Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 12. 03. 2021

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: Milan Kvasnica, Štefan Štefanec
K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predniesol starosta obce a
skonštatoval, že uznesenia sú splnené. Respirátory FFP 2 boli zakúpené a rozdané občanom
nad 60 rokov. Bezpečnostné závesy na trafostanici pri kultúrnom stánku boli zrealizované a
uhradené.
K bodu 4/ Protipovodňová prehliadka
Starosta informoval prítomných, že protipovodňovú prehliadku na drobnom vodnom toku BP
Košariského potoka v obci Kameničany zvolal Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti
o životné prostredie na základe žiadosti Slovenského vodohospodárskeho podniku. Pôvodný
termín 24. 11. 2020, kedy pracovníci OÚ Ilava, odbor ŽP nepracovali z dôvodu krízovej
situácie ohľadne koronavírusu, bol presunutý na stredu 24. 03. 2021 o 10.00 h na obecný úrad
Kameničany. Povodňovou prehliadkou sa zisťujú nedostatky na vodných tokoch, stavbách,
objektoch a zariadeniach, ktoré sú umiestnené na vodných tokoch. Termín konania prehliadky
obec Kameničany oznamuje vlastníkom, správcom alebo užívateľom stavieb, objektov alebo
zariadení. Vlastník, správca alebo užívateľ je povinný na požiadanie predložiť na nahliadnutie
stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie a umožniť vykonanie povodňovej
prehliadky. Nakoľko nie sú známi všetci vlastníci, starosta navrhuje, aby sme informovali
občanov a niekoľkokrát vyhlasovali reláciu v miestnom rozhlase, aby sa prehliadky zúčastnilo
čo najviac občanov. O prehliadke je informovaný aj zástupca PD Bolešov Ing. Pavol Daško,
ktorý sa chce prehliadky zúčastniť.
K bodu 5/ Vylosovaná OZV Recyklogroup
Starosta informoval, že 16. 2. 2021 bola pre našu obec vylosovaná spoločnosť
RECYKLOGROUP, a. s., ktorá je organizáciou zodpovednosti výrobcov /OZV/ pre obaly
a neobalové výrobky, ktorá svoju činnosť vykonáva na základe rozhodnutia o udelení
autorizácie. Spoločnosť zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností
plnenie povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku. Starosta so spoločnosťou
rokoval a mali by sme uzatvoriť zmluvu o zabezpečení a realizácii triedeného zberu v obci
o prevádzkovaní a financovaní systému triedeného zberu v obci. Najskôr sa však musí OZV
vzájomne dohodnúť so spoločnosťou Marius Pedersen, ktorá nám zabezpečuje odvoz
odpadov, čo môže trvať ešte ďalší týždeň. Preto zatiaľ nemáme doriešené ďalšie kontajnery

na kovový odpad a tetrapaky, ktoré by nám mala spoločnosť dodať. Ostatné komodity ako
plasty, sklo, elektroodpad a papier máme doriešené a fungujeme podľa minulých období.
K bodu 6/ Rôzne /Cesta na Vŕšky/
Starosta informoval poslancov, že sa stretol s ing. Pavlom Daškom z PD Bolešov ohľadne
opravy cesty na Vŕšky, pretože cesta je v zlom stave a chceli by sme ju opraviť, ale nie je
majetkom obce. Táto požiadavka je od občanov, ktorí ju často využívajú do Slivnice a jej
oprava je nevyhnutná.
Poslanec Kotras priniesol orientačnú cenovú ponuku na opravu cesty od p. Kunerta. Podľa
cenovej ponuky a použitých materiálov by bola oprava dosť nevýhodná a dosť vysoká.
Preto sa tejto téme vyjadrovali aj ostatní poslanci a dohodli sa, že musia zorganizovať
spoločné stretnutie aj s realizátorom opravy cesty a dohodnúť si spôsob jej opravy a tiež
materiál, ktorý bude na cestu najvhodnejší, aby sa oprava cesty nepredražila. Oprava cesty by
sa mala zrealizovať v spolupráci s PD Bolešov, ktoré ju tiež využíva. Nakoľko však nie sú
ochotní finančne pomôcť, budeme opravu realizovať svojpomocne formou brigád. Termín je
mesiac máj, kedy tradične býva sv. omša pri Penkách.

K bodu 7/ Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 2/2021
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 protipovodňovej prehliadke
c/ Informáciu o návrhu zmluvy s OZV RECYKLOGROUP, a. s.,
d/ Informáciu o oprave cesty na Vŕšky
2. s c h v a ľ u j e:
a/ Opravu cesty na Vŕšky v termíne do predpokladanej sv. omše 23. 5. 2021
3. u k l a d á :
a/ Informovať občanov reláciou v miestnom rozhlase o protipovodňovej prehliadke
Zodpovedný: pracovníčka OÚ
Termín: do 24. 3. 2021
b/ Zorganizovať stretnutie s obhliadkou opravy cesty
Zodpovední: poslanci a starosta
Termín: do mája 2021
K bodu 10/ Záver
Starosta poďakoval poslancom a hosťom za účasť a ukončil rokovanie
Zapísala: Ing. Gabriela Koníčková
Overovatelia:
……………………
…………………….
Igor Daško, starosta obce

…………………….

