
    Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  19. 05. 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:  Jozef Veselý, Milan Kvasnica

K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení

Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  predniesol starosta obce a 
skonštatoval, že uznesenia  sú splnené. 

K bodu 4/ Aktualizácia dopravného značenia v obci

Starosta informoval poslancov o spracovanej štúdii dopravného značenia na premiestnenie 
označenia začiatku a konca obce Kameničany na hranicu katastra obce Slavnica. Štúdiu nám 
spracoval Ing. Dušan Duvač. Informoval prítomných aj o pripravovanom stretnutí všetkých 
účastníkov, ktorí budú cestu parc. č. KNC 299/1 využívať ako vjazd z cesty II/507. Stretnutie 
sa uskutoční 26. 5. 2017 na Obecnom úrade v Kameničanoch za účelom dohody vybudovať 
prípojnú komunikáciu – spevnenú vozovku minimálne dĺžky 20 m od cesty II/507 za účasti 
zástupcov TSK a OÚ TN odbor cestej dopravy a miestnych komunikácií. Poslanci Kvasnica a
Veselý požiadali starostu, aby na rokovaní pripomenul, že je potrebné vykosiť priekopy pri 
ceste II/507.  

K bodu 5/ Predbežné informácie o územnom pláne obce

Starosta informoval, že oslovil odborne spôsobilé osoby na vypracovanie štúdie vypracovania
novej IBV na Zácestí.  Popri tom osovujeme aj spoločnosti na rozšírenie územného pláu obce.
Po prvých stretnutiach a posúdení terajšeho územného plánu bude zrejme potrebné pre našu 
obec vypracovať nový územný plán obce. Súčasný územný plán rieši len obytnú zónu obce a 
nový územný plán by riešil celé územie obce. 

K bodu  6/ Príprava akcií sv. omša na Vŕškoch a MDD

Starosta s poslancami sa dohodli na príprave organizácie sv. omše, ktorá bude 28. 5. 2017 pri 
Penkách.  
Poslanec Veselý informoval prítomných o pripravovanej akcii pre deti pri príležitosti MDD. 
Akciia bude v nedeľu 11. 6. 2017, pre deti budú pripravené športové disciplíny. Treba 
zabezpečiť dobrovoľníkov, ktorí budú asistovať pri jednotlivých disciplínach a spropagovať 
akciu aj na stránke obce. Ako sprievodný program sa ohlásili zo spoločnosti O2 s propagáciou
svojej značky.



K bodu 7/  Rôzne

Starosta pripomenul, že je potrebné zabezpečiť na hody občerstvenie pre futbalistov z 

Dunajskej Lužnej, ktorí prídu na priateľský zápas na hody 2. 7. 2017 a tiež pre ostatných 

účastníkov hodových zápasov. 

Starosta informoval, že sme zakúpili nový krovinorez z dôvodu vážnej poruchy na 

krovinoreze, ktorý sa doteraz používal. Zakúpili sme značku Dolmar v cene 500,00 €. 

Starosta informoval poslancov, že našu obec navštívil akademický sochár pán Gavula. Pri 

tomto stretnutí sa dohodli, že pri predložení cenovej ponuky na realizáciu kamennej sochy sv 

Cyrila a Metoda zastupiteľstvo zváži, či túto investíciu podporíme.

Starosta informoval poslancov o priebehu kanalizačných prác a o stretnutí so zástupcami RVS

Vlára Váh, s.r.o. Nemšová. Treba oboznámiť občanov, aby podpisovali zmluvy o budúcej 

zmluve o pripojení na verejnú kanalizáciu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou 

kanalizáciou. 



K bodu 8/ Návrh na uznesenie

Uznesenie č.   5/2017

Obecné zastupiteľstvo:

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

a/  Informáciu o pripravovanom vybudovaní  prípojnej komunikácie – spevnenú vozovku 
minimálne dĺžky 20 m od cesty II/507

b/  Informácie o príprave územného plánu obce
c/  Zakúpenie nového krovinorezu
d)  Informáciu o stretnutí na realizáciu kamennej sochy sv. Cyrila a Meoda
e)  Informáciu o prebiehajúcich kanalizačných prácach  a stretnutí s RVS VV Nemšová

2. u k l a d á :
      a) Zabezpečiť organizačne priebeh sv. omše pri Penkách

          Zodpovedný: starosta a poslanci
            Termín: 28. 5. 2017
      b) Zabezpečiť akciu MDD pre deti

     Zodpovedný: predseda kultúrnej komisie a členovia OZ Kameničany
     Termín: 11. 6. 2017
c)  Zabezpečiť občerstvenie na hody

                 Zodpovedný: starosta a poslanci
                 Termín: 2. 7. 2017  

d)  Oboznámiť občanov, aby podpisovali zmluvy o budúcej zmluve o pripojení na 
       verejnú kanalizáciu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

                  Zodpovedný: Ing. Koníčková
                   Termín: priebežne 

K bodu 9/ Záver

Starosta poďakoval poslancom za účasť a ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva.

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

Overovatelia:

……………………

     …………………….

Igor Daško, starosta obce …………………….


