
    Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  13. 11. 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:   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. 

K bodu 4/ Úpravy rozpočtu – kamerový systém
Starosta informoval prítomných o potrebných úpravách rozpočtu, ktoré súvisia s realizáciou 
kamerového systému vo výške 110 460,00 € a výdavky externého menežmentu vo výške
1 170,00 € a prijatý úver na kamerový systém vo výške 92 050,00 €. 

K bodu 5/  Dotácia z ÚV SR – šatne TJ
Starosta informoval prítomných, že nám bolo doručené oznámenie o pridelení finančných 
prostriedkov na rekonštrukciu futbalových kabín  v sume 5 000,00 €. Finančné prostriedky 
budú použité na výmenu okien, parapiet, vonkajších a vnútorných dverí, vymaľovanie interiéru, 

opravu a náter fasády, opravu a náter strechy, opravu a výmenu rín. Starosta navrhol stretnutie s 

obhliadkou budovy TJ.

K bodu  6/ Výzva na predkladanie ŽoNFP z PRV 2014-2020 - LKS
Starosta informoval prítomných o vyhlásenej výzve na Opatrenie M07 – Základné služby a 
obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie7.4. – Podpora na investície do 
vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke 
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Projekovú 
dokumentáciu na Komunitne centrum a zázemie pre letný kultúrny stánok  máme 
vypracovanú a do výzvy by sme sa mali zapojiť. Poslanci jednohlasne odsúhlasili zapojenie 
sa do výzvy. 
Starosta informoval aj o podopatrení 7.2. - Podpora na investície do  výstavby a rekonštrukcia
miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov  a záchytných parkovísk, autobusových 
zastávok. Poslanci jednohlasne odsúhlasili, že oslovíme projektantov na vypracovanie 
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu MK.

K bodu 7/ Rôzne – príprava Mikuláša
Starosta požiadal poslanca Jozefa Veselého, aby zabezpečil osadenie stromčeka a zabezpečil 
akciu pre deti.



Starosta informoval o stretnutí na OU Slavnica ohľadom prešetrenia odstránenia nelegálnej 

skládky v k.ú. Slavnica

Doručená pošta:

- Správca fary, Mgr. Štefan Kľúčik rímsko-katolíckej cirkvi v Bolešove požiadal obec 

Kameničany o poskytnutie príspevku, resp. dotácie na rekonštrukciu rímsko-katolíckeho 

kostola v Bolešove. Starosta obce informoval poslancov o nevyhnutnosti opravy kostola

a z toho dôvodu odporúča poslancom schváliť dotáciu na rekonštrukciu katolíckeho kostola v 

sume 300,- Eur. Návrh bol poslancami podporený a jednohlasne schválený. 

- SZZP Pruské  doručilo žiadosť o poskytnutie príspevku na r. 2016

Poslanci jednohlasne odsúhlasili príspevok vo výške 20,00 €

K bodu 8/ Návrh rozpočtu na r. 2016
Ing. Koníčková predniesla poslancom návrh rozpočtu na rok 2016 k pripomienkovaniu.  

Rozpočet bude vyvesený na vývesnej tabuli.



K bodu 9/ Návrh na uznesenie

Uznesenie č. 9/2015

Obecné zastupiteľstvo:

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

a/ Informáciu o prijatej dotácii na šatne TJ
b/ Informáciu o pripravovanej akcii Mikuláš
c/ Informáciu o  stretnutí na OU Slavnica ohľadom prešetrenia odstránenia nelegálnej     
    skládky v k.ú. Slavnica

2. s c h v a ľ u j e:

a/  Úpravy rozpočtu, ktoré sú prílohou zápisnice
b/  Zapojenie sa do výzvy na predkladanie ŽoNFP z PRV 2014-2020 -  podopatrení 7.4
c/  Zapojenie sa do výzvy na predkladanie ŽoNFP z PRV 2014-2020 -   podopatrení 7.2
d/  Príspevok pre farský úrad Bolešov 
e/  Príspevok pre SZZP Pruské

K bodu 10/

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

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

Overovatelia:

……………………

     …………………….

Igor Daško, starosta obce …………………….


