
     Z á p i s n i c a  

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa   21. 05. 2021 

 

 

 

Program: viď príloha Pozvánka 

 

K bodu l/ Otvorenie 

Starosta obce p. Igor Daško  privítal prítomných poslancov obce a hostí pána Petra Fabu 

z firmy PrimaTel a našich občanov Ing.Arch. Antona Bartáka a pána Jozefa Kováča 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: Katarína Slamková 

Overovatelia: Matej Visolajský, Milan Kvasnica 

 

K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  predniesol starosta obce a 

skonštatoval, že uznesenia  sú takmer splnené. Termín realizácie Oddychovej zóny nie je stále 

určený, nakoľko zmluva s PPA na podpis ešte neprišla. 

Brigáda na Vŕškoch kde bolo potrebné opraviť cestu sa konala, budúci týždeň bude dovezený  

betón a cesta sa  ním vyspravý. 

 

 

K bodu 4/ Ponuka od spoločnosti PrimaTel 

Za spoločnosť PrimaTel prišiel pán Peter Fabo, ktorý na zasadnutí predniesol ponuku na 

prevádzku telekomunikačných vedení. Spoločnosť sa zaoberá výstavbou optickej 

telekomunikačnej siete, ktorá sa realizuje vzdušným vedením, nemusia sa robiť rozkopávky. 

Spoločnosť ponúka rýchlejší internet a digitálnu televíziu s minimálnym množstvom porúch,  

buduje sieť na vlastné náklady a pripojenie končí priamo u zákazníka. Starosta za ponuku 

poďakoval a spolu s poslancami si nechali čas na rozhodnutie. Ak by bol zo strany obce 

záujem realizácia by mohla začať v priebehu tohto roka , možno začiatkom budúceho roka. 

 

K bodu 5/ Dotácia DHZ r. 2021 

Starosta informoval prítomných o dotácií pre DHZ na rok 2021 v sume 1 400,- eur, ktorá je 

schválená Ministerstvom vnútra a zmluva je podpísaná. V zmluve nastala zmena a to je 5% 

spoluúčasť. Príspevok treba vyčerpať  do 20.8. 2021. 

 

K bodu  6/ Príprava svätej omše na Vŕškoch 

Starosta skonštatoval, že napriek epidemiologickej situácií sa svätá omša na Vŕškoch bude 

dňa 30.5. 2021 konať za dodržania všetkých epidemiologických a hygienických opatrení. 

Prípravy na svätú omšu prebiehajú. 

 

K bodu 7/ Budovanie cyklodráhy s OZ Kameničany 

Starosta informoval, že sa začalo s realizáciou cyklodráhy pre deti v spolupráci s Občianskym 

združením Kameničany.  



Ďalej starosta informoval prítomných, že prišla ponuka od spoločnosti ECOTEXTIL, ktorú 

zastupuje Zdeno Mišutka na odber textilu z obce. Jedná sa o čistý a zachovalý textil, ktorý by 

spoločnosť mala záujem odoberať pre charitu. Nakoľko nemáme priestor v obci na 

uskladnenie textilu, starosta spolu s poslancami navrhli, aby si pán Mišutka určil deň kedy 

príde pre textil, občanom by sa zber vyhlásil a doviezli by textil priamo jemu do auta. Starosta 

p. Mišutkovi tento návrh oznámi. 

Ďalšia informácia, ktorú starosta predniesol bola o Dubnicko – Ilavskom regióne, ktorý 

nedávno vznikol. Jedná sa o združenie 21 obcí kde sa pripravuje nový dokument Program 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK do roku 2030 a obce môžu za seba podávať návrhy. 

Prvé stretnutie sa konalo pred tromi týždňami . 

Na zasadnutí predniesol svoje pripomienky aj pán Ing. Arch. Anton Barták ohľadne 

Košariského potoka,  hnojiska, ktoré patrí PD Bolešov a znečisťuje spodné vody, cesta 

z Pruského do Kameničian,  kde je popri ceste navezený štrk, skaly a kamene.  Dal návrh na 

vyrezanie stromov v okolí koryta potoka a návrh na vyzvanie miestnych podnikateľov, aby si 

okolie popri ceste udržiavali v čistote. Nakoľko potok nie je obecný, nemôžeme si dovoliť 

stromy vyrezať. Starosta ukázal naše pripomienky, ktoré sa odosielali niekoľko krát na 

Vodohospodársky podnik a OU odbor ŽP Ilava a taktiež prečítal ich vyjadrenia, ktoré zaslali 

po obhliadke Košariského potoka. Ďalej spomenul pán Ing. Arch. Barták cestu na Vŕšky, 

ktorá sa momentálne opravuje. Poslanci so starostom spomenuli, že v minulosti sa dala pre 

obec vypracovať cenová ponuka na opravu cesty, ktorá bola vo výške cca 22 000,- eur. 

Nakoľko cesta nie je obecná, nebolo ani možné, aby sme prostriedky na jej opravu mohli 

minúť. Preto je možné komunikáciu, v rámci našich možností a v spolupráci s firmou SVH 

beton , aspoň vyspravovať. 

Ďalej dal pán Ing. Arch. Barták návrh na vybudovanie krížovej cesty na Vŕškoch za kaplnkou 

Panny Márie. Je ochotný darovať obrázky, hranoly,... Starosta s poslancami dali návrh na 

stretnutie po svätej omši na Vŕškoch, kde urobia obhliadku na akom mieste by bola krížová 

cesta vhodná.  

Pán Kováč pripomienkoval cestu na Hradskej, kde sú prepady po kanalizácií, autá 

nedodržiavajú rýchlosť a je tam veľký hluk. Navrhol radary na obmedzenie a dodržiavanie 

rýchlosti áut.  

 

K bodu 8/ Návrh na uznesenie 

 

Uznesenie č. 4  /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 PrimaTel 

c/ PHSR trenčianskeho kraja - pripomienky 

d/ Podnet Ing.Arch. Antona Bartáka – krížová cesta, stretnutie 30.5. 

e/ Reklamácia cesty – odbočky po kanalizácii na hlavnej ceste II/507 

 

 

2. s c h v a ľ u j e: 

 

a/  Čerpanie dotácie na nákup prostriedkov DHZO 

   



3. u k l a d á : 

 

a/ Reklamácia na komunikáciu II/507 v miestach odbočiek kanalizácie 

Zodpovedný: starosta 

Termín: 11.6.2021 

b/ Zabezpečenie a príprava na omšu na Penkách 

Zodpovedný : starosta + poslanci 

Termín : 30.5.2021  

 

K bodu 10/ Záver 

Starosta poďakoval poslancom a hosťom za účasť a ukončil rokovanie. 

 

 

Zapísala:        Katarína Slamková 

 

Overovatelia: 

 

        …………………… 

  

             ……………………. 

  

 

Igor Daško, starosta obce     ……………………. 

 

 

 

 


