
Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. 10. 2016

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:  Jozef Veselý, Jaroslav Kotras

K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  predniesol starosta obce a 
skonštatoval, že uznesenia  sú splnené. 

K bodu 4/ Informácia o realizácii kanalizácie
Starosta informoval poslancov o prípravných prácach na kanalizácii. Zmluvy o uzatvorení 
budúcej zmluvy o pripojení, ktoré budú podpisovať všetci budúci producenti splaškových vôd 
v našej obci zatiaľ nie sú pripravené, pretože je potrebné pripraviť databázu budúcich 
producentov splaškových vôd po jednotlivých stokách. Napriek tomu je predpoklad, že sa 
s realizáciou kanalizačných prác začne ešte v tomto roku. 

K bodu 5/ Úpravy rozpočtu  
Ing. Koníčková informovala prítomných o potrebných úpravách rozpočtu vzhľadom na to, že 
v skutočnosti sa rozpočet nenaplnil, pretože neboli realizované plánované akcie. Úpravy rozpočtu
sú vykonané operatívne podľa potreby. Rozpočtové opatrenie je prílohou zápisnice. 
 
K bodu  6/ Vyjadrenie k návrhu na využitie pozemku
 Starosta informoval, že bola na obecné zastupteľstvo doručená požiadavka na vyjadrenie k 
návrhu na využitie parcely č. 78  v k. ú. Kameničany p. Jany Kremeňovej.  P. Zigo, ktorý 
zastupuje p.  Kremeňovú prišiel na rokovanie so starostom, pretože uvedenú parcelu navrhuje 
využiť na chov oviec, kôz, koní. Uvedený pozemok doteraz využívalo PD Bolešov. Po tejto 
informácii poslanci navrhli, keďže nie je presná špecifikácia využitia pozemku, účasť vlastníkov 
pozemku na ďalšom rokovaní obecného zastupiteľstva.  

K bodu 7/ Rôzne
-  Starosta informoval poslancov, že pri podpisovaní zmluvy  o zriadení vecného bremena 

na realizáciu investičnej akcie Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia 
ČOV Nemšová vo verejnom záujme je  parcela KNE 30 v k. ú. Kameničany (pozemok 
pod zastávkou) vo vlastníctve  Urbárske lesné a psienkové spoločenstvo p.s. Kameničany.



Prebehlo jednanie o možnosti prevedenia pozemku na Obec Kameničany a pri preverení 
podielov sa zistilo, že časť podielov vlastní SPF a bude treba najskôr tieto podiely  
usporiadať pod  Urbárske lesné a psienkové spoločenstvo p.s. Kameničany.

- Poslanec Kotras prišiel s návrhom na možnosť výmeny zrkadla, ktoré  sa nachádza pri 
výjazde z hlavnej cesty pri kultúrnom stánku do dediny. Nakoľko je v zrkadle zlá 
viditeľnosť, starosta navrhol zistiť ponuky na kúpu nového zrkadla.

- Starosta informoval poslancov, že od budúceho roka bude treba hľadať zamestnanca, 
ktorý by bol zamestnaný na obecnom úrade na pomocné práce ako kosenie, zber odpadov,
zametanie a iné drobné práce na obdobie od marca 2017 do novembra 2017.  

- Ing. Koníčková informovala o pripravovanom posedení pre hendicapovaných občanov 
a občanov nad 70 rokov. Treba pripraviť občerstvenie, program a pozvánky na sobotu 

22. 10. 2016 o 15.00 h.  
- Starosta vyzval poslancov, aby sa zúčastnili brigády na dokončovacích prácach na 

zastrešení studničky túto sobotu.
- Starosta informoval o doručenej žiadosti o pomoc a súčinnosť pri zbieraní petičných 

podpisov proti zrušeniu Interného oddelenia NsP Ilava. Poslanec  Kvasnica priniesol 
petičné hárky a poslanci vyjadrili súhlas s podporou petície na zachovanie interného 
oddelenia. Petičné hárky sa zoberú aj na rekreačnú zónu na jesenné slávnosti dňa 16.10. 
2016.

   
K bodu 8/ Návrh na uznesenie

Uznesenie č.   8/2016

Obecné zastupiteľstvo:

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

a/ Informáciu o  kanalizácii
b/ Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením podľa prílohy
c/  Informáciu o pripravovaných jesenných slávnostiach v obci

2. s c h v a ľ u j e:
a/  Účasť vlastníkov pozemku na bližšiu špecifikáciu využitia pozemku   
b/   Výmenu zrkadla pri výjazde z kultúrneho stánku do dediny 
c/   Petičnú akciu proti zrušeniu Interného oddelenia NsP Ilava.

3. u k l a d á :
a/ Zabezpečiť občerstvenie, program  na posedenie pre občanov

Zodpovedný: Ing. Koníčková
Termín: 22. 10. 2016

b/ Zorganizovať brigádu na dokončenie studničky na Vŕškoch
Termín: 15. 10. 2016

4.        k o n š t a t u j e:
a/  Zložité usporiadať parcelu KNE 30
b/ Nevyhnutnosť nájsť zamestnanca na obecný úrad



K bodu 10/
Starosta poďakoval poslancom a hosťom za účasť a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.

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

Overovatelia:

……………………

     …………………….

Igor Daško, starosta obce …………………….


