
    Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa   13. 10. 2017

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.  Vzhľadom na to, že na rokovanie prišla aj Ing. Petra Bialešová, ktorá pripravila 
prezentáciu a podklady k  Programu obnovy dediny na rok 2018, bod  č.6 bude presunutý ako 
bod 4. Poslanci nemali žiadne ďalšie pripomienky a program jednohlasne odsúhlasili so 
zámenou bodov 6 a 4.

K bodu 2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov

Zapisovateľ:  Gabriela Koníčková
Overovatelia: Jaroslav Kotras, Dušan Barták 

K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení

Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  predniesol starosta obce a 
skonštatoval, že uznesenia  sú splnené. Skonštatoval, že jesenné slávnosti dopadli dobre a z 
prostriedkov z tomboly navrhuje Občianske združenie Kameničany zorganizovať zájazd do 
Viedne na vianočné trhy.

K bodu 4/ Program obnovy dediny 2018

Starosta informoval poslancov, že do konca mesiaca október je potrebné vypracovať 
podklady a zaslať žiadosť k Programu obnovy dediny 2018. Privítal na rokovaní OZ Ing. 
Petru Bialešovú a vyzval ju, aby odprezentovala pripravený projekt.
Ing. Petra Bialešová odprezentovala svoju štúdiu s názvom „Rekreačný parčík obce 
Kameničany“. Poslanci mali pripomienky k projektu, a dohodli sa, že nakoľko  je štúdia dosť 
rozsiahla, projekt by sa mohol realizovať v dvoch etapách. Konečnú verziu podania projektu 
odsúhlasia až po vypracovaní rozpočtu. 
Starosta bude informovať poslancov o rozpočte projektu a podľa toho sa projekt pripraví na 
podanie. 

K bodu 5/ Príprava doplnku k územnému plánu

Starosta informoval, že bude potrebné riešiť doplnok k územnému plánu, pretože podľa 
vyjadrenia OÚ ŽP Trenčín odbor opravných prostriedkov, nebude schválená celá výmera 
pozemku podľa pripravenej štúdie. V doplnku územného plánu bude riešená lokalita Hradská,
lokalita medzi dedinou a Hradskou a tiež lokalita pre záhradkársku oblasť. Poslanci 
odsúhlasili doplnok k územnému plánu jednohlasne.

K bodu  6/ Príprava projektu PRV Výzva 7. 4.

Starosta informoval poslancov o stave projektu „Komunitné centrum a zázemie pre letný 
kultúrny stánok - Rekonštrukcia“. Pre splnenie ukazovateľov Výzvy 7.4. je potrebné 
dopracovať výsadbu živého plotu. Oslovili sme architekta, aby projekt dopracoval.  
Poslanci odsúhlasili dopracovanie projektu jednohlasne.



 

K bodu 7/ Rôzne

• Starosta informoval o jednaní s futbalistami o pripravovanej úprave futbalového 

ihriska. Uvažuje sa nad objednaním techniky, ale ešte nie je pripravená kalkulácia prác

a techniky. Trávnik by sa mal zrekultivovať a vykonať výsev nového trávnika. 

Poslanci v rozprave uvažovali, či je nevyhnutné objednávať techniku, alebo sa práce 

zrealizujú svojpomocne, brigádami. 

• Starosta predniesol prítomným cenovú ponuku na dodávku a mnontáž klimatizácie 

podkrovia spoločenskej miestnosti a kuchynky na obecnom úrade. Cenová ponuka je 

vo výške cca 5 800,- €. Poslanci navrhli, aby sa vypracovali ďalšie ponuky na 

porovnanie cien. 

• Poslanci sa zaujímali o stav kanalizačných prác v obci. Starosta ich informoval, že je 

pripravená technika na asfaltovanie ciest. Práce na asfaltovaní ciest -  cesta II/507  by 

mala byť v našej obci ukončené začiatkom novembra. Miestne komunikácie podľa 

predloženého harmonogramu v závislosti na počasí. 

• Starosta informoval poslancov o výmene kuchynskej linky na obecnom úrade, ktorá 

bola plánovaná v rozpočte a doteraz sa nezrealizovala. Oslovili sme výrobcov o 

vypracovanie cenových ponúk. Výmenu chceme zrealizovať do konca tohto roka.

• Starosta pripomenul  poslancom, aby sa zúčastnili posedenia pre občanov nad 70 

rokov, ktoré bude v sobotu 21. 10. 2017. Pozvánky, občerstvenie a program zabezpečí 

Ing. Koníčková.



K bodu 8/ Návrh na uznesenie

Uznesenie č.  8 /2017

Obecné zastupiteľstvo:

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

a/  Pripravenú štúdiu „Rekreačný parčík obce Kameničany“

b/  Informáciu o pripravovanej úprave futbalového ihriska

c/ Informáciu o stave kanalizačných prác v obci

2. s c h v a ľ u j e:

a/  Schvaľuje podanie Programu obnovy dediny 2018

b/  Doplnok k územnému plánu

c/  Dopracovanie výsadby živého plotu k Výzve 7.4.

d/ Výmenu kuchynskej linky na obecnom úrade

3. u k l a d á :

a/ Organizačné zabezpečenie posedenia pre občanov nad 70 rokov

Zodpovedný: Ing. Koníčková

Termín: 21. 10. 2017

K bodu 10/

Starosta poďakoval poslancom a hosťom za účasť a ukončil rokovanie

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

Overovatelia:

……………………

     …………………….

Igor Daško, starosta obce …………………….


