Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 16. 04. 2021

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: Katarína Slamková
Overovatelia: Jaroslav Kotras, ing.Andrej Barták
K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predniesol starosta obce a
skonštatoval, že uznesenia sú splnené. Prehliadka Košarišského potoka sa v obci uskutočnila
24.3. 2021, vyjadrenia od inštitúcií zatiaľ neprišli.
Zmluva s OZV spoločnosťou Recyklogroup Bratislava nie je stále podpísaná z dôvodu
dolaďovania spolupráce so zberovou spoločnosťou Marius Pedersen.
K bodu 4/ Schválenie žiadosti o NFP – Oddychová zóna
Starosta informoval prítomných, že dňa 25.3. 2021 bolo obci doručené rozhodnutie
o schválení nenávratného finančného príspevku na Oddychovú zóna vo výške 13 253,-eur,
ktorej žiadosť sa podávala v roku 2019. Termín realizácie Oddychovej zóny bude stanovený
po podpísaní zmluvy s PPA a stanovení termínu s firmou, ktorá bude realizáciu vykonávať.
Ďalej starosta informoval poslancov o požiadavke Občianskeho združenia v obci na
vytvorenie pump-trekového ihriska pre deti. Vybudované by malo byť v areáli pri ihrisku .
K bodu 5/ Vyjadrenie SSE Distribúcia – stavba v ochrannom pásme VN
Starosta informoval prítomných o tom , že po schválení výnimky pre stavbu v ochrannom
pásme VN , je treba dať vypracovať projektovú dokumentáciu na vybudovanie Požiarnej
zbrojnice. Pri nej zostáva ešte doriešenie žumpy , príp. oodkanalizovania objektu.
.
K bodu 6/ Protipovodňová prehliadka v obci Kameničany
Starosta informoval poslancov, že prehliadka Košariského potoka v obci sa uskutočnila dňa
24.3. 2021. Prehliadky sa zúčastnili pracovníci z OÚ ŽP Ilava, pracovníci
z Vodohospodárskeho podniku, starosta obce a občania bývajúci v blízkosti potoka. Prešiel sa
celý potok. Najväčšie nedostatky zo strany obce , boli podľa pracovníkov SVP s r.o,
neohlásené vstupy a mosty pri objektoch. Vyjadrenie z prehliadky poslal Vodohospodársky
podnik, OÚ ŽP IL zatiaľ vyjadrenie neposlali.

K bodu 7/ Rôzne
Starosta spolu s poslancami hovorili o ceste na Vŕšky, ktorú treba opraviť. Termín opravy si
dohodnú.
Na podnet občanov preberali zvýšený prejazd nákladných áut firmy SVH po ulici pri Letnom
kultúrnom stánku. Nákladné autá spôsobujú neustály hluk a prašnosť na komunikácii v obci.
Treba osloviť konateľov firmy, aby nákladné autá využívali aj inú príjazdovú komunikáciu –
od Bioplynovej stanice a na komunikácii v obci dodržiavali povolenú rýchlosť .
Ďalej starosta informoval ohľadne skončenia pracovného pomeru Ing. Koníčkovej
k 30.4.2021. Po podpísaní dohody o ukončení spolupráce , jej bude vyplatené odstupné podľa
Zákonníka práce.
K bodu 8/ Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 3/2021
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/ Informáciu o schválení NFP na Oddychovú zónu v obci
c/ Informáciu o uskutočnení Protipovodňovej prehliadky v obci
d/ Informáciu o oprave cesty na Vŕšky
2. s c h v a ľ u j e:
a/ Vypracovanie projektovej dokumentácie Požiarna zbrojnica
3. u k l a d á :
a/ Oprava cesty na Vršky v termíne do 23.5.2021
b/
K bodu 10/ Záver
Starosta poďakoval poslancom a hosťom za účasť a ukončil rokovanie

Zapísala: Katarína Slamková
Overovatelia:
……………………
…………………….

Igor Daško, starosta obce

…………………….

