
Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 11. 11. 2016

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, nakoľko prišli na rokovanie pozvaní hostia. Starosta navrhol doplniť tretí bod 
rokovania Využitie pozemku p. Kremeňovej a doplniť 4. bod Návrh rozpočtu DPO.  Poslanci 
súhlasili s doplnením bodov  rokovania a program jednohlasne odsúhlasili.

K bodu 2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov

Zapisovateľ: :  Ing. Gabriela Koníčková
Overovatelia:  Dušan Barták, Milan Kvasnica

K bodu 3/ Využitie pozemku p. Kremeňovej

Na rokovanie prišli p. Kremeňová s manželom a p. Zigo z realitnej kancelárie s návrhmi na 
využitie pozemku, ktorý bol predmetom rokovania na predchádzajúcom rokovaní OZ. Prítomní 
informovali, že Poľnohospodárskemu družstvu Bolešov vypovedali nájomnú zmluvu a parcelu 
teraz ponúkajú na predaj. Noví záujemci o pozemok  by chceli parcelu využiť buď na chov koní, 
kôz, oviec alebo chov rýb. Najskôr však oslovili obecné zastupiteľstvo, aby sa vyjadrili k 
návrhom. Starosta vysvetlil prítomným, že na území, kde sa parcela nachádza nie je povolená 
ťažba vzhľadom na ochranné pásmo vôd a tiež ich informoval, že rokoval s p. Emilom Piatrikom,
zástupcom  ULaPS Kameničany a navrhol im spoločné stretnutie.  Súhlasili so stretnutím a odišli 
z rokovania. Starosta ešte doplnil, že na pripravovaný zámer je tiež potrebné preveriť možnosti 
zmeny územného plánu obce.  

K bodu 4/Návrh rozpočtu DPO na rok 2017

Na zasadnutie prišiel Andrej Barták, zástupca DPO Kameničany a predniesol návrh  rozpočtu na 
rok 2017 pre dobrovoľný hasičský zbor. Nakoľko je potrebné uskladniť hasičskú techniku na 
ihrisku, treba dobudovať spoločný prístrešok aj na uskladnenie športových potrieb,  dokúpiť 
drobné náradie, doplniť do rozpočtu výdavky na nákup súčiastok  na chod stroja, PHM, mazadlá, 
oleje a opravu havarijeného stavu hasičskej techniky PS 12. Tiež informoval prítomných, že budú
v budúcom roku organizovať hasičskú súťaž.  Poslanci jednohlasne odsúhlasili doplniť do 
výdavkov rozpočtu  finančné prostriedky pre DPO Kameničany.    

K bodu 5/ Kontrola plnenia uznesení

Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  predniesol starosta obce a 
skonštatoval, že uznesenia  sú splnené. Ešte je potrebné preveriť ponuky na nákup zrkadla 
a objednať ho.



K bodu 6/ Odkúpenie pozemku SPF pre RVSVV, s.r.o.

Starosta informoval poslancov, že RVSVV, s.r.o. Nemšová požiadala regionálny odbor Považská
Bystrica o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve SPF pre objekt kanalizačnej prečerpávacej stanice
ČSB3, stavby „Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“ v k.
ú. Kameničany. Jedná sa o časť stavby, s ním súvisiace stavebné objekty umiestnené na pozemku
vo vlastníctve SR v správe SPF parc.  KNE č. 74/106, 423/6 o výmere 75 m2, druh pozemku
ostatné plochy, zapísané na LV 719, k. ú. Kameničany, v celosti, identifikovaná na KNC parc. č.
633/3, druh pozemku zastavané plochy. Presné umiestnenie ČSB3 je vyhotovené v geometrickom
pláne.  Poslanci jednohlasne odsúhlasili odkúpenie pozemku spoločnosťou RVSVV, s.r.o., 
J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová.

K bodu 7/ Stavebné konanie o zmene dokončenej stavby fi SVH, s.r.o.

Starosta informoval prítomných o doručenom stavebnom konaní a zmene dokončenej stavby 
firmy SVH, s.r.o. Kameničany.  Stavebné úpravy sa budú vykonávať v areáli bývalých dielní PD 
Bolešov, ktoré firma tento rok odkúpila. Tiež informoval prítomných o rokovaní ohľadne 
posunutia dopravných značiek pred vstupom do areálu a možnosti doplnenia osvetlenia. Stavebné
povolenie bude vydané po doručení potrebnej stavebnej dokumentácie.
  
K bodu  8/ Rozpočet na rok 2017

Ing. Koníčková predniesla návrh rozpočtu na rok 2017 a vyzvala prítomných k pripomienkam 
rozpočtu. Do rozpočtu budú doplnené pripomienky pre DPO Kameničany vo výške 650,00 €  a 
poslanec Kvasnica navrhol doplniť do rozpočtu nákup grilu na obecné akcie 300,00 €. 

K bodu 9/ Príprava Mikuláša

Starosta informoval prítomných, že je naplánovaná akcia pre deti, Príchod sv. Mikuláša,  dňa 4. 
12. 2016. Bližšie informácie poskytol poslanec Veselý.  
 
K bodu 10/ Rôzne

-  Starosta informoval poslancov o doručených žiadostiach Jednoty dôchodcov a FK Slovan
o poskytnutie dotácií  na činnosť na rok 2017. Poslanci súhlasia s rovnakou výškou 
dotácií aká bola doteraz.

-  Starosta informoval prítomných o zámere poskytnúť areál letného kultúrneho stánku  pre 
spoločnosť BRAAND GROUP, s.r.o., Revolučná 752, 031 05 Liptovský Mikuláš, ktorá si 
potrebuje uskladniť techniku a stánky pre technikov pre kanalizačné práce v našej obci. 
Vyzval poslancov, aby sa vyjadrili k výške nájmu za prenájom areálu a spotrebu energií 
potrebných na vypracovanie nájomnej zmluvy. Poslanci sa po diskusii dohodli na výške 
nájmu 80,00 € mesačne + spotrebovaná energia v termíne od 11/2016 do 04/2018.



K bodu 11/ Návrh na uznesenie

Uznesenie č.   11/2016

Obecné zastupiteľstvo:

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

a/ Informáciu o pripravovanom zámere na využitie pozemku p. Kremeňovej
b/ Informáciu o pripravovanej akcii pre deti Príchod sv. Mikuláša
c/ Informáciu o stavebnom konaní a zmene dokončenej stavby firmy SVH, s.r.o. Kameničany.
d / Návrh rozpočtu na rok 2017
e / Akciu pre deti, Príchod sv. Mikuláša

2. s c h v a ľ u j e:
a/   Doplniť do výdavkov rozpočtu na rok 2017 finančné prostriedky pre DPO Kameničany vo 
výške 650,00 €
b/  Odkúpenie pozemku uvedeného v bode 6 spoločnosťou RVSVV, s.r.o., J. Palu 2/3, 914 41 
Nemšová 
c/  Dotáciu  na činnosť pre Jednotu dôchodcov na rok 2017 vo výške 250,00 EUR

d/  Dotáciu na činnosť pre FK Slovan Kameničany na rok 2017 vo výške 2 000,00 EUR
e/  Spôsob prenájmu  areálu letného kultúrneho stánku  p.č. 281/3 a 282/6 k.ú. Kameničany, 
podľa § 9a ods. 9 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  
ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s  § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení. Spoločnosť BRAAND GROUP, s.r.o., Revolučná 752, 031 05 
Liptovský Mikuláš, IČO: 45 262 357 potrebuje uskladniť techniku a stánky pre technikov na 
zabezpečenie výstavby kanalizácie. Ide o stavbu vo verejnom záujme obce. Po diskusii sa 
poslanci dohodli na výške nájmu 80,00 eur mesačne, vrátane DPH + spotrebovaná energia. Doba 
nájmu 11/2016 – 4/2018. 
 Hlasovanie:  trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov  
za         5 proti   0    zdržal sa 0

3. u k l a d á :
a/ Zabezpečiť program pre deti
Zodpovedný: kultúrna komisia
Termín: 4. 12. 2016

K bodu 10/

Starosta poďakoval poslancom a hosťom za účasť a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.

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



Overovatelia:

……………………

     …………………….

Igor Daško, starosta obce …………………….


