
Z á p i s n i c a 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  12.11.2021 

 

Program: viď príloha Pozvánka 

K bodu l/ Otvorenie 

Starosta obce p. Igor Daško  privítal prítomných poslancov obce 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  : Katarína Slamková 

Overovatelia: Milan Kvasnica  

                        Jaroslav Kotras  

 

K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  predniesol starosta obce 

a skonštatoval, že uznesenia sú takmer splnené. Nakoľko realizácia oddychovej zóny bude 

prebiehať až v nasledujúcom roku,  je potrebné podpísať Dodatok k zmluve s PPA. Pokiaľ by 

bolo navýšenie ceny zákazky viac ako 15%,  bude potrebné urobiť nové verejné obstarávanie.  

Dotácia pre Jednotu dôchodcov bola schválená vo výške 350,- eur tak ako každý rok. 

Jednorazový  príspevok pre p.Jaroslava Bagína, ktorý bol na predchádzajúcom zastupiteľstve 

schválený, bol rodine vyplatený.  

 

K bodu 4/ Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným 

odpadom na území obce 

Starosta informoval prítomných o pripomienkach k vyvesenému návrhu VZN od Ing. 

Koníčkovej, ktoré zaslala na obecnú e-mailovú adresu. Pripomienky sa týkali preštylizovania  

viet v určitých bodoch a boli akceptované.  Po predchádzajúcich diskusiách poslanci už nemali 

žiadne pripomienky a starosta dal hlasovať. Poslanci VZN jednohlasne schválili. 

 

K bodu 5/ Návrh rozpočtu na rok 2022-2024 

Starosta informoval prítomných, že obec zverejnila návrh rozpočtu na rok 2022 a výhľadové 

roky 2022 - 2024 na úradnej tabuli pred obecným úradom a webovej stránke obce. Ďalej 

informoval poslancov o položkách, ktoré boli v rozpočte upravené.  Nakoľko nebol schválený 

a zverejnený výnos dane z príjmov fyzických osôb pre jednotlivé obce,  starosta nemohol 

vyzvať poslancov k hlasovaniu. Musíme počkať na zverejnenie a následne predložíme návrh 

na schválenie.  

 

K bodu 6/ Rôzne 

Obec má záujem o delimitáciu pozemkov na parc. č. KNE 1007 a 74/106. Jedná sa o parcely, 

na ktorých podľa schváleného územného plánu obce majú byť v budúcnosti stavby vo verejno-

prospešnom záujme - dom pre seniorov a materská škôlka. K vybaveniu treba viacero 

podkladov a vyjadrení, zatiaľ máme vypracovaný geometrický plán a máme to v UPO. 

Nakoľko nastali zmeny v zákone a výrazne sa zvýšili  náklady za vývoz, triedenie, 

zneškodnenie a skládkovanie odpadu, je potrebné aktualizovať VZN o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce 

Kameničany. Súčasný poplatok nekorešponduje s realitou a bude sa musieť  navýšiť. 

 



 

 

K bodu 9/  Návrh na uznesenie 

 

Uznesenie č. 8  /2021 

 

 Obecné zastupiteľstvo: 

 

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

 

a/ Návrh rozpočtu na rok 2022 a vyhliadkové roky 2022-2024 

b/ Info o podpise zmluva s PPA –  Oddychová zóna obce  

       

 

2. s c h v a ľ u j e: 

 

a/  VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi  

   

3. u k l a d á : 

 

a/ Vypracovať Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne       

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kameničany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 10/ Záver 

Starosta poďakoval poslancom za účasť a ukončil rokovanie. 

 

 

Zapísala:        Katarína Slamková 

 

Overovatelia: 

 

        …………………… 

  

             ……………………. 

  

 

Igor Daško, starosta obce     ……………………. 

 

 


