Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 11. 12. 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, Jaroslav Kotras
K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predniesol starosta obce a
skonštatoval, že uznesenia sú splnené.
K bodu 4/ Verejné obstarávanie "Rekonštrukcia LKS"
Starosta informoval poslancov o vyhodnotení verejného obstarávania na realizáciu rekonštrukcie
letného kultúrneho stánku (LKS). Do verejnej súťaže sa prihlásilo 9 firiem, cena diela v súťaži
bola stanovená na 196 000,-00 eur. Zvíťazila firma STOMONT, s.r.o. Nitra s najnižšou cenou s
DPH vo výške 136 568,00 eur. Víťazná firma nám dňa 11. 12. 2015 zaslala oznámenie, že zo
súťaže odstupuje z dôvodu prebytku zákaziek. P. Macháč, ktorý verejné obstarávanie vyhodnotil,
oznámil, že realizáciu bude vykonávať firma LS SPOL, s.r.o..zo Žiaru nad Hronom, s ktorou
bude uzatvorená zmluva o dielo a následne bude podaná žiadosť na PPA o nenávratný finančný
príspevok.
K bodu 5/ Vyhodnotenie projekt. dokumentácie "Rekonštrukcia MK v obci
Kameničany"
Starosta informoval poslancov o vyhodnotení ponúk na vypracovanie projektovej dokumentácie
na rekonštrukciu miestnych komunikácií v našej obci. Z troch najvýhodnejších ponúk bola
vyhodnotená firma Ing. Dušan Duvač - PRODOS Nemšová, s ktorou bude uzatvorená zmluva o
dielo.
Starosta doplnil, že podľa pôvodnej výzvy bola do ponuky zahrnutá projektová dokumentácia na
rekonštrukciu MK (nakoľko predpokladaná hodnota zákazky bola nižšia ako maximálne možný
príspevok
100 tis €), doobjednali sme jej doplnenie o úsek cesty od autobusovej zastávky po súpisné číslo
115. Suma celkovej faktúry bude upravená v predpokladanej výške 123 407,71 eur.

K bodu 6/ Prieskum trhu "Rekonštrukcia futbalových kabín v obci
Kameničany"
Starosta informoval poslancov, že nám boli z Úradu vlády SR poskytnuté finančné prostriedky na
rekonštrukciu futbalových kabín vo výške 5 000,00 eur. Oslovili sme tri spoločnosti na
vypracovanie cenovej ponuky. Najvýhodnejšiu ponuku s najnižšou cenou s DPH vypracoval p.
Marcel Vašek, Bolešov 287 vo výške 6 908,44 eur, s ktorým bude vypracovaná zmluva o dielo.
Poslanci jednohlasne odsúhlasili uzatvorenie zmluvy o dielo s p. Vašekom.
K bodu 7/ Rozpočet na rok 2016
Ing. Koníčková predniesla rozpočet na rok 2016.
Poslanci navrhli do rozpočtu doplniť do výdavkov:
- materiál a práce na prístupový chodník ku krížu na cintoríne vo výške 1 000,00 eur
- mzdové prostriedky na úpravu odmeňovania poslancov vo výške 1 000,00 eur
Poslanci jednohlasne odsúhlasili rozpočet na rok 2016
K bodu 8/ Rôzne
- Na základe pripomienok občanov prizval starosta na zasadnutie OZ p. Vladimíru Štefancovú,
ktorá bude na požiadanie občanov upratovať priestory spoločenskej miestnosti po rodinnej
oslave, alebo spoločenskej akcii. Poslanci navrhujú, aby bola každá akcia posudzovaná
individuálne a navrhujú výšku poplatku 10,00 eur. Táto zmena by mala byť zapracovaná do
štatútu používania spoločenskej miestnosti a bude závisieť od dohodnutých podmienok pred
každou akciou individuálne. Poslanci jednohlasne odsúhlasili doplnenie štatútu a výšku poplatku
za upratovanie vo výške 10,00 eur.
- Starosta informoval poslancov o ponuke z firmy STYX na pohrebnícke služby. Momentálne
máme správcu cintorína, na kosenie a údržbu cintorína a verejného priestranstva plánujeme od
budúceho roku prijať zamestnanca cez UPSVaR Trenčín. Pohrebnícke služby si môžu občania s
uvedenou spoločnosťou uzatvoriť individuálne.
- Starosta informoval poslancov o ponuke spoločnosti NATURPAK, s.r.o., na uzatvorenie zmluvy
OZV.
- Starosta informoval poslancov o pripravovanom posedení na ukončenie roka
s pozvanými zložkami a podnikateľmi v obci na deň 22. 12. 2015. Pozvánky, občerstvenie a
organizačným zabezpečením poveril ing. Koníčkovú.

K bodu 9/ Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 10/2015
Obecné zastupiteľstvo:
l. b e r i e n a v e d o m i e:
a/ Informáciu o ponúkaných cintorínskych službách od spoločnosti STYX
b/ Informáciu o ponuke od spoločnosti NATURPAK, s.r.o.
c/ Informáciu o pripravovanom posedení dňa 22. 12. 2015
2. s c h v a ľ u j e:
a/ Uzatvorenie zmluvy o dielo s realizačnou firmou Marcel Vašek na "Rekonštrukcia
futbalových kabín v obci Kameničany"
b/ Rozpočet na rok 2016
c/ Doplnenie štatútu a výšku poplatku za upratovanie vo výške 10,00 eur
3. k o n š t a t u j e:
a/ Realizáciu projektu Rekonštrukcia LKS bude vykonávať firma LS SPOL, s.r.o..zo Žiaru nad
Hronom a bude s ňou uzatvorená zmluva o dielo
b/ Realizáciu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu miestnych komunikácií bude
vykonávať Ing. Dušan Duvač PRODOS z Nemšovej a bude s ňou uzatvorená zmluva o dielo
4. u k l a d á :
a/ Zabezpečiť posedenie na ukončenie roka
Zodpovedný: Ing. Koníčková
Termín: 22. 12. 2015
K bodu 10/
Starosta poďakoval poslancom a hosťom za účasť a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.

Zapísala: Gabriela Koníčková

……………………

Overovatelia:
……………………
…………………….

Igor Daško, starosta obce

…………………….

