
    Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  15. 05. 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:  Jaroslav Kotras, Dušan Barták

K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  predniesol starosta obce a 

skonštatoval, že uznesenia  sú splnené. Cenové ponuky na zakúpenie monitorovacieho 

zariadenia sa budú priebežne spracovávať.

K bodu 4/  Projektová dokumentácia na  „Komunitné centrum a zázemie pre letný 
kultúrny stánok – rekonštrukcia“ v obci Kameničany.
Starosta informoval poslancov o výsledku výberového konanía na projektovú dokumentáciu

na  letný  kultúrny  stánok  a  predložil  k  nahliadnutiu  a  pripomienkovaniu  štúdiu,  ktorú  si

poslanci pozreli a pripomienkovali ju svojimi návrhmi.Uchádzač Ing. arch. Anton Barták  pri

vyhodnotení splnenia kritérií získal najviac bodov, preto bola jeho ponuka vyhodnocovateľom

určená ako úspešná  v prieskume trhu.

K bodu 5/  Príprava podujatia – MDD
Poslanec Veselý informoval prítomných o pripravovaniej akcii k medzinárodnému dňu detí, 

ktorá je naplánovaná na 31. 5. 2015 o 15. hodine na futbalovom ihrisku. Pripravených je 

viacero aktivít pre deti aj dospelých. 

K bodu  6/ Záchrana visiacej lávky ponad Váh – cykloturistická spojnica regionálneho 
významu – dotácia z programu obnovy dediny
Starosta informoval prítomných o  schválenej dotácii zo Slovenskej agentúry životného 

prostredia z Enviromentálneho fondu. Potrebné dokumenty, obstarávanie, cenové ponuky na 

materiál a služby sa spracovávajú a budú odoslané do 29. 5. 2015. Starosta navrhol stretnutie 

s poslancami na obhliadku lávky, termín určil na stredu 20. 5. 2015 o 16. hodine. 

K bodu 7/  Úpravy rozpočtu 
Ing. Koníčková informovala poslancov, že boli  vykonané úpravy rozpočtu vo výške 640,00 

EUR po zúčtovaní výdavkov na referedum na ekonomickej klasifikácii 01 6 0, ktoré neboli 

rozpočtované.



K bodu 9/ Návrh na uznesenie

Uznesenie č.  5/2015

Obecné zastupiteľstvo:

l.  b e r i e   n a    v e d o m i e:
a/ Informáciu o pripravovaniej akcii k medzinárodnému dňu detí
b/  Informáciu o  schválenej dotácii zo Slovenskej agentúry životného prostredia z    

Enviromentálneho fondu.

2. s c h v a ľ u j e:
a/   Výsledok výberového konanía na projektovú dokumentáciu na letný kultúrny stánok
b/  Úpravy rozpočtu – výdavky na referendum
c/  Zamietnutie žiadosti p. Anny Hoždorovej na úľavu platenia daní a poplatkov
d/  Úľavu pre Alexa a Erika Veselého po vyvesení, schválení a nadobudnutí účinnosti 

dodatku VZN č. 1/2011.
e/  Úľavu pre Michaelu Bednárikovú po vyvesení, schválení a nadobudnutí účinnosti 

dodatku VZN č. 1/2011.
f/  Splátkový kalendár PD Bolešov

3. p o t v r d z u j e :
      a/ Parcela KN-C 299/1  sa od roku 1976 využíva ako prístupová komunikácia

       4. u k l a d á :
a/  Zabezpečiť organizačne akciu k MDD

Zodpovedný: Jozef Veselý
Termín: do 31. 5. 2015

      b/ Preštudovať a pripomienkovať poslednú verziu PHSR
Zodpovedný: členovaia riadiaceho tímu
Termín: do 20. 5. 2015

c/ Zvolať zasadnutie poriadkovej komisie a predvolať vinníkov
Zodpovedný: Milan Kvasnica
Termín: do 20. 5. 2015

K bodu 10/

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

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

Overovatelia:

……………………

     …………………….

Igor Daško, starosta obce …………………….


