
    Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  16. 03. 2018 
 
 
 
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:  Jozef Veselý, 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/ Žiadosť o výrub stromov na cintoríne 
Starosta informoval prítomných, že Okresný úrad Ilava nám určil Obec Bolešov na vydanie 
súhlasu na výrub drevín na cintoríne. Po výrube drevín, bude vykonaná náhradná výsadba líp. 
 
K bodu 5/ Informácie GDPR – ochrana osobných údajov 
Starosta informoval poslancov o školení na ochranu osobných údajov a v súlade so zákonom 
treba prijať vhodné technické a organizačné opatrenia. Zopovednou osobou pri spracúvaní 
osobných údajov môže byť zamestnanec alebo sprostredkovateľ na základe zmluvy a to na 
základe jej odborných kvalít, odborných znalostí práva a postupov v oblasti ochrany osobných 
údajov.  
 
K bodu  6/ Prieskum trhu Obstarávateľ ÚP obce 
Starosta informoval o príprave prieskumu trhu na Obstarávateľa ÚP obce Kameničany. 
Prieskum bude realizovaný cez aplikáciu tendernet.sk. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo 
vypracovanie nového územného plánu obce. 
 
K bodu 7/ Rôzne 
Na rokovanie obecného zastupiteľstva prišiel na pozvanie starostu p. Jozef Dubnička, ktorý 
nám zabezpečí obrazy na výstavu na hodové slávnosti. P. Dubnička oboznámil prítomných  
so svojimi výrobkami a prisľúbil, že zabezpečí prezentáciu svojich obrazov. 
Starosta informoval prítomných o plánovanom stretnutí s firmou STRABAG, kde budú 
dohodnuté práce na asfaltovaní ciest v obci. 
Starosta predniesol list, od spoločnosti StarDOS Trenčín, v ktorom nám ponúkajú spoluprácu 
pri starostlivosti občanov v našej obci počas preklenovacieho obdobia do ďalšieho čerpania 
finančných prostriedkov z MPSVR SR a list ministra práce sociálnych vecí a rodiny o 
pripravovanej výzve na rozvoj a financovanie opatrovateľskej služby, ktorá bude vyhlásená až 
v júli 2018.  
 



 
K bodu 8/ Návrh na uznesenie 
 
Uznesenie č.  3/2018 
 
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 výrube stromov na cintoríne 
c/ Informáciu o zodpovednej osobe na ochranu osobných údajov 
d/ Informáciu o prieskume trhu  na Obstarávateľa ÚP 
e/ Informáciu o pripravovanej výstave na hody 
f/ Informáciu o  prácach na asfaltovaní ciest v obci 
g/ Informáciu o spolupráci pri starostlivosti o občanov 
 
 
2. s c h v a ľ u j e: 
 
a/  Vypracovanie nového územého plánu obce Kameničany 
 
3. u k l a d á : 
 

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

 


