Zasadnutie OcZ dňa 20.05.2015

Zápisnica
z 3. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom,
konaného dňa 20.05.2015

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 9, čím bolo uznášania schopné, spôsobilé jednať a prijímať závery.
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení č. 21-34/2015
3. Správa starostu obce o činnosti
4. Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č.3/2015
5. Úprava platu starostu obce v zmysle oznámenia Štatistického úradu SR o priemernej mzde
pracovníka v národnom hospodárstve
6. Úprava platu hlavnej kontrolórky obce v zmysle oznámenia Štatistického úradu SR o
priemernej mzde pracovníka v národnom hospodárstve
7. Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu obce
8. Diskusné príspevky občanov a poslancov
9. Záver
Návrhová komisia:

Ing. arch. Sláva Dadová
Eva Fábryová

Overovatelia zápisu:

Michal Fábry
Daniel Pisár

Zapisovateľka:

Darina Tonhajzerová

K bodu č. 1:
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom otvoril starosta obce Ing. Dušan Ďuriš.
Privítal prítomných a z neúčasti ospravedlnil hlavnú kontrolórku obce. Následne predniesol návrh
programu. Program bol jednohlasne schválený. Starosta obce predniesol návrh členov návrhovej
komisie. Návrhová komisia bola jednohlasne schválená. Za overovateľov zápisu určil Michala Fábryho
a Daniela Pisára a za zapisovateľku Darinu Tonhajzerovú.
Uznesenie č. 35/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:
a) schvaľuje: 1. program rokovania OZ
2. návrhovú komisiu v zložení Ing. arch. Sláva Dadová a Eva Fábryová
b) určuje za overovateľov zápisnice v zložení Michal Fábry a Daniel Pisár
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 2134/2015 Uvedenú správu uvádzame v prílohe č.1, ktorá je súčasťou tejto zápisnice. Poslanci nemali
k správe pripomienky.
Hlasovanie:
Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,
Monika Pažická, Daniel Pisár, Marián Žiak, Vlková Michaela, PhDr.)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 36/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení č. 21-34/2015
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: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,
Monika Pažická, Daniel Pisár, Marián Žiak, Vlková Michaela, PhDr.)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 37/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o činnosti starostu obce zo
dňa 20.05.2015
K bodu č. 4:
Starosta obce oboznámil prítomných o proteste prokurátora č. Pd 44/15/3307-7 k Všeobecne
záväznému nariadeniu č. 3/2015 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Predmetné schválené VZN
sme schválili uznesením číslo 24/2015 dňa 25.02.2015 a odoslali na okresnú prokuratúru do Prievidze.
Okresný prokurátor podal protest. Návrh nového VZN bude vyvesený a schválený v nasledujúcom
OcZ v mesiaci jún 2015.
Diskusia:
Bez príspevkov
Hlasovanie:
Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,
Monika Pažická, Daniel Pisár, Marián Žiak, Vlková Michaela, PhDr.)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 38/2015
Obecné zastupiteľstvo podľa § 22 ods. 1 písm. a) bod 2 a § 25 zákona číslo 153/2001 Z. z.
o prokuratúre v znení neskorších predpisov vyhovuje protestu prokurátora č. Pd 44/15/3307-7 zo
dňa 06.05.2015 proti VZN obce č.3/2015 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce
Kamenec pod Vtáčnikom schváleného Obecným zastupiteľstvom v Kamenci pod Vtáčnikom dňa
25.02.2015, pričom v lehote do 90 dní od doručenia uvedeného protestu prokurátora nezákonný
všeobecne záväzný právny predpis zruší, prípadne nahradí všeobecne záväzným právnym predpisom,
ktorý bude v súlade so zákonom a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
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K bodu č. 5:
Úprava platu starostu obce v zmysle oznámenia Štatistického úradu SR o priemernej mzde pracovníka
v národnom hospodárstve. V zmysle ustanovení zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov podľa § 4 ods.
1 zákona s poukazom na §3 ods. 1 zákona, podľa ktorého sa plat starostu upravuje na základe údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok otvoril starosta obce
diskusiu a opustil rokovaciu miestnosť. Poslanci po vzájomnej dohode navrhli plat starostovi obce vo
výške 2 100,- € t. j. 858,-€ x koef. 1,98 zvýšený o 23,6% = 2099,76, zaokr. 2 100,-€ s účinnosťou od
01.01.2015 a prizvali starostu obce späť do rokovacej miestnosti.
Hlasovanie:
Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,
Monika Pažická, Daniel Pisár, Marián Žiak, Vlková Michaela, PhDr.)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 39/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje plat starostovi obce Kamenec pod
Vtáčnikom Ing. Dušanovi Ďurišovi v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to: súčin
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 2014 a násobku 1,98 a v súlade s § 4 ods. 2 s
citovaného zákona zvýšený plat o 23,6 % mesačne účinnosťou od 01.01.2015
K bodu č. 6:
V zmysle § 11 ods. 4 písm. j.) zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo volí a odvoláva
hlavného kontrolóra obce, určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľuje
odmenu hlavnému kontrolórovi. V súlade s § 18c ods. 1) zákona o obecnom zriadení je plat hlavného
kontrolóra stanovený súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za
predchádzajúci rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce. Úprava platu hlavnej kontrolórky Obce
Kamenec pod Vtáčnikom určený na základe zákona o obecnom zriadení:
858xkoef. 1,54=1321,32, zaokr. 1322 x úväzok 0,133¯₌176,27.
Diskusia:
Bez diskusných príspevkov
Hlasovanie:
Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,
Monika Pažická, Daniel Pisár, Marián Žiak, Vlková Michaela, PhDr.)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 40/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje plat hlavnej kontrolórke obce Kamenec
pod Vtáčnikom v roku 2015 vo výške 176,27€ v súlade s § 18c zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení zmien a doplnkov, so spätnou platnosťou od 01.01.2015
K bodu č. 7:
Starosta obce dal návrh na prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu obce vo výške 7 550,€ na bežný účet obce.
Diskusia:
Bez príspevkov
Hlasovanie:
Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,
Monika Pažická, Daniel Pisár, Marián Žiak, Vlková Michaela, PhDr.)
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Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 41/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje prevod finančných prostriedkov
z rezervného fondu obce vo výške 7 550,- € na bežný účet obce.
K bodu č. 8:
Diskusné príspevky občanov a poslancov:
Viliam Jánoška – občan, žiada spoluobčanov, aby boli k sebe tolerantní pri pripojovaní na verejnú
kanalizáciu.
Starosta obce – obec nemôže riešiť pripojovanie na súkromných pozemkov občanov, vy sa musíte
dohodnúť so susedmi a požiadať v prípade jednoduchšieho napojenia cez pozemok suseda o vecné
bremeno. Vodárenská spoločnosť dá prípojku na hranicu pozemku tam, kde si povie občan.
Viliam Jánoška – ďalej apeloval na problém s lyžiarskym vlekom, už je dávno po zimnej sezóne
a unášače ešte nie sú zdemontované. A cesta na Vtáčnik je rozbitá v dôsledku jazdy na terénnych
motorkách, ničia nám prírodu. Zároveň poukázal, že je potrebné riešiť správanie sa detí rómskej
menšiny na cestných komunikáciách v obci.
Michal Fábry – dávame peniaze lyžiarskemu oddielu a jej členovia nie sú schopní po zime rozobrať
unášače.
Marián Žiak – najlepšie riešenie je dať vlek do prenájmu.
Eva Fábryová – navrhuje vyhlásiť v miestnom rozhlase, kto má záujem o prevádzkovanie lyžiarskeho
vleku.
Ján Nechala – občan, z bystričianskeho urbáru vozia drevo cez našu obec, treba od nich žiadať
finančnú náhradu za používanie našej komunikácie a peniaze použiť na zveľaďovanie obce, treba
spraviť vchod do spoločenského domu, rozšíriť kuchyňu, doplniť jej vybavenie, na ulici
Dolnokamenčianskej zabetónovať lavičku cez potok a spraviť zábradlie, pri obecnom úrade dať nové
zábradlie nad potokom po celej dĺžke, na cintoríne prvý chodník dole nie je vyložený dlažbou, lebo
vtedy sme už nemali peniaze a dať jednou stranou zábradlie, pri dome smútku pri cintoríne doviezť
hlinu na spodné diely plota.
Daniel Pisár – vďaka aktivačným prácam je vymaľovaný spoločenský dom, kultúrny dom, netreba
zabudnúť aj na dom smútku, vymaľovať, opraviť WC. Na Hornom Kamenci sa pomaly zasypáva
odpadový kanál, treba tam vložiť rúry, lebo sa zasype. Pri školskej bytovke sme nestihli položiť rúry,
treba ich tam dať.
Dominik Hájovský – cesta za pánom Vrškom, buldozér tam upravoval dovezený stavebný odpad,
náklady by nám mohlo znížiť, keby sa vyberali poplatky od cudzích občanov, aby sa nám vrátili aspoň
náklady za buldozér.
Monika Pažická – vrátila sa k problému s lyžiarskym vlekom a navrhla v prípade, že nenájdeme
nájomcu na lyžiarsky vlek nechať ho pod správou obecného úradu a dať tam aktivačných
pracovníkov.
Starosta obce – to nie je vhodné riešenie, lebo s týmito pracovníkmi máme uzatvorené zmluvy
väčšinou počas letného obdobia a podotkol, že majiteľom je TJ Kamenec pod Vtáčnikom.
A prevádzkovatelia vleku musia mať školenie.
Marián Žiak – informoval o unimobunke na ihrisku. Pokúsili sa ju opraviť, rozpadla sa.
Starosta obce – pôjdem sa tam pozrieť, nájdeme spolu nejaké riešenie.
Ing. arch. Sláva Dadová – poslankyňa, prečítala otvorený list:
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Ing. arch. Sláva Dadová, Dolnokamenčianska 280/18, Kamenec pod Vtáčnikom 97244
VEC: Otvorený list.
Rozhodla som sa napísať tento otvorený list, z dôvodu nespokojnosti s vedením informovanosti
občanov v našej obci, pri príležitosti riešenia projektov „splaškovej kanalizácie“ a „stavby bytového domu“.
Vzhľadom k tomu, že som nebola na prvom prejednávaní ohľadom kanalizácie, budem sa vyjadrovať ku
druhej schôdzi. Očakávala som, že Obecný úrad bude rozosielať informačný list každej domácnosti, ktorej sa
týka pripojenie. Nielen ja, ale aj druhý poslanci dodali starostovi rôzne materiály k danej problematike
a nevidíme, žiadnu prepojenosť smerom ku občanom.
V tomto ohľade sa ako poslanci javíme, že vôbec nič nerobíme, čo ma veľmi mrzí. Očakávala som, že
občania dostanú tieto informácie formou listu, aby sa predišlo neúspechu pripojiteľnosti pod hranicou 85%.
Predpokladala som, že budú spracované približne v tomto znení:
A: pozitíva kanalizácie
1./ ekologické narábanie so splaškovými vodami
2./ takmer bez údržbová prevádzka
3./ približná cena za prípojku (5.2.2015, som starostovi zaslala e-mail, v ktorom tieto
informácie boli, aspoň približné, vzhľadom k tomu, že sa jedná o Vodárenskú spoločnosť Ružomberok a.s. časť
dokumentu je prílohou tohto listu)
4./ v ďalšom dokumente boli schémy pripojenia, ktoré by mali ľudia vidieť, lebo si to
niektorý nevedia predstaviť, takto by si vybrali z jednotlivých variant riešení, tieto schémy by mali byť vo
vývesných skrinkách
5./ informovať o tom, že teraz tá investícia obec nič nestojí, vzhľadom, že je to riešené
cez eurofondy a je to pre obec veľmi výhodné
B: negatíva kanalizácie
1./ zvýšené výdavky pre občanov na vybudovanie kanalizačnej prípojky od RD ku
šachte na hranicu pozemku
2./ obmedzenie automobilovej dopravy v čase realizácie
C: dôsledky
1./ v prípade, že nebudeme prostriedky čerpať cez eurofondy, ako bude obec riešiť
13.000000 Eur (trinásť miliónov eur), kde na to vezme a aký to bude mať dopad na obec a občanov. Napr.:
zvýšené dane za nehnuteľnosti, dane za psa, zvýšenie poplatku za likvidáciu odpadu. Obmedzenie príspevkov na
fungovanie kultúry, športu, školstva, DHZ atď. .....
2./ Ďalej požadujem, aby občania, ktorý nesúhlasia s pripojením na kanalizáciu, boli
takisto vyzvaný na predloženie dokladov ako:
1./ atest o vodonepriepustnosti žumpy
2./ zmluvu s likvidátorom splaškových vôd o vývoze, plus projektovú dokumentáciu ku žumpe
(k nahliadnutiu pri odovzdaní dokumentov), kde je uvedená sekvencia vývozu žumpy napr. každých 25...32 dní.
Tieto doklady predložiť do konca júna, tak ako občania majú do konca júna možnosť podpisovať
žiadosti na pripojenie ku kanalizácii.
Príloha: časť dokumentu „Montáž kanalizačnej prípojky“
Toto je všetko ku riešeniu kanalizácie.
Ďalej ma zaujíma, prečo na stránke obce nie je uvedený spôsob financovania bytového domu,
vzhľadom k tomu, že sa ma to ľudia neustále pýtajú, žiadam, aby tam tieto informácie pribudli. Ďalej koľko bude
stáť výstavba bytového domu, čo investuje obec, ak je tam ďalší investor koľko je jeho investícia a ako sa mu
tieto finančné prostriedky budú vracať, (napr. obec si zoberie úver, zaplatia to všetko občania formou svojich
úverov, alebo to bude nájomný dom s možnosťou odpredaja do osobného vlastníctva). Potom sa ma občania
pýtajú, ako budú byty prideľované (podľa podaných žiadostí, losovanie, resp. ak preukážu schopnosť splácať
nájom alebo úver dostanú byt ....), a ako si byty budú financovať, (napr.: nájom + splátka, nájom + občan musí
mať úver atď. ..... )
V Kamenci pod Vtáčnikom 20.05.2015
Ing. arch. Sláva Dadová
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Starosta obce – k financovaniu bytovky, na internete je zverejnená zmluva s firmou Roko Slovakia,
s.r.o. Budeme žiadať príspevok z fondu rozvoja bývania, byty budú nájomné, po 3O rokoch sa budú
dať odpredať. Keď sme začínali s výstavbou bytovky, boli stanovené podmienky prideľovania bytov. Je
spravený poradovník. Finančná komisia bude musieť zasadnúť a stanoviť nové kritéria vyhovujúce
podmienkam ŠFRB a obecné zastupiteľstvo schváli výšku nájmu.
Ku kanalizácií – projekty sú k nahliadnutiu na obecnom úrade. Bolo stretnutie so zástupcami
s vodárenskou spoločnosťou. Môžeme teda ešte napísať informáciu pre občanov o dôležitosti
vybudovania kanalizácie v našej obci a poslanci znovu osloviť občanov, ktorí ešte váhajú s pripojením.
Ing. Arch. Sláva Dadová – žiada upozorniť občanov na kosenie a úpravu svojich pozemkov.
Starosta obce – sťažnosti sa evidujú na okresnom úrade a občanom je následne uložená pokuta.
Daniel Pisár – najprv sa pokúsme občanov upozorniť listom my.
Michal Fábry – žiada opäť stretnutie s projektantom kanalizácie a občanov. Na bytovke sa začali
výkopové práce a pozemok ešte nie je pokosený. V amfiteátri na Pílach treba odpíliť rebrík, lezú po
ňom deti a hrozí tam úraz. Ako stojí oprava pomníka nášho rodáka Valenta Mendela na partizánskom
cintoríne v Martine?
Eva Fábryová – napísala som žiadosť na Mestský úrad v Martine na základe telefonického dohovoru
s Ing. Demáčekovou a poslala aj s prílohami, ktoré od nás požadovali. Opravu naplánovali ešte
v mesiaci máj.
Starosta obce – výkopové práce mala začať firma Roko Slovakia, s.r.o. až v júni, preverím túto
informáciu a dáme to pokosiť skôr.
Michal Fábry – treba dať na internet VZN 3/2015
Starosta obce – prišiel protest prokurátora, preto sme vyvesenie pozastavili.
Eva Fábryová – občania sa sťažujú, že im tuje na cintoríne poškodzujú pomníky. Ohľadom opravy
studničky na Jachovej som požiadala turistický oddiel aby opravili na nej striešku. Na amfiteátri sa
deti hrajú a loptou ničia drevené lišty. Prosím pozametať pred akciami aj plochu javiska.
Záver
Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva a poďakoval všetkým prítomným za ich
účasť.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18.30 hod.
Overovatelia zápisu:

Michal Fábry

Daniel Pisár

Zapisovateľka:

Darina Tonhajzerová

____________________

_____________________

_____________________
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Príloha č. 1
Správa o kontrole plnenia uznesení 21-34/2015

Uznesenie 21. a 22. zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení č. 1-20/2014 a Správu starostu obce o činnosti zo dňa 25.02.2015. Uznesenie 23. –
Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 je zapracované do rozpočtu obce. Uznesenie 24. Upozornenie
prokurátora o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia bolo zobraté na vedomie. Uznesenie 25. Obecné
zastupiteľstvo schválilo VZN č. 3/2015 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Vyskytli sa tam však
chyby, a preto prokurátor podal voči nemu protest. Bude nutné chyby opraviť, aby predmetné VZN
bolo v súlade so zákonom. Uznesenie č. 26 – Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2007 o pohrebníctve je
v platnosti. Bude ešte potrebné vyvesiť na cintoríne štúdiu s rozmermi urnových miest. Uznesenie č.
27 – obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
a uznesením č. 28 schválilo plán kontrolnej činnosti. Hlavná kontrolórka obce vykonáva svoju činnosť
podľa neho. Uznesenie č. 29. – koncepcia kultúrnych podujatí je schválená a dúfam, že podujatia
budú úspešne prezentované a plnené. Uznesením č. 30 boli zvolení členovia do jednotlivých komisií,
zostáva len dúfať, že si budú s predsedami plniť svoje úlohy zodpovedne. Uznesenie č. 31 - zmena
úradných hodín Obecného úradu v Kamenci pod Vtáčnikom je v platnosti od 1.3.2015, zatiaľ sa
neprejavila negatívna skúsenosť. Uznesenie č. 32 – kamerový systém sa ide v týchto dňoch realizovať.
Projekt by mal byť ukončený 15.06.2015. Uznesenie č. 33 – zmluva o dielo „Projektová dokumentácia
– Rekonštrukcia materskej školy – zvýšenie kapacity, Kamenec pod Vtáčnikom“ s PDarch, s.r.o.
Bratislava je podpísaná a zverejnená. Uznesenie č. 34 – úžitkové auto je kúpené, prihlásené na obec
a samozrejme aj poistené. Verím, že nám bude dlho slúžiť.

Ing. Dušan Ďuriš
starosta obce

Zasadnutie OcZ dňa 20.05.2015

Príloha č. 2
Správa o činnosti starostu obce zo dňa 20.05.2015
Od posledného zastupiteľstva sa uskutočnili nasledovné akcie:
-

Deň učiteľov 28. 3. – v piatok 27. 3. som dal učiteľom v ZŠ a MŠ kvetinky a zaželal im veľa
úspešných dní v práci s deťmi a žiakmi
9. 4. 2015 sa uskutočnil zájazd do Trenčína na výstavu „Záhradkár – včelár“ – kapacita
autobusu bola plne vyťažená a účastníci zájazdu vyslovili veľkú spokojnosť
4. 4.2015 Veľkonočný turnaj v stolnom tenise v telocvični ZŠ – účasť bola slabšia ako
v minulom roku 2014
26. 4. 2015 zájazd na predstavenie „Najstaršie remeslo“ v Divadle Nová scéna Bratislava –
spokojnosť účastníkov s výberom divadelného predstavenia
30. 4. 2015 Stavanie mája – tradičné každoročné podujatie tešiace sa veľkej obľube
nesklamalo ani tento rok, predovšetkým vďaka organizátorom pod vedením kultúrnej komisie
16. 5. 2015 Deň matiek – tentoraz trochu netradične ale s o to väčším ohlasom a úspechom
bolo podujatie konané v spolupráci so ZŠ a DHZ na amfiteátri v centre obce

V ZŠ som vyhlásil výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy. V prvom kole nedošlo k voľbe, preto
som vyhlásil druhé kolo. Predpokladám, že do konca júna sa dozvieme meno nového riaditeľa.
Dňa 14. 5. 2015 sa v Spoločenskom dome konalo stretnutie občanov s predstaviteľmi
Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti za účelom ozrejmenia kanalizácie. Treba si uvedomiť, že
teraz je jedinečná možnosť, aby bola v našej obci vybudovaná kanalizácia, ktorej realizácia by obec
nestála ani euro. Kanalizácia je v obci nutná, nakoľko producenti odpadových vôd – naši občania,
často ignorujú a porušujú zákonné postupy likvidácie týchto vôd. V konečnom dôsledku sa musíme
pozrieť do budúcnosti, či už našich detí alebo životného prostredia okolo nás a zabezpečiť dôstojnú
budúcnosť. Taktiež nie je zanedbateľná výška pokút a poplatkov v prípade, že by sa táto stavba
nerealizovala. Verím, že u ľudí zvíťazí zdravý rozum nad pohodlnosťou a nečinnosťou.
V týchto dňoch prebiehajú už prípravné práce na realizácii kamerového systému v centre obce
a do 15. 6. 2015 by mal byť systém spustený.
Taktiež mám už v rukách audit verejného osvetlenia. Treba pripraviť ešte svetelno-technickú
štúdiu a potrebné doklady, aby sme mohli požiadať o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na
rekonštrukciu verejného osvetlenia.
V rámci obecných prác vykonali zamestnanci obce spolu s aktivačnými robotníkmi nasledovné
práce: kosenie obecných plôch a cintorína, výsadba okrasných kvetín, vyrovnávanie nerovností
trávnatých plôch hlinou, natieranie zastávok SAD, osadenie krytu studne pri fare, z areálu ZŠ sa
zoštiepkovali vypílené stromy, buldozérom sa upravila Cesta na Hájik za pánom Vrškom, opravil sa
pomník 1. sv. vojny v dôsledku vyvalenia lipy v jeho blízkosti.
Požiadal som Okresný úrad v Trenčíne o pridelenie pozemkov ČS štátu v správe MNV a ONV na
obec Kamenec pod Vtáčnikom. Začínajú mi po častiach chodiť protokoly o prevode pozemkov, ktoré
následne dám zapísať do katastrálnych vložiek.
Tak ako ja, aj mnohí občania sa zapojili do petície o zákaze ťažby v DP Hrádok – Bystričany. Na
margo toho som znovu napísal na Ministerstvo ŽP aby našu obed zaradili do posudzovania vplyvov
a vyjadrili tak nesúhlas s povolením ťažby.

Ing. Dušan Ďuriš
starosta obce

Zasadnutie OcZ dňa 20.05.2015

Uznesenia z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom
dňa 20.05.2015

Uznesenie č. 35/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:
a) schvaľuje: program rokovania OZ
b) volí návrhovú komisiu v zložení Ing. arch. Sláva Dadová a Eva Fábryová
b) určuje zapisovateľku: Darina Tonhajzerová a overovateľov zápisnice: Michal Fábry a Daniel Pisár

Uznesenie č. 36/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení č. 21-34/2015

Uznesenie č. 37/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o činnosti starostu obce zo
dňa 20.05.2015

Uznesenie č. 38/2015
Obecné zastupiteľstvo podľa § 22 ods. 1 písm. a) bod 2 a § 25 zákona číslo 153/2001 Z. z.
o prokuratúre v znení neskorších predpisov vyhovuje protestu prokurátora č. Pd 44/15/3307-7 zo
dňa 06.05.2015 proti VZN obce č.3/2015 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce
Kamenec pod Vtáčnikom schváleného Obecným zastupiteľstvom v Kamenci pod Vtáčnikom dňa
25.02.2015, pričom v lehote do 90 dní od doručenia uvedeného protestu prokurátora nezákonný
všeobecne záväzný právny predpis zruší, prípadne nahradí všeobecne záväzným právnym predpisom,
ktorý bude v súlade so zákonom a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Uznesenie č. 39/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje v zmysle ustanovení zákona č. 253/1994 Z.
z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov podľa § 4 ods. 4 zákona s poukazom na §3 ods. 1 zákona, podľa ktorého sa plat starostu
upravuje na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny
rok:
858,-€ x koef. 1,98 zvýšený o 23,6% = 2099,76, zaokr. 2 100,-€ s účinnosťou od 01.01.2015
Uznesenie č. 40/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje plat hlavnej kontrolórke obce Kamenec
pod Vtáčnikom v roku 2015 vo výške 176,27€ v súlade s § 18c zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení zmien a doplnkov, so spätnou platnosťou od 01.01.2015

Uznesenie č. 41/2015
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje prevod finančných prostriedkov
z rezervného fondu obce vo výške 7 550,-€ na bežný účet Obce Kamenec pod Vtáčnikom

