
    Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa   11.  1.  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:  Štefan Štefanec, Ing. Andrej Barták 
 
K bodu 3/ Prerokovanie žiadosti Fi ZIGO – realitná kancelária 
Starosta informoval prítomných, že na OÚ bola doručená žiadosť od fi ZIGO, realitná 
kancelária o posúdenie zámeru na vybudovanie vodnej nádrže na chov rýb v k. ú. 
Kameničany. Privítal. P. Zigu  a odovzdal mu slovo. P. Zigo oboznámil prítomných so 
zámerom na vybudovanie 4 rybníkov na chov kaprov, ktoré by sa vybudovali vybagrovaním 
vodných plôch  do hĺbky 10 m v lokalite  KNE parc. č. 78, ktorá je momentálne nevyužitá, 
nezastavaná. Rybníky č. 1, 2, 3 by boli samostatne oplotené a rybník č. 4 by bol samostatne 
oplotený voľne prístupný pre verejnosť, kde by sa vybudovalo posedenie s grilom. Poslancom 
dal k nahliadnutiu technickú správu k projektu, informatívnu mapu a žiada OZ o predbežný 
súhlas, ktorý je potrebný pre dotknuté orgány, ktoré chcú osloviť.  
Starosta sa obáva, aby bola štúdia dodržaná a aby nový vlastník svoj zámer nezmenil a aby 
boli obci poskytnuté informácie o odvoze zeminy a štrku a o tom, kde sa umiestnia a ako sa 
s nimi naloží. Starosta vysvetlil poslancom hranice pozemkov v uvedenej lokalite.  P. Zigo 
prisľúbil, že bude OZ informovať aj o odvoze zeminy a tiež o dodávateľovi, ktorý bude tieto 
práce vykonávať. Po odchode p. Zigu ešte pokračovala rozprava a prítomní sa dohodli, že na 
OZ bude pozvaný investor, ktorý ich bude o zámere podrobnejšie informovať, nakoľko už má 
s takýmto projektom skúsenosti.   
 
K bodu 4/ / Kontrola plnenia uznesení 
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  predniesol starosta obce a 
skonštatoval, že uznesenia  sú splnené. Oslovil predsedov komisií, aby informovali 
o doplnených členoch jednotlivých komisi: 
 

Finančná komisia 
Predseda: Štefan Štefanec  
Členovia: Ing. Andrej Barták 
 
Športovo kultúrna  komisia 
Predseda: Matej Visolajský   
Členovia: Jana Veselá, Lívia Ficlová 
 
Komisia pre ochranu verejného poriadku  



Predseda: Milan Kvasnica 
Členovia: Ľubomír Barták, 
 

    Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
    Predseda: Jaroslav Kotras 
    Členovia: Milan Kvasnica 
 
 
K bodu 5/ Žiadosť o predaj pozemku Matej Belák 
Starosta informoval prítomných o doručenej žiadosti Mateja Beláka, ktorý žiada obecný úrad 
o odpredaj obecného pozemku KNC 430/1 v k. ú. Kameničany, ktorý nám delimitoval SPF 
Bratislava. Starosta vysvetlil poslancom, že p. Belák má podiel na pozemku KNE 429/2, kde 
je viac vlastníkov a chce dokúpiť časť susedného obecného pozemku. Po dohode s vlastníkmi, 
jeho vysporiadaní a zameraní geodetom  by mala byť parcela dostatočná na plánovaný zámer. 
Obecné zastupiteľstvo s odpredajom pozemku v tejto fáze nesúhlasí. 
 
K bodu  6/  Poverenie zástupcu starostu  
Starosta predložil OZ poverenie v súlade s § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov. Zastupovaním poveril poslanca Štefana Štefanca, ktorý ho bude 
zastupovať v rozsahu, ktorý je uvedený v poverení, ktoré je prílohou zápisnice. Poslanec 
Štefanec svojim podpisom poverenie prijal v navrhovanom rozsahu. 
 
K bodu 7/ Rôzne 

- Na základe toho, že boli zvolení noví poslanci, je potrebné doplniť nové osoby plniace 
úlohy v oblasti hospodárskej mobilizácie. Starosta navrhol doplniť poslanca Jaroslava 
Kotrasa na doručovanie  plánu vyrozumenia a preberanie SMS správ a výstrah. 

- Starosta informoval prítomných o doručenej pošte od p. Erika Baláža a Romana 
Novotného. Menovaní nám doručili od Poľnohospodárskeho družstva Bolešov 
vyjadrenie k žiadosti na súhlas s vypustením parciel v k. ú. Kameničany č. KNC 416 a 
417/3 z Nájomnej zmluvy s SPF v prospech žiadateľov, ktoré chcú využívať na 
rekreačno-športové využitie. Poslanci sa po rozprave vyjadrili, že nemajú dostatok 
informácií o zámere a využití pozemkov. K súhlasu je potrebné, aby prišli svoj zámer 
obhájiť na ďalšie zasadnutie OZ. 

- Starosta informoval, že sa upraví odmeňovanie dohodárov a je potrebné vypracovať 
návrh odmeňovania, ktorý bude prednesený na nasledujúcom zastupiteľstve OZ 

- Starosta informoval o tom, že bude valné zhromaždenie MAS Vršatec a podľa 
doručených materiálov bude možné  čerpať finančné prostriedky z MAS Vršatec, 
ktoré by sa mohli použiť na financovanie výstavby chodníka na ceste II/507 pri 
skleníkoch.  

 
K bodu 8/ 
Uznesenie č.   1/2019 
 
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 pripravovanom zámere na vybudovanie rybníkov na chov kaprov 
c/ Informáciu o predaji pozemku p. Mateja Beláka 



d/ Poverenie Štefana Štefanca zastupovaním starostu 
e/ Informáciu o zámere na využitie parciel KNC 416 a 417/3  
 
2. s c h v a ľ u j e: 
 
a/  Doplniť Jaroslava Kotrasa preplnenie úloh v oblasti hospodárskej mobilizácie 
 
3. z r i a ď u j e : 

 
Finančná komisia 
Predseda: Štefan Štefanec  
Členovia: Ing. Andrej Barták 
 
Športovo kultúrna  komisia 
Predseda: Matej Visolajský   
Členovia: Jana Veselá, Lívia Ficlová 
 
Komisia pre ochranu verejného poriadku  
Predseda: Milan Kvasnica 
Členovia: Ľubomír Barták, 
 
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov 
Predseda: Jaroslav Kotras 
Členovia: Milan Kvasnica 
 

4. u k l a d á 
 
a/ Vypracovať návrh odmeňovania  

Zodpovedný: Ing. Koníčková 
Termín: do budúceho zasadania OZ 

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


