
                  Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 13. 09. 2019 
 
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: : Gabriela Koníčková 
Overovatelia:  Jaroslav Kotras, Matej Visolajský 
 
K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení 
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  predniesol starosta obce a skonštatoval, 
že uznesenia  sú splnené. Informoval poslancov, že VÚC  pripravuje opravu cesty II/507, nie však 
po kanalizácii, ale opravy podľa ich harmonogramu. Bude vyfrézovaný asfalt, ktorý by sme mohli 
použiť na opravy našich ciest.  
 
K bodu 4/ Prerokovanie protestu prokurátora VZN o organizovaní miestneho referenda 
Starosta informoval prítomných o doručenom proteste prokurátora k VZN o organizovaní 
miestneho referenda a vyzval ing. Koníčkovú, aby sa vyjadrila k napadnutým ustanoveniam vo 
VZN článku 3 odsek 2 v písmenách a) a b) zrušiť. Prepracované VZN bude vyvesené na úradnej 
tabuli pripravené do ďalšieho zastupiteľstva na schválenie.  
 
K bodu 5/ Vyhodnotenie zákazky Oddychová zóna obce Kameničany 
Starosta informoval prítomných o výsledku tendra na predmet zákazky „Oddychová zóna obec 
Kameničany“. Víťazná ponuka po ukončení zákazky je  firma Peter Hoťko, Dúbrava 1302, 91333 
Horná Súča s výslednou cenou vo výške 18 329,16 €. S víťazom bude uzatvorená zmluva o dielo. 
Do 17. 10. je termín na podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku cez 
vyhlásenú výzvu MAS Vršatec. Predpokladaný termín realizácie bude v roku 2020. 
 
K bodu  6/ Rôzne 

 Starosta informoval, že dá vypracovať podklady pre verejné obstarávanie na poskytnutú 
dotáciu z MF SR na Rekonštrukciu kabín TJ. 

 Starosta informoval prítomných o pripravovanom posedení s občanmi nad 70 rokov. Termín 
je určený na 19. 10. 2019 o 15.00 h. 

 Informoval, že 18 – 20. 10. 2019 je plánovaná návšteva Blanicko-otavského regiónu, 
ktorej sa zúčastnia dvaja zástupcovia našej obce. 

 Dňa 13. 10. 2019 sú plánované jesenné slávnosti, ktoré treba organizačne zabezpečiť. 

 Starosta informoval, že dohodne s firmou SVH a Rajčinovou farmou stretnutie ohľadne 
vybudovania prístupovej komunikácie zriadením dopravného výstupu a vstupu 
z betonárky cez parc. č. KNC 476/2, 477/2 a 299/1 s existujúcim napojením na štátnu 
cestu II/507, nakoľko je podané stavebné povolenie na stavbu „Mobilná betonárka 
PROMAX M100“ 

 Poslanci sa v diskusii vyjadrovali k verejnému prerokovaniu Správy o hodnotení 
strategického dokumentu návrhu územného plánu obce(UPN-O) a návrhu strategického 



dokumentu UPN-O, ktoré sa konalo 4. 9. 2019. 

 Starosta informoval, že na základe písomných pripomienok občanov k návrhu Územného 
plánu obce Kameničany, obec bude občanov pozývať na postupné osobné individuálne  
prerokovanie. 

 Poslanec Kvasnica mal pripomienku, aby sa pri pripojení budovy obecného úradu na 
verejnú kanalizáciu dobudovalo pripojenie vody do miestnosti DHZ za obecným úradom. 

 Starosta pripomenul poslancom, aby si do ďalšieho rokovania pripravili pripomienky do 
rozpočtu na rok 2020 – 2022. 

 
K bodu 7/ Návrh na uznesenie 
 
Uznesenie č.   8/2019 
 
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/ Návrh VZN č. 1/2019 o organizovaní miestneho referenda 
c/ Vyhodnotenie zákazky Oddychová zóna obce Kameničany 

 d/ Informáciu o vypracovaní podkladov pre verejné obstarávanie na poskytnutú dotáciu z MF 
SR na Rekonštrukciu kabín TJ. 

e/ Informáciu o pripravovanom posedení s občanmi nad 70 rokov 
 f/ Informáciu o stretnutí ohľadne vybudovania prístupovej komunikácie zriadením   dopravného 

výstupu a vstupu z betonárky 
 
2. s c h v a ľ u j e: 
 
a/  Uzatvorenie zmluvy o dielo Oddychová zóna obce Kameničany s p. Hoťkom  
 
3. u k l a d á : 
 
a/ Organizačne pripraviť Jesenné slávnosti v obci 
Zodpovední: poslanci 
Termín: 13. 10. 2019 

 
K bodu 8/ Záver 
Nakoľko bol program rokovania vyčerpaný, starosta poďakoval poslancom a hosťom za účasť 
a ukončil rokovanie 
 
 
Zapísala:  Gabriela Koníčková    …………………… 
 
Overovatelia: 
 
        …………………… 
 
             ……………………. 
     
Igor Daško, starosta obce     ……………………. 


