
    Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  16. 06. 2017

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. 

K bodu 4/ Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku RVS VV Nemšová

Starosta  najskôr  predložil  prítomným  zmluvu  o  spolupráci   medzi  Obcou  Kameničany  a
Regionálnou  vodárenskou  spoločnosťou  Vlára-Váh,  s.r.o.  Nemšová  pri  realizácii  projektu
„Odkanalizovanie  mikroregiónu  Vlára-Váh  a intenzifikácia  ČOV  Nemšová“.  V  rámci
uvedeného  projektu  sa  zabezpečuje  v  obci  Kameničany  vybudovanie 153 kanalizačných
odbočení a  ďalších  37  kanalizačných  odbočení  nezahrnutých  pôvodne  do  projektu.
Predmetom zmluvy je poskytnúť  maximálnu súčinnosť pri podpisovaní zmlúv o budúcich
zmluvách  o  zriadení  vecného  bremena,  zmlúv  o  zriadení vecného  bremena,  oboznámiť
všetkých  obyvateľov  na  svojom území  o  prebiehajúcom  projekte  o  jeho  pozitívach  a po
kolaudácii stavieb z projektu je povinný zabezpečiť pripojenie na verejnú kanalizáciu v obci
podľa novovybudovaných kanalizačných prípojok tak, aby celkový počet novo pripojených
obyvateľov dosiahol 85% z celkového počtu obyvateľov na jeho území v členení 60 % do
konca roku 2018 a 25 % do konca roku 2019. 
Starosta dal hlasovať a všetci poslanci súhlasili s podpísaním zmluvy o spolupráci. 

Nadväzne na to starosta predložil poslancom zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku medzi Obcou Kameničany a Regionálnou vodárenskou spoločnosťou Vlára-Váh,
s.r.o.  Nemšová  na  realizáciu  projektu  „Odkanalizovanie  mikroregiónu  Vlára-Váh
a intenzifikácia  ČOV  Nemšová“  s miestom  realizácie  projektu:  Slavnica,  Kameničany,
Bolešov,  Borčice,  Dolná  Súča,  Horná  Súča,  Nemšová.   Účelom  Zmluvy  je  stanoviť
podmienky poskytnutia príspevku, určeného najmä na náklady na prípravné práce, projektovú
dokumentáciu, vyňatie z pôdneho fondu v súvislosti s realizáciou projektu. Výška príspevku
je pre našu obec stanovená vo výške  9 018,00 Eur. Obec Kameničany  by mala poskytnúť
príspevok do 31.12.2017, alebo v dohodnutých termínoch a splátkach a to: 1. splátka do 30. 9.
2017, 2.splátka do 31. 12. 2017, 3.splátka do 31.3. 2018.
V rozprave mali poslanci otázky, napr. aký je koeficient pre jednotlivé obce, či to nie je v 
rozpore so zákonom o hospodárení s majetkom obce, nie sú dodržané termíny 
rozkopávkových prác pri realizácie stavby. Starosta dal hlasovať, všetci poslanci vyjadrili 
jednohlasne nesúhlasné stanovisko k podpísaniu zmluvy.



   K bodu 5/  Návrh zmluvy o odoberaní BRO na skládku Nemšová

Starosta predniesol návrh zmluvy Mestského Úradu Nemšová o bezodplatnom odoberaní 
biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) na zhodnotenie v Regionálnom centre 
zhodnocovania BRO (RCZ BRO) v Nemšovej. Projektovaná kapacita je 1500 t, kapacita sa 
napĺňa, je záujem obcí, ktoré nie  sú v projekte. Doprava bioodpadu buď vlastnou dopravou,  
nie je podmienkou, bioodpad  prevezmú a spracujú, alebo zabezpečia nosič kontajnera, a cenu
dopravy prefakturujú podľa cenníka. Prílohou zmluvy je Prevádzkový poriadok a Rozpis 
jednotkových cien.
Starosta dal hlasovať, všetci poslanci jednohlasne súhlasili s uzatvorením zmluvy.

K bodu  6/ Záverečný účet obce za rok 2016
Ing. Koníčková predniesla stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016. 
Hlavný kontrolór doporučuje schváliť záverečný účet obce za rok 2016 bez výhrad.

K bodu 7/ Rôzne

Výzva 7.4. PRV Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania 
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry 
a súvisiacej infraštruktúry
Starosta informoval, že Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila 31. 5. 2017 výzvu na 
predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 7 – Základné služby
a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.4., kde chceme realizovať 
rekonštrukciu letného kultúrneho stánku. Termín podávania a prijímania ŽoNFP: od 
2.11.2017 do 30.11.2017

Výzva MŽP na predkladanie žiadosti na obstaranie kompostérov
Starosta informoval, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo 
26.5.2017 výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 
1.1.1- Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
Oprávnené aktivity: obstaranie kompostovacích zásobníkov, záhradných kompostérov do 
domácností, obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO 
vzniknutého pri údržbe zelene na pozemkoch oprávneného žiadateľa. 
Do tejto výzvy sa chceme zapojiť, obstarať by sme chceli cca s 110 kompostérov pre 
domácnosti.Termín uzavretia hodnotiaceho  1. kola – 31. júla 2017.

Starosta informoval prítomných o stretnutí, na ktorom boli pozvaní budúci používatelia 
vjazdu do Bioplynovej stanice, Farmy Kameničany, štrkovní a strojárskej výroby z dôvodu 
plánovanej opravy. Predmetom stretnutia  je dohoda vybudovať na prípojnú komunikáciu 
KNC 299/1 spevnenú vozovku minimálne dĺžky 20 m od cesty II/507.

Starosta informoval o  valnom zhromaždení MAS Vršatec a o schválení stratégie miestneho 
rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov Miestnych akčných skupín.

Starosta informoval prítomných o pripravovanej hasičskej súťaži,  ktorá sa bude konať 24. 6. 
2017 na ihrisku v Kameničanoch.

Starosta organizačne dohodol sposlancami prípravu hodov dňa 2. 7. 2017. Pre kanalizačné 
práce v obci bude v nedeľu o 11.00 h sv. omša pri kaplnke sv. Cyrila a Metoda, popoludní v 
športovo-rekreačnej zóne futbalové turnaje a večer tanečná zábava v Hostinci u Štefana.



K bodu 8/ Návrh na uznesenie

Uznesenie č.  6/2017

Obecné zastupiteľstvo:

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

a/  Informáciu vybudovať na prípojnú komunikáciu KNC 299/1 spevnenú vozovku 
minimálne dĺžky 20 m od cesty II/507.

b/ Informáciu o  valnom zhromaždení MAS Vršatec 
c/ Informáciu o pripravovanej hasičskej súťaži,  ktorá sa bude konať 24. 6. 2017 na ihrisku

v Kameničanoch.
d/ Informáciu o pripravovaných hodoch 

2. s c h v a ľ u j e:

a/   Uzatvorenie  zmluvy  o  spolupráci   medzi  Obcou  Kameničany  a  Regionálnou
vodárenskou  spoločnosťou  Vlára-Váh,  s.r.o.  Nemšová  pri  realizácii  projektu
„Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára-Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“.

b/  Nesúhlasné stanovisko k podpísaniu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku RVS VV Nemšová

c/  Návrh zmluvy o odoberaní BRO na skládku Nemšová
d/  Zapojenie sa do Výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v 

rámci opatrenia 7.4. 
e/   Zapojenie sa do výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v 

rámci opatrenia 1.1.1
f/  Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
g/ Prebytok rozpočtu v sume 32 224,88 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. 

a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený 
o nevyčerpané prostriedky v sume 1 091,09  EUR  navrhujeme použiť 10% na tvorbu 
rezervného fondu vo výške 3 113,00 EUR a na plnenie úloh obce v nasledujúcom 
období vo výške 28 019,93 EUR

3. u k l a d á :

a/ Zabezpečiť organizačne priebeh hodov 
          Zodpovedný: starosta a poslanci

          Termín: 2. 7. 2017

K bodu 11/ Záver

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



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

Overovatelia:

……………………

     …………………….

Igor Daško, starosta obce …………………….


