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Zápisnica 
z 8. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, 
konaného dňa 16.11.2015 

 

 
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 
 Riadne 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 7, (ospravedlnení: Eva Fábryová a Daniel Pisár)  čím bolo uznášania 
schopné, spôsobilé jednať a prijímať závery.  
Návrh programu: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia uznesení č. 42-63/2015 
3. Správa starostu obce o činnosti 
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2015 
5. Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov súvisiacich s výstavbou kanalizácie v obci 

Kamenec pod Vtáčnikom  
6. Prerokovanie  žiadosti o zvláštne užívanie rozhlasových stĺpov v obci 
7. Diskusné príspevky občanov a poslancov 
8. Záver 

 
Návrhová komisia: Michaela Vlková, PhDr. 
 Bc. Monika Pažická 
 
Overovatelia zápisu: Dominik Hájovský 
 Marián Žiak 
 
Zapisovateľka: Darina Tonhajzerová   
 
K bodu č. 1:   
Zasadnutie 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 

Michaela Vlková, PhDr., Bc. Monika Pažická. Za  overovateľov zápisu určil  Dominika Hájovského 

a Mariána Žiaka  a za   zapisovateľku Darinu Tonhajzerovú. 

 

Uznesenie č. 64/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schvaľuje:   1. program rokovania OcZ 

 2. návrhovú komisiu v zložení Michaela Vlková, PhDr. a Bc. Monika Pažická  

 

b) určuje za overovateľov zápisnice:   Dominik  Hájovský 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 Správu o  kontrole plnenia uznesení 42-

63/2015. Uvedenú správu uvádzame v prílohe č.1., ktorá je súčasťou tejto zápisnice. Poslanci nemali 

k správe pripomienky. 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 

Hlasovanie: 
Za: 7 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Dominik Hájovský, Eduard Nechala, Monika Pažická, 
Marián Žiak, Vlková Michaela, PhDr.) 
Proti: 0 
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 65/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrole plnenia 
uznesení č. 42-63/2015 
 
K bodu č. 3:  
Starosta obce predniesol správu o  činnosti, v ktorej informoval poslancov a prítomných občanov 
o uskutočnených akciách a zrealizovaných činnostiach v rámci obce. Správu starostu obce o činnosti 
uvádzame v prílohe č. 2 tejto zápisnice.  
Diskusia: 
Bez príspevkov 
Hlasovanie: 
Za:  7 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry,  Dominik Hájovský, Eduard Nechala, Monika Pažická,  
Marián Žiak, Vlková Michaela, PhDr.) 
Proti:  0    
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 66/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu starostu obce o činnosti zo 
dňa 16.11.2015 
 
K bodu č. 4:   
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2015 predložila hlavná kontrolórka 
obce  Jozefína Paulíčková. 
Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 
Hlasovanie: 
Za:  7 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry,  Dominik Hájovský, Eduard Nechala, Monika Pažická, 
Marián Žiak, Vlková Michaela, PhDr.) 
Proti:  0    
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 67/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2015 
 
K bodu č. 5:   
Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov súvisiacich s výstavbou kanalizácie v obci Kamenec pod 
Vtáčnikom. Starosta obce oboznámil prítomných so zápisnicou zo stretnutia starostov Aglomerácie 
Nováky, Kamenec pod Vtáčnikom, Zemianske Kostoľany. StVS a. s. Banská Bystrica nás vyzvala na 
základe zmluvy o spolupráci o zabezpečenie podpísania Budúcich zmlúv  o vecnom bremene. Podľa 
zoznamu ich bolo 69. Starosta obce poslal občanom pozvánky na stretnutie do Spoločenského domu 
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v Kamenci pod Vtáčnikom. Prišli štyria z pozvaných. Následne si poslanci rozdelili zmluvy aby oslovili  
týchto občanov osobne. Mnohí len pozabudli podpísanú zmluvu odoslať. Zatiaľ ich je už podpísaných 
32 a 6  majiteľov je už  zosnulých. Následne otvoril diskusiu. 
Diskusia: 
Michal Fábry – informoval sa o situácií na ulici Cesta na Hájik a o termíne odovzdania zmlúv na vecné 
bremeno. Podotkol, že proces treba urýchliť, nech občania nebránia realizácií projektu. 
Starosta obce - Mali sme tieto možnosti: 

1.Osloviť občanov a opäť vysvetliť situáciu  
      2.Vylúčiť ich z projektu 
      3.Sankcionovať po kontrole dodržiavania VZN 3/2014   
      4.Vyvlastniť pozemky 

Našou snahou je, aby sa projekt nemusel prerábať, preto sme sa rozhodli vyvinúť maximálnu snahu 
o osobné stretnutie s občanmi. Ďalšou možnosťou je vylúčiť ich z projektu. Kde je koncová vetva, tie 
sa vypustia. Jedná sa hlavne o ulicu Cesta na Hájik, kde sú majitelia pozemkov väčšinou z ČR 
a Koncovú ulicu. Sankcionovať  ich po kontrole predloženia dokladov o spôsobe zneškodňovania 
obsahu žúmp som zatiaľ vylúčil. Vyvlastnenie je zdĺhavý proces. Občania si už uvedomujú, že 
nehnuteľnosti v budúcnosti stúpnu na cene ak budú pripojené na kanalizáciu. 
Starosta obce navrhol schváliť uznesenie o ďalšej spolupráci so StVS, a. s. Banská Bystrica a poskytnutí 
pomoci pri uzatváraní zmlúv o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. 
Hlasovanie: 
Za: 7 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry,  Dominik Hájovský, Eduard Nechala, Monika Pažická, 
Marián Žiak, Vlková Michaela, PhDr.) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
Uznesenie č.68/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje poskytnutie pomoci s prípravou 

dokumentácie Aglomerácia Nováky: Kamenec pod Vtáčnikom, Zemianske Kostoľany,  – kanalizácia 

a ČOV, pri uzatvorení  Zmlúv o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi StVS,a.s. Banská 

Bystrica a majiteľmi pozemkov v k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom.  

  
 
K bodu č. 7:   
Prerokovanie  žiadosti o zvláštne užívanie rozhlasových stĺpov v obci. 
Dňa 22.9.2015 bola na Obec Kamenec pod Vtáčnikom doručená žiadosť o zvláštne užívanie 
rozhlasových stĺpov pre napojenie optickej siete GEPON na prevádzku internetu, iptv a kamerového 
systému. Ponúkajú: optické vlákno priamo do domu a bytu, čo znamená v preklade pasívna optická 
sieť, kde nie je potreba naťahovať elektrické napájanie (použitá sieť je aj v Prievidzi, v Dolných 
Vesteniciach). Jedná sa o zavedenie jedného káblu 24 vlákno, čo nenaruší momentálny vzhľad, keďže 
kábel bude pevne umiestnený popri káblu rozhlasu a ukončený  v plastovom boxe.  Zaväzujú sa 
o solídnu údržbu, doba napreduje a je to len otázka času, kedy dôjde k tejto výstavbe. Po dobe 
ukončenia nájmu a nedohodnutia sa o predĺžení sa zaväzujú dať všetko do pôvodného stavu. Ďalej 
žiadajú povolenie na káblovanie novej bytovky na ich náklady a uloženie optických káblov do 
rozkopávok v okolí bytoviek. Zároveň ponúkajú: 

1. Zadarmo vysokorýchlostné pripojenie Obecného úradu v Kamenci pod Vtáčnikom 
2. Zadarmo  vysokorýchlostné pripojenie Základnej školy v Kamenci pod Vtáčnikom 
3. Zadarmo  vysokorýchlostné pripojenie Materskej školy v Kamenci pod Vtáčnikom 
4. Údržbu rozhlasových stĺpov – železná časť 
5. Montáž kamerového systému 8 IP KAMIER v časti cintorína, školy, škôlky a poprípade verejných 

časti zástavky atď., obrana proti vandalom. Možnosť umiestnenia hlavného zariadenia priamo 
na obecnom úrade.  

6. Disponujú plošinou 8m, ktorú môžu ponúknuť obci aj s obsluhou 
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7. Výstavba free internet zóny v obci. 
Diskusia: 
Žiadosť poslanci preberali  na porade a zo strany občanov neboli žiadne pripomienky, preto dal 
starosta obce hlasovať. 
Hlasovanie: 
Za: 7 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Dominik Hájovský, Eduard Nechala, Monika Pažická, 
Marián Žiak, Vlková Michaela, PhDr.) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
Uznesenie č.69/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Žiadosť Green power sk, s.r.o. Hlavná 108, 

Nitrianske Rudno o zvláštne užívanie rozhlasových stĺpov pre napojenie optickej siete GEPON na 15 

rokov za podmienok určených v žiadosti. 

 
K bodu č. 8:   
Diskusné príspevky občanov a poslancov 
Vlková Michaela, PhDr. – otvorila problém dlžníkov na dani z nehnuteľnosti zo správy hlavnej 
kontrolórky obce. 
Starosta obce – radil som sa s právničkou, môžeme to riešiť postúpením exekútorovi alebo výkazom 
nedoplatkov. Vzhľadom na stúpajúce pohľadávky firmy R – OBUV, s. r. o. Dolnokamenčianska ulica č. 
174,  ich postupujeme na exekučné konanie. Ostatní dlžníci budú ešte raz písomne upozornení. 
Michal Fábry –  treba ešte doriešiť situáciu s vypílením stromov na pozemku Ing. Mendela. 
Milan Fábry – občan, žiadal obnovu pomníka na Hornom Kamenci.  Sú tam uvedení občania len 
z Horného Kamenca, treba spraviť novú tabuľu, kde budú uvedení aj občania z Dolného Kamenca a to 
do termínu 100.  výročia ukončenia 1. svetovej vojny. 
Michal Fábry – dávali sme obnoviť písmo, je nutné ho dať ošetriť celkom. 
Ján Nechala – občan. Na jeho stavbu prispeli finančne len občania z Horného Kamenca, preto sú tam 
uvedení len občania z tejto časti obce. Ďalej vyjadril nespokojnosť s využívaním multifunkčného 
ihriska. 
Eduard Nechala – oponoval, využíva sa a bude sa viac, keď sa spravia v základnej škole sprchy. Alebo 
v areáli budovy  TJ Tatran sa spraví kúrenie a zrenovujú sprchy. Budova už začína plesnivieť. Všetko si 
to však vyžaduje nemalé finančné prostriedky.  
 
 
K bodu č. 9: 
Záver 
Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva a poďakoval všetkým prítomným za ich 
účasť. 
Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18.30 hod. 

 
Overovatelia zápisu:  Dominik Hájovský               _____________________ 
 
  Marián Žiak                     _____________________  
 
Zapisovateľka:  Darina Tonhajzerová        _____________________      
 
Starosta obce:     Ing. Dušan Ďuriš      _____________________ 
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Uznesenia  z 8.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom 
dňa 16.11.2015 

 
 
 

Uznesenie č. 64/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schvaľuje:   1. program rokovania OcZ 

 2. návrhovú komisiu v zložení Michaela Vlková, PhDr. a Bc. Monika Pažická  

 

b) určuje za overovateľov zápisnice:   Dominik  Hájovský a Marián Žiak 

 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Dariny Tonhajzerovej  

 

Uznesenie č. 65/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrole plnenia 
uznesení č. 42-63/2015 
 
 
Uznesenie č. 66/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu starostu obce o činnosti zo 
dňa 16.11.2015 
 

Uznesenie č. 67/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2015 
 

 
Uznesenie č.68/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje poskytnutie pomoci s prípravou 

dokumentácie Aglomerácia Nováky: Kamenec pod Vtáčnikom, Zemianske Kostoľany,  – kanalizácia 

a ČOV pri uzatvorení  Zmlúv o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi StVS,a.s. Banská 

Bystrica a majiteľmi pozemkov v k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom.  

 
Uznesenie č.69/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Žiadosť Green power sk, s.r.o. Hlavná 108, 

Nitrianske Rudno o zvláštne užívanie rozhlasových stĺpov pre napojenie optickej siete GEPON na 15 

rokov za podmienok určených v žiadosti. 
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Príloha č.1 

Správa o kontrole plnenia  Uznesení zo  zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod 

Vtáčnikom č. 42-63/2015 

 
 
42. - Obecné zastupiteľstvo (ďalej len OcZ) schválilo program rokovania, návrhovú komisiu, 
overovateľov  zápisnice, ako aj zapisovateľku. 
43. -  OcZ zobralo na vedomie správu o kontrole plnenia uznesenia č. 35-41. 
44. -  OcZ zobralo na vedomie správu o činnosti starostu obce. 
45. - VZN č. 3/2015 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia je v platnosti.  
46. - rozpočtové opatrenie č. 3/2015 bolo zapracované do rozpočtu bez porušenia príjmovej 
a výdavkovej časti. 
47. -  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2015 bol schválený a hlavný kontrolór 
robí priebežné kontroly podľa plánu. 
48. -  stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za r. 2014 bolo zobraté na vedomie. 
49. -  záverečný účet obce za r. 2014 bol schválený bez výhrad. 
50. -  konsolidovaná účtovná závierka obce za r. 2014 bola schválená bez výhrad. 
51. -  schválený zámer odpredaja časti pozemku na parcele č. E 1-91/1 žiadateľovi Igorovi Vlkovi nebol 
zrealizovaný, nakoľko žiadateľ nepredložil potrebné dokumenty. 
52. - schválený zámer odpredať osobný automobil Citroën Jumpy je v konaní, znalecký posudok bol 
vypracovaný, do konca roka bude automobil predaný štandardným postupom, stanovený spôsob 
predaja, najnižšia cena stanovená znalcom a komisia vyberie najvyššiu ponuku. Hodnota auta bola 
znalcom stanovená na 807,-Eur čo bude aj najnižšie podanie. 
53. - Zmluva so spoločnosťou CNS Euro Grants bola podpísaná. Žiadosť je poslaná. 
54. - Verejné obstarávanie pre modernizáciu verejného osvetlenia je takmer skončené, ešte pošleme 
zložku VO na kontrolu riadiacemu orgánu na jeho schválenie a odobrenie. 
55. - OcZ schválilo program rokovania, návrhovú komisiu, overovateľov  zápisnice, ako aj 
zapisovateľku. 
56. - Žiadosť na modernizáciu verejného osvetlenia bola podaná. Formálne je správna, čakáme na 
rozhodnutie o schválení. 
57. - OcZ schválilo program rokovania, návrhovú komisiu, overovateľov  zápisnice, ako aj 
zapisovateľku. 
58. - Obec Kamenec p. Vt. je členom verejno-súkromného partnerstva OZ MAS HN. Bola podaná 
žiadosť pre udelenie štatútu MAS a vypracovanie stratégie – odpoveď zatiaľ neprišla, ale obce  
združené v MAS aj tak dali vypracovať stratégiu, ktorá je povinná pri schvaľovaní a udelení štatútu 
a následnom možnom čerpaní finančných prostriedkov z eurofondov. 
59. - Zmluva bola podpísaná, žiadosť o dotáciu pre rozšírenie kapacít Materskej školy v Kamenci pod 
Vtáčnikom bola podpísaná. Výsledok zatiaľ neviem. 
60. - OcZ schválilo program rokovania, návrhovú komisiu, overovateľov  zápisnice, ako aj 
zapisovateľku. 
61. - PHSR je v platnosti do konca roka. Nové, na programové obdobie 2014 – 2020, bude treba 
spraviť. Mám v pláne aktualizovať územný plán a PHSR je úzko s ním spätý, takže sa budú robiť 
súbežne. 
62. - Nová zmluva o vecnom bremene zo strany obce je v platnosti. V texte boli vynechané niektoré 
obecné parcely. 
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Príloha č.2          Správa starostu obce o činnosti                                                                                                                        
 
Od posledného zastupiteľstva prebehli nasledovné akcie: 
26.6.2015 – rozlúčka s deviatakmi 
27.6.2015 – koncert za dobré vysvedčenie 
04.07.2015 – Memoriál L. Nechalu – futbalový turnaj starých pánov 
11.7.2015. – Beh na Vtáčnik 
25.7.2015 – Výstup na Vtáčnik 
26.7.2015 – Futbalový turnaj SNP o pohár starostu obce 
1.8.2015 – Oslavy 660. výročie obce a 60. výročie zlúčenia obcí 
28.8.2015 – Oslavy SNP 
2.9.2015 – slávnostné otvorenie nového školského roka 
12.11.2015 – divadelné predstavenie Nitra – Cyrano z Bergeracu  
 
Všetkým, ktorí sa podieľali na úspešne zvládnutých akciách týmto vyjadrujem poďakovanie. 

- Ako som avizoval, už dávnejšie som požiadal o prevod pozemkov vo vlastníctve štátu v správe 
MNV a ONV. Všetky tieto pozemky sú už podané na zápis do katastra a budú prevedené do 
vlastníctva obce. 

- 3.7.2015 zavítal do našej obce premiér SR JUDr. Robert Fico, minister vnútra JUDr. Robert 
Kaliňák, predseda TSK a poslanec NR SR Ing. Jaroslav Baška spolu s tajomníkom DPO SR 
a ďalšími vzácnymi hosťami. Našej obci a DHZ v Kamenci pod Vtáčnikom slávnostne 
odovzdávali hasičské auto - cisternu Tatra 815 v hodnote 150 000,- €. Garáž pristavíme   k ma- 
terskej škole, máme už stavebné povolenie. 

- Aktívne sa zúčastňujem zasadnutí pri „vzkriesení“ MAS OZ Hornej Nitry, ktorej sme súčasťou 
aby sme v programovom období 2014-2020 dostali financie zhruba vo výške 2,8 mil. €, ktoré 
by sa dali využiť pre rozvoj nášho regiónu. 

- Podal som žiadosť na rekonštrukciu VO v obci z eurofondov vo výške 246 000,- €. Všetko je 
zatiaľ na dobrej ceste, nechcem to však zakríknuť, takže až keď to bude „odklepnuté“, potom 
bude spokojnosť. 

- Podal som ešte dve žiadosti o NFP, resp. dotáciu, a to rozšírenie kapacít MŠ vo výške 90 000,-
€ a z enviromentálneho fondu na zateplenie ZŠ, telocvične a školskej jedálne vo výške 
290 000,- €. 

- V októbri sme prevzali ocenenie od spoločnosti ENVI-PAK ako samospráva s najvyššou 
efektivitou zbernej siete do 5000 obyvateľov. Dostali sme odmenu 1000,- €. Tieto finančné 
prostriedky sú určené výlučne na podporu triedeného zberu. Ocenenie prevzal môj zástupca 
p. Eduard  Nechala. 

- Mnohí si všimli, že na výstavbe novej bytovky sa už finišuje. Kolaudácia bytovky je 
naplánovaná na polovicu decembra. To však neznamená, že v januári sa budú do nej sťahovať 
už noví nájomníci. Tu by som chcel nájomníkov ešte poprosiť  o trpezlivosť. Do polovice 
februára treba dať žiadosť na ŠFRB o dotáciu a až po jej schválení a prevodu bytovky od 
spoločnosti ROKO Slovakia, s.r.o.  na obec môže túto potom dať do užívania. Neviem povedať 
presný termín, ale dúfam, že do konca marca, resp. apríla  už bude bytovka v užívaní nových 
nájomníkov. 

- Zamestnanci obecného úradu a aktivační pracovníci vykonali nasledovné práce: vymaľovanie 
tried v ZŠ, dokončenie výstavby urnového hája, vymaľovanie  domu smútku, výmena 
oplotenia na ihrisku MŠ, terénne úpravy s oplotením pri ZŠ, bežné údržbárske práce, kosenie, 
hrabanie a vývoz verejných priestranstiev, cintorína, výstavba dielne v areáli obecného úradu, 
opiľovanie a vypílenie napadnutých stromov, pomoc pri kultúrnych podujatiach a iné. 

 
 



  
 Zasadnutie OcZ dňa 16.11.2015 

 

 
 

Príloha č.3          Správa hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2015                                                                                                                       

   
 
 V súlade s ustanovením § 18 f písmeno e) Zákona 369/1990 Z. z, o obecnom zriadení 
predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Kamenci pod Vtáčnikom správu o kontrolnej činnosti za I. 
polrok 2015. 
 
Základom pre výkon kontrolnej činnosti bol obecným zastupiteľstvom schválený plán kontrolnej 
činnosti I. polrok 2015 uznesením č. 28/2015 zo dňa 25.2:2015 
 
V zmysle schváleného plánu boli uskutočnené nasledovné kontroly: 
 

1. Kontrola plnenia príjmov a čerpanie výdavkov a finančných operácií rozpočtu obce 
Kamenec pod Vtáčnikom za 1.polrok 2015 

 
Kontrolované obdobie: od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 
Pri kontrole plnenia rozpočtu obce v príjmovej a výdavkovej časti nebolo zistené porušenie všeobecne 
záväzných právnych predpisov. Dodávateľské faktúry, odberateľské faktúry, pokladničné doklady 
a bankové výpisy sú zaúčtované podľa rozpočtovej klasifikácie.     
  
V príjmovej časti rozpočtu k 30.6.2015 sú najväčšou čiastkou  podielové dane so štátneho rozpočtu 
a to  207 tis. €. Ďalšími príjmami boli dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za užívanie verejného 
priestranstva, za komunálny odpad v celkovej čiastke 45 tis. Eur.   
Tieto dane boli vyberané podľa VZN obce. 
Obec má ďalšie príjmy za dobývací priestor, prenájom pozemkov, nebytových priestorov, za správne 
poplatky, hrobové miesta, za poskytovanie rôznych služieb občanom a to celkom  
10  tis Eura. Príjem od ALAS, a.s. je  16 tis. €.  
Dotácie zo štátneho rozpočtu na školstvo/prenesené kompetencie/, vzdelávacie poukazy,  
na MŠ, register obyvateľstva, transfer od ÚPSVaR boli celkom 138  tis. Eura  
Celkový príjem je 416 tis. € t.j. 49,5 % oproti schválenému rozpočtu. 
  
Finančné prostriedky  vo výdajovej časti boli použité  účelne a hospodárne podľa schváleného 
rozpočtu.  
Celkové čerpanie rozpočtu vo výdavkovej časti je 225 tis. čo je vyčerpané oproti schválenému 
rozpočtu 511 tis na 43,9 %.   
Bežné výdavky potrebné na chod obce boli v celkovej čiastke 127 tis čo je oproti     
schválenému   mu rozpočtu 270 tis. vyčerpané na  46,9 %. Kapitálové výdavky sú za prvý  polrok 18 tis.   

 a to  na kamerový systém 10. tis. a nákup osobného automobilu 8 tis. €     
Vývoz a uloženie komunálneho odpadu bolo čerpané vo výške 13 tis .€. Príspevok TJ bol 8 500 €  
Finančné prostriedky na MŠ a Š J boli vyčerpané v celkovej čiastke 43 tis. €   
Náklady na opatrovateľskú službu boli 9 tis. € 
Čerpanie celkom k 30.6:2015 je 225 tis. € čo je 43,9 % z rozpočtu obce.  
Účtovné zápisy pokladničných a bankových operácií sa usporadúvajú chronologicky a preukazuje sa 
tým zaúčtovanie účtovných prípadov v účtovnom období. Účtovné doklady sú originály, obsahujú 
všetky náležitosti účtovného dokladu. 
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2. Kontrola záväzkov a pohľadávok k 30. 6. 2015 a celkového dlhu obce v zmysle        
     17 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.   

 
Kontrolované obdobie: od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 
Za kontrolované obdobie do 30.6. 2015 boli všetky zaúčtované dodávateľské faktúry uhradené. To je 
všetky dodávateľské faktúry týkajúce sa obce a dodávateľské faktúry  pre školskú jedáleň pri MŠ. Na 
účte 321 – dodávatelia v hlavnej knihe je 0. Obec k 30.6:2015 nemá žiaden záväzok voči banke.  
Obec eviduje pohľadávky na DzN, dani za psa a za KO voči právnickým osobám  a obyvateľom 
k 13.11.2015 za čiastku 4 427,29 € . Z toho za roky 2009 až 2014 sú nedoplatky na DzN a dani za psa a 
komunálny odpad 2 029,03 €.      
 
   

3. Kontrola účtovania a pokladničných dokladov a inventarizácia peňažných prostriedkov 
v pokladni Základnej školy v Kamenci pod Vtáčnikom  

 
Kontrolované obdobie: od 1. 1. 2015 do 28. 5. 2015 
Kontrolou bolo zistené, že na pokladničných dokladoch za kontrolované obdobie sú vyplnené všetky 
predpísané náležitosti. Prílohy k výdavkovým pokladničným dokladom tvoria potvrdenky o nákupe 
materiálu, tovaru a služieb z registračných pokladní a na každom pokladničnom príjmovom 
a výdavkovom doklade uvedený účel a zaúčtovaný podľa rozpočtovej klasifikácie. Účtovné zápisy 
pokladničných operácií sú usporiadané chronologicky a tým je zaúčtovanie účtovných prípadov 
v účtovnom období.   
Konečný stav v pokladni k 28.5:2015 bol 221,29 €        
 

4. Kontrola zmluvných vzťahov obce Kamenec pod Vtáčnikom  
 
Kontrolované obdobie: od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 
Podľa platného Zákona č. 382/2011 a zákona 211/2000 Z. z. je povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr 
a objednávok na internete  pre všetky obce,  mestá a samosprávy. Obec si túto povinnosť plní. 
Uzatvorené zmluvy obcou Kamenec pod Vtáčnikom a dodávateľskými a  sprostredkovateľskými 
firmami boli splnené podľa zmluvných podmienok. Zmluva o kúpe osobného motorového vozidla od 
firmy Audospol, s.r.o., kamerový systém pre prevenciu kriminality od firmy GREEN Power SK, s.r.o. sú 
aj v súlade s rozpočtom obce.    
 Priebežne v roku sú podpisované dohody s ÚPSVaR  na vykonávanie aktivačnej činnosti 
a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť. Tieto príspevky podľa dohody obec 
využíva na menšie služby pre obec.      
.  
 

5. Kontrola vedenia pokladne a dodržiavanie  súvisiacich predpisov  
 
Kontrolované obdobie: od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015  
Príjmové a výdavkové pokladničné doklady a hlavná pokladničná kniha je vedená podľa § 4 ods.4 
zákona o účtovníctve tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky. 
Kontrolou bolo zistené, že na pokladničných dokladoch za kontrolované obdobie sú vyplnené všetky 
predpísané náležitosti. 
Príjem obce a to dane z nehnuteľnosti, dane za psa, poplatky za komunálny odpad a správne poplatky 
sú vyberané v hotovosti a zaúčtované aj vo vedľajšej pokladni. Uvedené poplatky sú odvádzané do 
hlavnej pokladne.    
 Prílohy k výdavkovým pokladničným dokladom tvoria potvrdenky o nákupe materiálu, tovaru 
a služieb z registračných pokladní a na každom pokladničnom príjmovom a výdavkovom doklade 
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uvedený účel a zaúčtovaný podľa rozpočtovej klasifikácie. Pokladničné doklady sú riadne vyplnené 
a podpísané zodpovednými zamestnancami a starostom obce.   
Výsledkom  kontroly, zameranej na agendu pokladne bolo preukázané, že v nadväznosti na platné 
všeobecné záväzné právne predpisy nedochádza pri práci s pokladničnými operáciami k závažným 
nedostatkom a doklady spĺňajú všetky zákonné náležitosti.    
     
         6. Ostatná činnosť 
 
Okrem vykonania kontrol podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti som vypracovala stanovisko 
k záverečnému účtu za rok 2014, vypracovala som plán kontrol na II. polrok 2015 
a zúčastňujem sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. 
 
 
Kamenec pod Vtáčnikom dňa 16. 11. 2015 
 
 
                                                                                                        Paulíčková Jozefína 
                                                                                                       hlavný kontrolór obce       
 
 
 


