
 
        Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. 1 .2011 
 
 
 
 
Program: viď príloha 
 
 
 
K bodu l/ 
Starosta obce p. Igor Daško  privítal prítomných poslancov obce na   zasadnutí  OZ.  
 
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: Jozef Veselý, Lívia Ficlová 
Návrhová komisia: Milan Kvasnica, Igor Vavruš 
 
 
K bodu 4/ 
Starosta  oboznámil poslancov , že v zmysle §  13 b zákona o obecnom zriadení   
poveruje   p. Štefana Štefanca  ako svojho zástupcu  na zastupovanie  na celé funkčné  
obdobie .  
Poslanci s poverením starostu súhlasili. 
 
 
K bodu 5/ 
Starosta informoval poslancov OZ   že v zmysle zák. o obecnom zriadení a štatútu obce    
je potrebné určiť hlavného kontrolóra obce , ktorého náplń práce je  stanovená v štatúte 
obce § 18 a úväzok a odmenu stanovilo predchádzajúce OZ v Zásadach odmeňovania. 
Pracovná zmluva s hlavným kontrolórom bude na dobu 6 rokov.  
Poslanci určili kritériá na prijatie hlavného kontrolóra a to ukončené úplné stredné 
vzdelanie s maturitou  /výhodou je ekonomický smer/. Záujemci si môžu žiadosti  
o vykonávanie hlavného kontrolóra podať na obecný úrad osobne, prípadne poštou. 
 
 
K bodu 6/ 
Starosta obce Kameničany oboznámil poslancov , že oslovil  občana obce Kameničany 
p. Pavla Bartáka, aby vykonával funkciu správcu cintorína. P. Barták je ochotný 
uvedenú funkciu vykonávať . Poslanci  jednohlasne súhlasili . S p. Bartákom bude 
uzatvorená  dohoda o pracovnej činnosti s náplňou práce podľa prevádzkového 
poriadku pohrebiska obce Kameničany . Za uvedenú prácu je stanovená odmena vo 
výške 200,- Eur. 
 



K bodu 7/ 
Starosta obce informoval poslancov o možnosti čerpania prostriedkov z EÚ o  Výzve č. 4 
- MAS Vršatec.  Starosta navrhol zapojiť sa do tejto výzvy, na rekonštrukciu cesty  
smer  autobusová zástavka – smer Slávnica – koniec katastra , nakoľko projekt je už 
čiastočne rozpracovaný . Starosta ďalej informoval , že cesta od p. Plevu po koniec obce 
Kameničany je vo vlastníctve SPF , od r. 2009 je žiadosť  na SPF o delimitáciu, príp. 
odkúpenie cesty obcou.  
Rekonštrukcia cesty je rozdelená na 3 etapy 
A – rekonštrukcia cesty   
B- rekonštrukcia cesty   
C – rekonštrukcia cesty 
   
Spolu investícia za 89 000,- Eur a náklady  na manažment . 
Maximálne poskytnutá dotácie je 100 000,- Eur. 
Poslanci súhlasili so zapojením sa do výzvy č. 4.  
Starosta zabezpečí potrebné doklady k žiadosti na Výzvu č. 4. 
 
 
K bodu 8/ 
Starosta obce informoval poslancov o podaní žiadosti Urbárskeho  lesného 
a pasienkového spoločenstva /ULaPS/ obce Kameničany o odpustení dane 
z nehnuteľnosti za rok 2009 a 2010 vo výške 712,- Eur. Svoju žiadosť odôvodnili, že 
v uvedených rokoch , pre nízky výrub im príjmy nepokryjú ani pestebné činnosti, ktorú 
sú povinní vykonávať zo zákona .  
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s odpustením platenia daní . Navrhujú splátkový 
kalendár a to nasledovne: 
l. splátka do 31.3.2011 vo výške 306,- Eur 
2. splátka do 30.10.2011 vo výške 306, Eur 
 
 
 
 
K bodu 9/ 
Starosta obce informoval poslancov o pohľadávke voči PD Bolešov na dani 
z nehnuteľností za rok 2009 a 2010.  Po dohode s PD Bolešov bude dohodnutý splátkový 
kalendár na úhradu dane z nehnuteľnosti za rok 2010. Daň z nehnuteľnosti za rok 2009  
PD Bolešov uhradil v mesiaci január 2011. 
Obecné zastupiteľstvo s navrhnutými splátkami súhlasilo. 
 
 
 
K bodu 10/ 
Starosta obce informoval poslancov o rozpočte obce na rok 2011 a VZN platných v roku 
2011. 
 
 
K bodu 11/ 
Starosta obce  predložil OZ požiadavku o čiastočnú úhradu nákladov, ktoré mu vzniknú 
používaním svojho mobilného telefónu  pre úradné účely a používanie osobného 
vlastného  motorového vozidla pre účely obce – porady, školenia a pod. 



Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s používaním osobného motorového vozidla na úradné 
účely a s vyplácaním cestovného starostovi v zmysle zákona o cestovných náhradách.  
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s používaním  súkromného mobilného telefónu  pre 
úradné účely s mesačným príspevkom z rozpočtu obce vo výške 10,- Eur. 
 
 
K bodu 12/ 
- P. Piatrik  ohlásil drobnú stavbu – oplotenie rodinného domu. Nakoľko oplotenie 

zasahuje do majetku Vodohospodárskych stavieb , k uvedenému oznámeniu  je 
potrebné doložiť  ich súhlas. 

- Starosta informoval poslancov , že Marián Macho, pracovník na VPP, končí  
31.1.2011. Uvedená zmluva sa nedá predĺžiť, je potrebné aby sa aspoň na 1 mesiac 
zaevidoval na Úrade práce a môže byť prijatý  opätovne na pracovnú zmluvu na 
dobu 9 mesiacov s príspevkom na mzdu od Úradu práce SvaR Trenčín s podielom 
obce : prvé 3 mesiace 10%, ďalšie 3 mesiace 20% a posledné 3 mesiace 30 %. 

 
- Poslanci poverili starostu aby oslovil Vodohospodárske stavby o vyčistenie potoka, 
ktorého sú vlastníkmi.  
 
Starosta informoval poslancov o žiadosti ZŠ Bolešov o príspevok na posedenie s rodičmi 
detí. Poslanci odsúhlasili 20,- Eur. 
 
Starosta pripomenul poslancom, že býva tradícia – fašiangy . Po diskusii sa  dohodlo , že 
predseda kultúrno  športovej komisie p. Veselý  zabezpečí hudbu na chodenie po obci 
a aj na zábavu a zároveň zabezpečí aj kolektív.  
 
Nakoľko zakúpené nerozbitné cestné zrkadlo  z dôvodu  technologickej vady sa 
poškodilo , bolo reklamované a vymenené za nové.  
 
Na základe podnetu občanov , kvôli upratovaniu obecného úradu je nutné , keďže 
momentálne skončila dohoda o vykonaní práce  na upratovanie , zabezpečiť 
upratovanie priestorov obecného úradu.  
Upratovanie obecného úradu za mesiac január, február a marec 2011 bude vyplatený 
formou dohody za odpracované hodiny p. Daniele Bartákovej.  
Po presťahovaní obecného úradu do nových priestorov  sa  urobí prieskum uchádzačov  
z  radov občanov a vyberie sa vhodný  kandidát.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 2/2011 
 
l/ berie na vedomie 
 
a/ uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 
b/ kultúrnu akciu -  fašiangy v obci 
 
 
 
 
 
 
2/ schvaľuje 
 
a/ prijatie hlavného kontrolóra a podmienky výberového konania 
b/p. Pavla Bartáka za správcu cintorína 
c/ zapojenie obce do Výzvy č. 4  - MAS – Rekonštrukcia miestnych komunikácií 
d/ splátkový kalendár na zaplatenie dane z nehnuteľností pre ULaPS Kameničany 
e/ splátkový kalendár pre PD Bolešov na zaplatenie dane z nehnuteľnosti 
f/ používanie súkromného  mobilného telefónu  starostovi s náhradou 10,- Eur 
g/  používanie súkromného motorového  vozidla na služobné účely s vyplácaním 
cestovného v zmysle zákona 
h/ príspevok pre ZŠ 20,- Eur 
i/ dohodu na upratovanie obecného úradu 
 
 
 
 
 
Zapísal: Štefan Štefanec    ...................................... 
 
 
Overovatelia   
 
Jozef Veselý      ...................................... 
 
 
 
 Lívia Ficlová      ...................................... 
 
 
 
Igor Daško       .................................... 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


