
  
 Zasadnutie OcZ dňa 09.07.2015 

 

Zápisnica 

z mimoriadneho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, 

konaného dňa 09.07.2015 v kancelárii starostu obce, ul. Dolnokamenčianska 1,  

Kamenec pod Vtáčnikom 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom bolo zvolané 

v súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Bolo zvolané včas, s udaním dňa, hodiny a miesta konania. Na zasadnutie bolo pozvaných 9 

poslancov, z ktorých bolo prítomných 9, čím bolo uznášania schopné, spôsobilé jednať a prijímať 

závery.  

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie predloženia žiadosti o nenávratný príspevok na realizáciu projektu: Modernizácia 

verejného osvetlenia so zabezpečením realizácie projektu a krytím finančných prostriedkov 

3. Záver 

 

Návrhová komisia: Eduard Nechala 

 Eva Fábryová 

h občasných pri 

Overovatelia zápisu: Ing. arch. Sláva Dadová 

 Marián Žiak 

 

Zapisovateľ: Darina Tonhajzerová   

 

 

 

K bodu č. 1:   
Zasadnutie mimoriadneho Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom otvoril starosta obce 
Ing. Dušan Ďuriš. Privítal prítomných a predniesol návrh programu. Program bol jednohlasne 
schválený. Starosta obce  predniesol návrh členov návrhovej komisie. Návrhová komisia bola 
jednohlasne schválená v zložení Eduard Nechala  a Eva Fábryová. Za  overovateľov zápisu určil Ing. 
arch. Slávu Dadovú a Mariána Žiaka a za  zapisovateľku Darinu Tonhajzerovú. 
 
Uznesenie č. 55/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  
a) schvaľuje:   1. program rokovania mimoriadneho OZ 
 2. návrhovú komisiu v zložení Eduard Nechala  a Eva Fábryová 
 
b) určuje za overovateľov zápisnice v zložení Ing. arch. Sláva Dadová a Marián Žiak 
 
c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Dariny Tonhajzerovej  
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K bodu č. 2: 
Starosta obce predniesol prítomným poslancom a občanom žiadosť o nenávratný príspevok na 

realizáciu projektu: Modernizácia verejného osvetlenia so zabezpečením realizácie projektu a krytím 

finančných prostriedkov 

Diskusia: 

Bez príspevkov 

Hlasovanie: 

Za:  9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala, Bc. 

Monika Pažická, Daniel Pisár, Marián Žiak, Vlková Michaela, PhDr.) 

Proti:  0    

 

Uznesenie č. 56/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje: 

a.)  Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2.OP KaHR na realizáciu projektu „Modernizácia 

verejného osvetlenia v obci Kamenec pod Vtáčnikom“, ktorý je realizovaný Obcou Kamenec pod 

Vtáčnikom 

b.) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

c.) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške                                 

rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci    

 

K bodu č. 3. Záver 
Starosta obce ukončil zasadnutie mimoriadneho  obecného zastupiteľstva a poslanci ďalej pokračovali 
v bežnej pracovnej porade. 
 
Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 16.45 hod. 
 
Overovatelia zápisu:                                       Ing. arch. Sláva Dadová          _____________________ 
    
   Marián Žiak                            _____________________ 
 
                              
 
Zapisovateľka:             Darina Tonhajzerová              _____________________ 
 
 
 
 
 
Starosta obce:           Ing. Dušan Ďuriš                _____________________ 
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Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, 

konaného dňa 09.07.2015 

 

Uznesenie č. 55/2015  

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  
a) schvaľuje:   1. program rokovania mimoriadneho OZ 
 2. návrhovú komisiu v zložení Eduard Nechala  a Eva Fábryová 
 
b) určuje za overovateľov zápisnice v zložení Ing. arch. Sláva Dadová a Marián Žiak 
 
c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Dariny Tonhajzerovej  

 

 

 

 

Uznesenie č. 56/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje: 

a.)  Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2.OP KaHR na realizáciu projektu „Modernizácia 

verejného osvetlenia v obci Kamenec pod Vtáčnikom“, ktorý je realizovaný Obcou Kamenec pod 

Vtáčnikom 

b.) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

c.) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške                                 

rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


