
 
 

        Z á p i s n i c a  
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 11. 3 .2011 
 
 
 
 
Program: viď príloha 
 
 
 
K bodu l/ 
Starosta obce p. Igor Daško  privítal prítomných poslancov obce na   zasadnutí  OZ 
a vyzval poslanca Veselého k predneseniu správy o Vyhodnotení Fašiangov v obci. 
 
K bodu 2/ 
Kontrolu plnenia uznesení bol poverený p. Štefan  Štefanec, ktorý po prečítaní uznesení 
z predchádzajúceho zasadnutia  skonštatoval, že uznesenia  sú splnené. 
 
 
K bodu 3/  
Zapisovateľ: Štefan Štefanec 
Overovatelia: Štefan Štefanec, Milan Kvasnica 
Návrhová komisia:  Jozef Veselý  
 
K bodu 4/ 
Starosta obce predložil záujemcov o kontrolóra obce a dal hlasovať. Z troch záujemcov 
Ľudmila Šelingová,  Ing. Vít Ondráš, Stanislav Masiarčin, obecné zastupiteľstvo 
odhlasovalo v prospech Stanislava Masiarčina v pomere 3:2.  
 
K bodu 5/ 
 Starosta obce informoval poslancov o vývoze elektroodpadu firmou METAL SERVIS, 
ktorá ponúka vývoz za 0,03 eura za 1 kg odpadu.   
 
K bodu  6/ 
Starosta obce informoval o výzve  MAS Vršatec – Rekonštrukcia ciest – Kameničany, 
ktorá je odsúhlasená, ale finančné prostriedky budú pridelené najskôr v mesiaci október 
2011. 
 
K bodu 7/ 
Starosta informoval o poplatku RFZ Vlára – Váh Nemšová, ktorý činí 0,30 eura na 
obyvateľa, čo predstavuje čiastku za obec 138 eur, ktorá by mala byť uhradená do 
konca mesiaca marca 2011. 
 
K bodu 8/ 
V bode rôzne starosta informoval o pozvánke na pracovné stretnutie poslancov 
členských obcí a miest  Regionálneho združenia miest a obcí stredného Považia, ktorého 
sa zúčastní starosta a pracovníčka obecného úradu.   
 



Marían Palec podal žiadosť o vyjadrenie stanoviska k umiestneniu stavby – výstavba 
rodinnho domu na parcele č. 315 v k. ú. Kameničany.  Prvý návrh je výstavba 
rodinného domu susediaceho s parcelou č. 301, ktorý nebol odsúhlasený. Druhý návrh 
výstavba rodinného domu s prístupovou cestou  za rodinným domom p. Daškovej, ktorý 
je mimo intravilánu obce,  obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo.  
 
Krško Ján podal žiadosť o finančnú pôžičku vo výške 150 eur s mesačnou splátkou 50 
eur, s ktorým obecné zatupiteľstvo súhlasí. 
 
Cvičiteľky z Kameničian požiadali obecný úrad o prenájom priestorov  2x týždenne 
v čase od 19:00 do 20:00 každý týždeň v pondelok, stredu, príp. Piatok a žiadosť o 
finančný príspevok na zakúpenie športových potrieb.  Nakoľko nie je dokončená 
rekonštrukcia obecného úradu, poslanci zatiaľ nedali súhlasné stanovisko.  
 
Poslanec Jozef  Veselý mal pripomienky k porušovaniu zákazu vjazdu nákladných 
vozidiel na ulici k Váhu.  Starosta poveril poslanca Veselého k návrhu riešenia tejto 
pripomienky.  
 
Starosta obce informoval poslancov, na základe viacerých sťažností občanov o voľne 
pobehujúcom psovi a následnom podaní výzvy na vykonanie nápravy p. Ferdinandovi 
Šillerovi a jeho spolubývajúcej p. Lesayovej. 
 
Poslankyňa Ficlová upozornila na nefungujúci rozhlas na hlavnej ulici.  
 
 
Uznesenie č. 3/2011 
 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
l. b e r i e   n a    v e d o m i e 
a/ plnenie uznesení z predchádzajúceho OZ 
b/ informáciu o vyhodnotení fašiangov v obci 
c/  zmluvu s METAL SERVIS 
e/ výzvu  MAS Vršatec – Rekonštrukcia ciest – Kameničany 
f/ žiadosť o nájom priestorov pre cvičiteľky 
g/ pripomienku k porušovaniu zákazu vjazdu nákladných vozidiel na ulici k Váhu 
h/ podanie výzvy na vykonanie nápravy voľne pohybujúceho sa psa po obci 
 
2/   s c h v a ľ u j e 
a/  Stanislava Masiarčina  - hlavného kontrolóra obce 
b/ zaplatenie poplatku RFZ Vlára – Váh Nemšová 
c/ účasť na pracovnom stretnutí poslancov členských obcí a miest  Regionálneho 

združenia miest a obcí stredného Považia, 
d/ výstavbu rodinného domu s prístupovou cestou  za rodinným domom p. Daškovej 
e/ finančnú pôžičku vo výške 150 eur s mesačnou splátkou 50 eur pre J. Kršku 
f/ komisie v tomto zložení: 
 
 
 



 
Kultúrno-športová komisia 
Predseda: Jozef Veselý 
Členovia: Ing. Lívia Ficlová 
      Ladislav Mendel 
 
Finančná komisia: 
Predseda: Ing. Lívia Ficlová 
Členovia: Ľubica Jakušová 
           Jozef Veselý 
 
Komisia verejného poriadku: 
Predseda : Milan Kvasnica 
Členovia:   Ľubomír Barták 
 
 
 
 
Zapísal:  Štefan Štefanec     …………………… 
 
Overovatelia: 
 
Štefan Štefanec      …………………… 
 
 
Milan Kvasnica      ……………………. 
 
 
 
Igor Daško, starosta obce     ……………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


