviť náčrt usporiadania stavby letného kultúrneho stánku

c/ Vypracovať cenové ponuky na zakúpenie monitorovacieho zariadenia



K bodu 9/ Záver

Starosta  poďakoval  poslancom  a  hosťom  za  účasť  a ukončil  rokovanie obecného

zastupiteľstva.

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

Overovatelia:

……………………

     …………………….

Igor Daško, starosta obce …………………….


