
    Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 9. 10. 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, Jaroslav Kotras

K bodu 3/ Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  predniesol starosta obce a 
skonštatoval, že uznesenia  sú splnené.  Lávka cez Váh je ukončená a jej slávnostné otvorenie 
je plánované na 18. 10. 2015 spolu s pripravovanou akciou jesenných slávností. Zmluva so 
spoločnosťou Marius Pedersen, a.s. na vývoz zmesového komunálneho odpadu zatiaľ nie je 
podpísaná. Uskutočnil sa zber odpadov do veľkokapacitného kontajnera spolu so zberom 
elektroodpadu, zber textilu sa neuskutočnil pre nevyhovujúci termín odvozu.

K bodu 4/ PHSR 2014 - 2020
Starosta na úvod uviedol, že pracovnú verziu PHSR dostali poslanci na preštudovanie v 
elektronickej podobe a  bude vodítkom pri plánovaní čerpania eurofondov a tvorbe rozpočtu 
obce.  Pripomienky a podnetov zo strany poslancov neboli. Hlasovanie za predložený návrh 
PHSR:

za jednohlasne
OZ schvaľuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kameničany tak, ako 
bol predložený.

K bodu 5/ Podpísaná zmluva s PPA – kamerový systém
Starosta informoval poslancov, že bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) Bratislava na 
„Vybudovanie digitálneho kamerového systému vo výške 93 857,50 EUR a PPA nám zaslala 
rozhodnutie o schválení prostriedkov. Starosta informoval prítomných, že realizáciu 
zabezpečuje víťaz verejného obstarávania, spoločnosť Maxnetwork, s.r.o. Veľké Úľany, ktorá
už začala dielo realizovať. S touto spoločnosťou bude podpísaná zmluva, ktorej účelom je 
poskytovanie technických služieb  o súkromnej bezpečnosti v rozsahu montáže a prevádzky 
zabezpečovacích systémov, poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie 
pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí (služieb 
prevádzkovania kamerového systému). 
Pripravujú sa zmluvy s SSE – Distribúcia a.s. na pripojenie. 
Mandátna zmluva na činnosti externého manažmentu a vypracovanie ŽoNFP a jej príloh č.1, 
č.2 bola podpísaná so spoločnosťou ALGAIL, s.r.o. 



K bodu  6/ Výzva OPŽP SK - kompostéry
Starosta informoval prítomných o vyhlásenej výzve OPŽP SK a o spoločnom stretnutí 
združenia pod Bielymi Karpatami zo dňa 25. 9. 2015 v Bohuniciach, kde je možnosť zapojiť 
sa do projektu „kompostér“, kde by bol podiel obce na nákladoch.Celková predpokladaná 5% 
spoluúčasť na projekt nakladania s biologickými odpadmi (nákup 135 kompostérov pre 
občanov, 6 veľkých kompostérov, 1 ks drviča a osveta pre občanov) pre našu obec bude max. 
1 500,00 EUR.  Starosta informoval o ďalších nevyhnutných výdavkoch na verejné 
obstarávanie vo výške 250 € a externý manažment. Poslanci vyjadrili súhlas so zapojením sa 
do tohoto projektu hlasovaním:

za     jednohlasne

K bodu 7/ Príprava podujatia – jesenné slávnosti
Starosta vyzval poslanca Veselého, aby informoval prítomných o pripravovaných jesenných 
slávnostiach, ktoré budú v nedeľu 18. 10. 2015 so začiatkom od 14.30 h. Pripravený je 
program: ukážky leteckých modelárov, jazda na koni, tvorivé dielne z plodov zeme, 
šarkaniáda, opekačka, punč, skákací hrad, pečené prasa a ohňostroj od sponzorov a hrať bude 
hudobná skupina Amazon. Starosta doplnil, že bude aj slávnostné otvorenie lávky a 
cyklistický pretek detí. Občerstvenie na opekačku zabezpečí Ing. Koníčková. 

K bodu 8/ Rôzne 
 Starosta informoval o pripravovanom stretnutí s občanmi nad 70 rokov. Pozvánky na 

sobotu 24. 10. 2015 o 15.00 h  a organizačné zabezpečenie pripraví Ing. Koníčková. 
Podľa požiadaviek občanov je potrebné zabezpečiť do spoločenskej miestnosti 
servírovací vozík. Cenové ponuky zabezpečí Mgr. Masiarčin. Poslanci vyjadrili súhlas
s nákupom servírovacieho vozíka  hlasovaním:

                       za    jednohlasne

 Ing. Koníčková informovala prítomných, že PD Bolešov prestalo užívať pozemky v 
Slivnici a Pod Matejom a neplatí za ne daň z nehnuteľností. Vlastníci týchto nehnuteľ-
ností majú pripravené daňové priznania.  Starosta navrhol poslancom, aby sa v roku 
2016 doplatili dane. Poslanci po vzájomnej rozprave rozhodli, že doplatok DZN bude 
za roky 2013 – 2015. Občania budú o povinnosti podať daňové priznanie  informovaní
v miestnom rozhlase. Poslanci vyjadrili súhlas s doplatením DZN za roky 2013 - 2015 
hlasovaním:      

za     jednohlasne

Doručená pošta:
 Rímskokatolícka cirkev, biskupstvo Nitra, diecézny školský úrad poslal žiadosť o 

finančnú dotáciu na Centrum voľného času, Školská 9, 914 41 Nemšová na rok 2015, 
ktorú navštevuje 1 žiak z našej obce. 

 Futbalový klub Slovan Kameničany žiada o poskytnutie príspevku na činnosť z 
rozpočtu obce v roku 2016

 Jednota dôchodcov na Slovensku Kameničany žiada o finančný príspevok na činnosť 
z rozpočtu obce v roku 2016

Poslanci odsúhlasili hlasovaním:
                  za     jednohlasne

- príspevok pre CVČ vo výške 40,00 €
-  príspevok pre futbalový klub podľa predloženého rozpočtu na rok 2016
- príspevok pre Jednotu dôchodcov vo výške 250,00 €.



  
K bodu 9/ Návrh na uznesenie

Uznesenie č.   8/2015

Obecné zastupiteľstvo:

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

a/  Informácie o pripravovaných jesenných slávnostiach dňa 18. 10. 2015
b/  Informáciu o pripravovanom stretnutí s občanmi nad 70 rokov na sobotu 24. 10. 2015

2. s c h v a ľ u j e:

a/  Program  hospodárskeho  a sociálneho  rozvoja  obce  Kameničany  tak,  ako  bol
predložený.

b/   Zapojiť sa do projektu „kompostér“, kde by bol predpokladaný 5% podiel obce na 
nákladoch.

c/  Nákup servírovacieho vozíka 
d/  Príspevok pre CVČ vo výške 40,00 €
e/  Príspevok pre futbalový klub podľa predloženého rozpočtu na rok 2016 
f/   Príspevok pre Jednotu dôchodcov vo výške 250,00 €.

K bodu 10/  Záver
Starosta  poďakoval  poslancom  a  hosťom  za  účasť  a ukončil  rokovanie obecného
zastupiteľstva.

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

Overovatelia:

Jozef Veselý ……………………

Jaroslav Kotras  …………………….

Igor Daško, starosta obce …………………….
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