
    Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 15. 1. 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:  Milan Kvasnica, Dušan Barták

K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení

Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  predniesol starosta obce a 
skonštatoval, že uznesenia  sú splnené.

K bodu 4/ Dodatok k zmluve o vývoze triedeného odpadu

Starosta informoval poslancov o predloženom dodatku k zmluve o vývoze triedeného odpadu so
spoločnosťou Marius Pedersen, a.s. v nadväznosti na legislatívne zmeny o odpadoch platné od 1.
7. 2016. Spoločnosť nám ponúka vývoz aj ďalších komodít triedeného odpadu ako papier a kovy
a rieši aj ďalšie nádoby na triedený odpad. Poslanci vzali informáciu na vedomie.
 
K bodu 5/ VZN o miestnych daniach a poplatkoch  
Starosta informoval poslancov, že v súvislosti s legislatívnou zmenou je potrebné vypracovať  
dodatok č. 5 k VZN o miestnych daniach a poplatkoch o poplatky  pre fyzické osoby na sadzbu 
0,03 €/kg  drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. VZN o miestnych daniach a 
poplatkoch sa určuje na obdobie roku 2016 a nasledujúce roky s účinnosťou od 1. 2. 2016. 

K bodu  6/ VZN vylepovanie plagátov

Starosta informoval poslancov, že nakoľko je skolaudovaný rodinný dom súp. č. 32, na bráne 
ktorého sa vylepovali plagáty, bol zhotovený nový reklamný panel, kde sa budú vylepovať 
plagáty, je potrebné upraviť vo VZN Čl. 3 bod 2, ktorý znie: „Na umiestňovanie volebných 
plagátov na území obce Kameničany sú zriadené vyhradené plochy nasledovne: drevený ihlan 
umiestnený pri budove COOP Jednota“.

K bodu 7/ Zásady odmeňovania poslancov

Poslanec Kvasnica predložil na rokovanie materiál  „Zásady odmeňovania poslancov“, v ktorých 
sa mení § 4 a odmena poslancov sa upravuje na výšku 18,00 € za účasť na rokovaní obecného 
zastupiteľstva.  
Poslanci jednohlasne odsúhlasili výšku odmeny v Zásadách odmeňovania. 



K bodu 8/ Príprava Fašiangov

Starosta informoval poslancov o obecnej akcii, ktorá je naplánovaná na 30. 1. 2016. Starosta a 
poslanci si dohodli organizačné  zabezpečenie akcie a naplánovali si spoločné stretnutie. 

K bodu 9/Vyhodnotenie verejného obstarávania – Rekonštrukcia MK 

Starosta informoval poslancov o výsledku verejného obstarávania na projekt "Rekonštrukcia MK 
v obci Kameničany". Verejnej súťaže sa zúčastnili  traja uchádzači. Najúspešnejšou sa stala firma 
Strabag s cenou  90 962,53 € s DPH. S víťaznou firmou bude uzatvorená zmluva o dielo. 

K bodu 10/ Rôzne 

Starosta oboznámil poslancov, že je pripravená rekonštrukcia letného kultúrneho stánku. 
Poslanec Kvasnica sa zaujímal o stav dokumentácie letného kultúrneho stánku a termínoch 
rekonštrukčných prác, pretože hasiči plánujú v letnom období usporiadať tanečnú zábavu. 
Starosta informoval, že začiatok prác je naplánovaný po hodoch a po tanečných zábavách, ktoré 
sú tento rok plánované.

K bodu 11/ Návrh na uznesenie

Uznesenie č.   1/2016

Obecné zastupiteľstvo:

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

a/ Informáciu o výsledku verejného obstarávania na projekt "Rekonštrukcia MK v obci 
Kameničany"

b/ Informáciu o pripravovaných fašiangových slávnostiach v obci
c/ Informáciu o  predloženom dodatku k zmluve o vývoze triedeného odpadu s firmou Marius     

Pedersen, a.s
d/ Informáciu o  pripravenej rekonštrukcii letného kultúrneho stánku

2. s c h v a ľ u j e:

a/   Dodatok č. 5 VZN o miestnych daniach a poplatkoch pre fyzické osoby na sadzbu 0,03 €/kg   
za drobný stavebný odpad 

b/   VZN vylepovanie plagátov  Čl. 3 bod 2, ktorý znie: „Na umiestňovanie volebných plagátov 
na území obce Kameničany sú zriadené vyhradené plochy nasledovne: drevený ihlan umiestnený 
pri budove COOP Jednota“.
c/   Zásady odmeňovania poslancov § 4 a odmena poslancov sa upravuje na výšku 18,00 € za    

účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva.
 

3. u k l a d á :
a/ Zabezpečiť kroje a oblečenie pre mládež, na fašiangový sprievod po obci
Zodpovedný: Ing. Koníčková
Termín: 28. 1. 2016



K bodu 12/ Záver

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

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

Overovatelia:

……………………

     …………………….

Igor Daško, starosta obce …………………….


