Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.6.2021

Program: viď príloha Pozvánka
K bodu l/ Otvorenie
Starosta obce p. Igor Daško privítal prítomných poslancov obce , kontrolóra obce
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: Lucia Piatriková
Overovatelia: Ing. Andrej Barták, Štefan Štefanec
K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predniesol starosta obce a
skonštatoval, že uznesenia sú splnené. Cyklodráha pri detskom ihrisku je úspešne dokončená.
Reklamácia ciest bola podaná , reklamované časti cestnej komunikácie boli v 24 týždni
označené spoločnosťou RVSVV Nemšová.
K bodu 4/ Záverečný účet za rok 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra
Starosta predniesol záverečný účet, výročnú správu a správu audítora o vykonanom audite za
účtovný rok 2020.
Návrh záverečného účtu bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 3.6.2021.
Hlavný kontrolór Ing. Matej Veselý skonštatoval, že rozpočet obce za rok 2020 bol zostavený
v súlade s platnou rozpočtovou kvalifikáciou a predniesol záverečný účet za rok 2020
a upozornil na prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v celkovej výške 14 588,91 EUR.
Starosta na podnet hlavného kontrolóra a audítorky dal návrh na hlasovanie o presune
zostatku v plnej výške na rezervný fond alebo len v zákonom stanovenej výške 10 % (1
458,89 EUR). Nakoľko sa poslanci jednohlasne dohodli na presune 10 %, dal starosta
o záverečnom účte hlasovať. Návrh bol prijatý.
Stanovisko hlavného kontrolóra tvorí prílohu k tejto zápisnici..
Audítorská spoločnosť DCA Audit, s.r.o. konštatovala, že informácie uvedené vo výročnej
správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok, výročná správa
obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve a konštatuje, že obec Kameničany konala
v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Poslanci zobrali na vedomie
správu audítora o overení účtovnej závierky a výročnú správu k 31. 12. 2020.
K bodu 5/ Príprava hody 2021
Starosta informoval prítomných, že v termíne od 3. do 4.7.2021 budú v obci Kameničany
prebiehať hody. Program začína v sobotu 3.7.2021 hodovou Disko zábavou v letnom
kultúrnom stánku s limitovaným počtom vstupeniek 1000 ks. Začiatok je naplánovaný na
21:00 hod., kde budú hrať DJ Milan. Verejný poriadok v mieste uskutočnenia hodovej zábavy
– vnútornom priestore bude zabezpečený firmou Aristos SBS Námestie Matice Slovenskej
Dubnica nad Váhom. Zodpovedná osoba: Matej Visolajský. Program pokračuje v nedeľu 4.7.

svätou omšou pri Kaplnke sv. Cyrila a Metoda o 11:00 hod. s hudbou. Na jej priebeh je
potrebné všetko pripraviť. V poobedných hodinách sa uskutoční futbalový zápas na ihrisku v
Kameničanoch, po ktorom bude hrať živá hudba v podaní HS KORAL. Starosta a poslanci si
dohodli spoločné stretnutie, na ktorom si rozdelia úlohy. O priebehu hodov budú občania
informovaní v miestnom rozhlase.
K bodu 6/ Rôzne
Starosta vyzval poslancov na diskusiu ohľadom ponuky od spoločnosti PrimaTel, ktorej
ponuku predniesol p. Peter Fabo na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve. Poslanci
vyjadrili svoje návrhy a pripomienky. Nakoniec dal starosta hlasovať o realizácii výstavby
optických sietí a telekomunikačných vedení. Poslanci s výstavbou súhlasili.
Následne starosta predniesol ďalšiu ponuku od spoločnosti VKU Harmanec, ktorá sa zaoberá
kreslením máp. Na mape by boli zakreslené hlavné lokality obce. Cenová ponuka bola
uvedená na 136 ks a 78 ks. Nakoľko je počet domácností v obci vyšší, dá sa vypracovať nová
cenová ponuka. Spoločnosť ďalej ponúka informačné tabule v cene 178 EUR, o ktoré
poslanci neprejavili záujem.
Pán poslanec Ing. Barták upozornil na problém s odtekajúcou vodou v prípade dažďov na
ceste od obce k cintorínu. Starosta ako riešenie navrhol vybudovanie buď trativodu v zákrute
smerom do Važiny alebo poslanci dali návrh na predĺženie odvodňovacieho žľabu smerom do
obce priekopovými tvárnicami , na ktorom sa zhodli.
K bodu 7/ Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 5 /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/ Ponuka od spoločnosti VKU Harmanec
c/ Príprava hodových slávností
2. s c h v a ľ u j e:
a/ Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
10% z celkového prebytku.
3. u k l a d á :
a/ Zhotovenie rigolu od súčasného žľabu smerom do obce dĺžka cca 8m
Termín: koniec augusta
b/ Príprava a zorganizovanie Hodov v obci
Zodpovedný : starosta + poslanci
Termín : 3-4.7.2021
K bodu 10/ Záver
Starosta poďakoval poslancom a hosťom za účasť a ukončil rokovanie.

Zapísala:

Lucia Piatriková

Overovatelia:
……………………
…………………….
Igor Daško, starosta obce

…………………….

