
    Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 19. 6. 2015 

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, Štefan Štefanec

K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení

Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  predniesol starosta obce, 
vyhodnotil akciu k MDD a vyjadril poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na  organizovaní 
vydarenej akcie, informoval poslancov, že bola podpísaá zmluva s UPSVaR Trenčín a budú 
prijatí zamestnanci na obecný úrad, ktorí budú vykonávať potrebné práce v obci. Uznesenia  z
predchádzajúceho zasadnutia sú splnené. 

K bodu 4/ Príprava hodov

Starosta informoval poslancov o pripravovaných hodoch. 
Priebeh by mal byť nasledovný: 
v piatok 3. 7. 2015 príprava pódia pri kaplnke, 
v sobotu 4. 7. 2015 pripravia športovci tanečnú zábavu v letnom kultúrnom stánku, 
v nedeľu 5.  7.  2015 bude o 11. hodine sv.  omša pri  kaplnke s doprovodom p. Králika a
skupiny  Ladčanka,  treba  zabezpečiť  výzdobu  a  dovoz  stoličiek,  od  14.  hodiny  budú  na
futbalovom ihrisku  prebiehať  futbalové  zápasy,  večer  začne  tanečná  zábava  v  Hostinci  u
Štefana, hrá hudobná skupina AMAZON.  
Máme  ponuku  od  divadelného  súboru  MASKY  z  Ilavy  na  predstavenie  JURKIČKA-
divadelné  putovanie  Aničky  Jurkovičovej.  Poslancom dal  na  rozmyslenie  výberu  termínu
predstavenia. Po krátkej rozprave sa poslanci dohodli, že najvhodnejší bude termín na sobotu
okolo 16-tej hodiny. 
Hasiči zabezpečia organizáciu dopravy počas sv. omše a prípravu stoličiek. Výzdobu kaplnky
a občerstvenie pre divadelníkov zabezpečí Ing. Koníčková  
K bodu 5/ Možnosti čerpania finančných prostriedkov na kamerový systém

Starosta  informoval  poslancov o možnosti  čerpania  finančných  prostriedkov na  kamerový
systém. Zatiaľ  máme ponuku na verejné  obstarávanie.  Podľa pripraveného projektu by  sa
zistil prieskum trhu na realizáciu kamerového systému.

K bodu  6/ Záverečný účet obce

Ing.  Koníčková  predniesla  prítomným záverečný  účet  a  stanovisko hlavného kontrolóra  k
záverečnému účtu. 
Obec vykázala schodok z bežného a kapitálového rozpočtu vo výške  5 139,98,- € a prebytok
z finančných operácií vo výške 45 465,88 €, ktorý sa použije na vykrytie schodku bežného a



kapitálového rozpočtu, zostatok finančných operácií vo výške 40 325,90 € sa použije 10 % na
tvorbu rezervného fondu vo výške 4 032 € a  financovanie splátok úverov. 
Hlavný  kontrolór  obecnému zastupiteľstvu  doporučil  schváliť  záverečný  účet  a  celoročné
hospodárenie obce za rok 2014 bez výhrad.
Poslanci jednohlasne odsúhlasili tvorbu rezervného fondu. 

Záverečný účet a stanovisko hlavného kontrolóra sú prílohou zápisnice. 

K bodu 7/ Úprava VZN č. 1/2011
Na  predchádzajúcom  rokovaní  boli  schválené  žiadosti  o  úľavu  od  platenia  poplatkov  za
domový odpad a preto starosta navrhol poslancom schváliť dodatok č. 4 k VZN č. 1/2011. 
Poslanci hlasovaním odsúhlasili dodatok k VZN č. 1/2011.

K bodu 8/ Rôzne

Ing. Koníčková informovala poslancov, že na základe oznámenia ŠÚ SR o priemernej mzde 
v NH za rok 2014, ktorá je vo výške 824,-- eur sa má v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. 
a novele č. 154/2011 Z.z. prerokovať  plat starostu a hlavného kontrolóra. Starostovi obce 
a hlavnému kontrolórovi  je potrebné rozdiel medzi pôvodným platom a upraveným platom 
doplatiť spätne za celé obdobie, za ktoré mu vznikol rozdiel. Starosta dal odhlasovať 
poslancom navrhované platy. Poslanci jednohlasne odsúhasili plat starostu po valorizácii  od 
1. 1. 2015 prepočítaný  vo výške 814 €.a plat hlavného kontrolóra  po valorizácii od 1. 1. 2015
vo výške 13,80 € s doplatením od 1. 1. 2015.
Starosta informoval poslancov o pripravovanom návrhu zmluvy s firmou NWT Greenhouse 
s.r.o.na kúpu pozemku pri letnom kultúrnom stánku a vypracovaní geometrického plánu.
Poslancom dal k nahliadnutiu nákres situácie letného kultúrneho stánku a oboznámil ich s 
projektom.

K bodu 9/ Návrh na uznesenie

Uznesenie č.   6/2015

Obecné zastupiteľstvo:

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

a/  Informácie o pripravovaných hodových slávnostiach
b/  Informáciu o možnosti čerpania finančných prostriedkov na kamerový systém
c/  Schodok z bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 5 139,98 €
d/  Informáciu o pripravovanom návrhu zmluvy s firmou NWT Greenhouse s.r.o.na kúpu  

pozemku
d/   Projektovú dokumentáciu letného kultúrneho stánku

2. s c h v a ľ u j e:

   a/   Záverečný účet obce Kameničany   a  celoročné  hospodárenie  bez výhrad.

      b) Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia  vo výške 40 325,90 € , 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 na tvorbu rezervného fondu a  financovanie splátok úverov v 

banke 

c/   Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

podmienkach starostov a primátorov miest, v znení neskorších predpisov s účinnosťou

od 1. 1. 2015 plat starostovi obce v sume 814,-- eur a plat hlavného kontrolóra na 

sumu 13,80 eur.

K bodu 10/ Záver

Starosta  poďakoval  poslancom  a  hosťom  za  účasť  a ukončil  rokovanie obecného

zastupiteľstva.

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

Overovatelia:

……………………

     …………………….

Igor Daško, starosta obce …………………….


