
    Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. 06. 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. 
 
K bodu 4/ Projektová dokumentácia – obecný parčík 
Starosta informoval prítomných, že k dnešnému rokovaniu nám firma pripravila 
dokumentáciu na vybudovanie obecného parčíka v oddychovej zóne. Starosta vysvetlil 
poslancom projekt a predložil rozpočet. Poslanci si projekt naštudovali a navrhli znížiť 
rozpočet, starosta im poskytol pracovnú verziu projektu, do ktorej môžu dokresliť svoj návrh 
parčíka. Poslanec Barták navrhol dať vypracovať projekt na porovnanie aj inej spoločnosti. 
Starosta vysvetlil poslancom, že sa môžu pripomienkovať návrhy až do podania žiadosti na 
vyhlásenú výzvu MAS Vršatec. Projekt by sa mal realizovať až v roku 2021. Poslanci sa 
môžu stretnúť a korigovať rozpočet aj priamo s realizátorom projektu v dohodnutom termíne.  
 
K bodu 5/ Príprava Hody 
Starosta informoval a dohodol s poslancami priebeh hodov v dňoch 5. – 7. 7. 2019, dohodli si 
termíny prípravných prác. V piatok bude hodová sv. omša o 11.00 h a o 15.30 príde do kultúr-
neho stánku hudobná skupina, ktorá bude hrať do 22. h. Na sobotu večer je plánovaná tanečná 
zábava a v nedeľu budú futbalové zápasy na ihrisku.  
 
K bodu  6/ Záverečný účet a stanovisko hlavného kontrolóra 
Starosta vyzval ing. Koníčkovú, aby predložila záverečný účet. Návrh bol pred rokovaním 
zverejnený. Predniesla aj správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2018. 
Na základe prác vykonaných počas auditu priložená závierka poskytuje pravdivý a verný 
obraz finančnej situácie obce. V súvislosti s auditom nezávislý audítor posúdil aj informácie 
uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018. Informácie v nej uvedené sú v súlade 
s účtovnou závierkou za daný rok a výročná správa obsahuje informácie podľa zákona 
o účtovníctve.a obec konala s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.  
Ing. Koníčková predniesla aj stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu, v ktorom 
hlavný kontrolór odporúča poslancom celoročné hospodárenie Obce Kameničany za rok 2018 
schváliť bez výhrad. Stanovisko hlavného kontrolóra tvorí prílohu k tejto zápisnici. Poslanci 
nemali žiadne pripomienky, starosta dal o záverečnom účte hlasovať. Návrh bol  prijatý. 



 
K bodu 7/ Rôzne 
Starosta ešte pripomenul, že je potrebné zabezpečiť výzdobu kaplnky a nový koberec na 
pódium na omšu. Poslanec Kotras navrhol, že ho pôjde zakúpiť. 
 
K bodu 8/ Návrh na uznesenie 
 
Uznesenie č.   6/2019 
 
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/ Informácie o projekte na vybudovanie obecného parčíka a jeho pripomienky 
c/ Informácie o príprave hodov 
d/ Vysporiadanie schodku rozpočtu v sume 3 508,88 z rezervného fondu 
e/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 
f/ Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2018 
g/ Posúdenie informácií nezávislého auditora k výročnej správe za rok 2018 
 
2. s c h v a ľ u j e: 
 
a/  Záverečný účet bez výhrad  
b/  Tvorbu rezervného fondu do výšky 104 849,24 € 
 
3. u k l a d á : 
 
a/ Pripraviť hodové slávnosti v dňoch  
Zodpovední: poslanci 
Termín: 5. – 7.7. 2019  
 
4. p o t v r d z u j e: 

 
a/ spôsob financovania schodku rozpočtu z rezervného fondu 
 

K bodu 9/ Záver 
 
Starosta poďakoval poslancom a hosťom za účasť a ukončil rokovanie 
 
 
Zapísala:  Gabriela Koníčková  …………………… 
 
Overovatelia: 
 
      …………………… 
 
           ……………………. 
 
Igor Daško, starosta obce   ……………………. 


