
Zápisnica 

z 2. riadneho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, 

konaného dňa 25.02.2015 
 

 
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. 1-20/2014 
3. Správa starostu obce o činnosti 
4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 
5. Prerokovanie upozornenia prokurátora o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia  
6. Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2015 O poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia na území obce Kamenec pod Vtáčnikom 
7. Schválenie dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2007 O pohrebníctve 
8. Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2014 
9. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015 
10. Schválenie koncepcie kultúrnych podujatí na rok 2015 
11. Návrh na vymenovanie členov komisií 
12. Zmena úradných hodín Obecného úradu Kamenec pod Vtáčnikom 
13. Rôzne 
14. Diskusné príspevky občanov a poslancov 
15. Záver 

Návrhová komisia: Michaela Vlková, PhDr. 
 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. Do bodu rôzne navrhol  doplnil: 
13. Realizácia kamerového systému z projektu  v oblasti prevencie kriminality „STOP VANDALIZMU“  
14. Zmluva o dielo  :  „Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia MŠ – zvýšenie kapacity, Kamenec 
pod Vtáčnikom“   
15. Nákup úžitkového/osobného vozidla Dodávka FIAT DUCATO 2,3 JTD 
Zo strany poslancov nebol žiadny doplňujúci bod, preto dal o ňom hlasovať.  

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 
Schválený program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení č. 1-20/2014 
3. Správa starostu obce o činnosti 



4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 
5. Prerokovanie upozornenia prokurátora o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia  
6. Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2015 O poplatkoch za znečisťovanie 

ovzdušia na území obce Kamenec pod Vtáčnikom 
7. Schválenie dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2007 O pohrebníctve 
8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2014 
9. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015 
10. Schválenie koncepcie kultúrnych podujatí na rok 2015 
11. Návrh na vymenovanie členov komisií 
12. Zmena úradných hodín Obecného úradu Kamenec pod Vtáčnikom 
13. Realizácia kamerového systému z projektu  v oblasti prevencie kriminality „STOP 

VANDALIZMU“  
14. Zmluva o dielo  :  „Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia MŠ – zvýšenie kapacity, 

Kamenec pod Vtáčnikom“   
15. Nákup úžitkového/osobného vozidla Dodávka FIAT DUCATO 2,3 JT 
16. Diskusné príspevky občanov a poslancov 
17. Záver 

Starosta obce určil zapisovateľku a predniesol návrh členov návrhovej komisie a overovateľov zápisu. 

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 
Návrhová komisia a overovatelia zápisu boli zvolení. 

K bodu č. 2: 
Starosta obce predniesol prítomným poslancom a občanom Správu o  kontrole plnenia uznesení 1-
20/2014. 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. 21/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrole plnenia 
uznesení č. 1-20/2014  
 
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. 22/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu starostu obce o činnosti zo 
dňa 25.02.2015 



 
K bodu č. 4:   
Starosta obce predložil na schválenie rozpočtové opatrenie č. 1/2015. Podľa funkčnej a ekonomickej 
klasifikácie upravujeme nasledovné položky:  
 
Bežné príjmy   

01.1.1   

111 003          41 Výnos dane z príjmu + 42 549 

   

Transfer       111   

   

312 012 – 02      Prenesené kompetencie -normatívne + 7 712 

 - Nenormatívne –vzdelávacie poukazy + 80 

                                       - príspevok na žiaka SZP + 38 

   

Kapitálové výdavky   

01.1.1   

  -  

714 001          41 Nákup úžitkového auta - 7 550 

   

   

Bežné výdavky Základné vzdelanie  

09.1.2   

630xxx Základná škola – prenesené kompetencie - 7 830 

 -  -  

 - Prenesené – havária - 24 041 

 - Prenesené z roku 2014 -4 232,7             
9              

 - Originálne kompetencie - havária - 547,91 

 

Diskusia: 
Eva Fábryová – podotkla, že z uvedených navýšených prostriedkov by mohli zakúpiť vybavenie 
kuchyne spoločenského domu. 
Eduard Nechala – informoval sa, ako sa vyúčtovali peniaze, ktoré škola nemala na odvody učiteľov. 
Ing. Dušan Ďuriš - ekonómka požiadala o dohodovacie konanie, kde jej bolo vyhovené.  
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. 23/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2015 
 
K bodu č. 5:   
Dňa 09.12.2014 vykonala Mgr. Jana Bahýlová, poverená výkonom funkcie námestníčky okresného 
prokurátora previerku stavu zákonnosti v postupe a rozhodovaní obce vo vybraných oblastiach 
ochrany ovzdušia za obdobie 01.01.2012-30.06.2014. Na základe tohto upozornenia predkladáme na 
schválenie nové VZN O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Kamenec pod 
Vtáčnikom. 
Diskusia: 
Michal Fábry – ako predseda komisie životného prostredia a ekológie si vyžiadal kópie dokumentov  
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. 24/2015 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie upozornenie prokurátora o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia na území obce Kamenec pod Vtáčnikom 



K bodu č. 6:   
Starosta predložil na schválenie č. 3/2015 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce 
Kamenec pod Vtáčnikom. Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 10.02.2015. Zo strany 
občanov neboli žiadne pripomienky, preto dal hlasovať.   
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. 25/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje VZN č. 3/2015 O poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia na území obce Kamenec pod Vtáčnikom 
 
K bodu č. 7:   
Starosta predložil na schválenie  dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2007 
O pohrebníctve. K dodatku vypracovala Ing. arch. Sláva Dadová náčrt, ktorý bude verejne zverejnený. 
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.26/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje  dodatok č. 1 k všeobecne záväznému 
nariadeniu č. 7/2007 O pohrebníctve 
 
K bodu č. 8:   
Kontrolórka obce Jozefína Paulíčková predložila Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce za II. polrok 2014. 
Diskusia: 
Eva Fábryová – reagovala na odporúčanie kontrolórky obce znížiť pokladničný limit. Nesúhlasí, 
pretože pre obec je nerentabilné časté vyberanie z účtu vzhľadom na bankové poplatky. 
Ing. Dušan Ďuriš – pri vyberaní šekom je lepšia kontrola výberu z účtu a obecný úrad je zabezpečený 
bezpečnostným systémom pre prípad krádeže.  
Michal Fábry – spýtal sa ako sa riešia neplatiči. 
Jozefína Paulíčková – boli im poslané výzvy a navrhnutý splátkový kalendár. Niektorí už podľa neho 
splácajú dĺžne sumy. 
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.27/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2014 
 
K bodu č. 9:   
Kontrolórka obce Jozefína Paulíčková predložila na schválenie plán kontrolnej činnosti na I. polrok. 
Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 10.02.2015. Zo strany občanov neboli žiadne 
pripomienky, preto dal hlasovať.  
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. 28/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 
 
K bodu č. 10: 
Starosta obce predložil prítomným na schválenie  koncepciu kultúrnych podujatí na rok 2015 a po 
prečítaní vyzval poslancov k diskusii.  
Diskusia: 
Eva Fábryová – silvestrovský ohňostroj plánujeme tento rok robiť  1.1.2016 o 17 hod, aby sa ho mohli 
zúčastniť aj naši najmenší. 
Eduard Nechala – žiadal  doplniť do koncepcie aj vianočnú burzu detí ZŠ  
Ján Nechala - občan – pripomenul 660. výročie obce  
Ing. Dušan Ďuriš - Upravíme  názov akcie Veselo pri muzike na Koncert k 660 výročiu založenia obce. 
Marián Žiak – dychovky v Bystričanoch, treba zistiť, kedy budú, aby sme nemali prekrytie termínu. 
Michal Fábry – zájazd na veľtrh „Záhradkár a včelár“ treba  zverejniť ,  aby sa mohol objednať 
autobus podľa záujmu občanov. 
Ing. Dušan Ďuriš -  autobus je už objednaný.    
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.29/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje koncepciu kultúrnych podujatí na rok 
2015 
 
K bodu č. 11: 
Predsedovia jednotlivých komisií pri obecnom zastupiteľstve predložili nasledovný návrh pre voľbu 
svojich členov: 

1. Komisia finančná: Eduard Nechala, Monika Pažická, Ing. Lucia Foktová  
2. Komisia výstavby a verejných prác: Dominik Hájovský, Daniel Pisár 
3. Komisia obchodu, služieb a ochrany verejného poriadku: Mgr. Marek Šrámek, Ing. arch. Sláva 

Dadová, Hájovský Dominik 
4. Komisia školstva: Martina Pisárová, Oto Kmeť  
5. Komisia kultúry: Ing. Jana Liďáková, Milan Fábry ml. 
6. Komisia športu, telesnej výchovy a mládeže: Jozef Švec, Milan Hudec 
7. Komisia životného prostredia a ekológie: Ing. Ján Vojdáš, Daniel Krajčovič 
8. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: Daniel 

Pisár, Dominik Hájovský 

Hlasovanie: 
Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala, 
Monika Pažická, Daniel Pisár, Michaela Vlková, PhDr., Marián Žiak) 
 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
Uznesenie 30/2015 
 Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom volí týchto členov komisií: 

1. Komisia finančná: Eduard Nechala, Monika Pažická, Ing. Lucia Foktová  
2. Komisia výstavby a verejných prác: Dominik Hájovský, Daniel Pisár 



3. Komisia obchodu, služieb a ochrany verejného poriadku: Mgr. Marek Šrámek, Ing. arch. Sláva 
Dadová, Hájovský Dominik 

4. Komisia školstva: Martina Pisárová, Oto Kmeť  
5. Komisia kultúry: Ing. Jana Liďáková, Milan Fábry ml. 
6. Komisia športu, telesnej výchovy a mládeže: Jozef Švec, Milan Hudec 
7. Komisia životného prostredia a ekológie: Ing. Ján Vojdáš, Daniel Krajčovič 
8. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov: Daniel 

Pisár, Dominik Hájovský 

K bodu č. 12: 
Starosta obce oboznámil prítomných o  zmene úradných hodín Obecného úradu Kamenec pod 
Vtáčnikom od 1.3.2015: 
Pondelok  7.30 – 16.00 hod 
Utorok  7.30 – 16.00 hod  (nestránkový deň) 
Streda   7.30 – 16.00 hod 
Štvrtok  7.30 – 16.00 hod 
Piatok  7.30 – 13.00 hod 
Diskusia:  
Michal Fábry – v stredu by mohli byť úradné hodiny do 17 hod. 
Ing. Dušan Ďuriš – Vyskúšame najskôr tento návrh a po polroku ho môžeme zmeniť. 
Hlasovanie: 
Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala, 
Monika Pažická, Daniel Pisár, Michaela Vlková, PhDr., Marián Žiak) 
Proti: 0 
Zdržalo sa: 0 
Uznesenie 31/2015 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmenu úradných hodín Obecného úradu Kamenec pod 
Vtáčnikom k 01.03.2015: 
Pondelok  7.30 – 16.00 hod 
Utorok  7.30 – 16.00 hod (nestránkový deň) 
Streda   7.30 – 16.00 hod 
Štvrtok  7.30 – 16.00 hod 
Piatok  7.30 – 13.00 hod  

 
K bodu č. 13: 
Realizácia kamerového systému z projektu  v oblasti prevencie kriminality „STOP VANDALIZMU“  
Starosta obce oboznámil prítomných s financovaním (poskytnutá dotácia) a rozmiestnením kamier 
v centre obce:  
Bude ich 6 ks,  monitorovať budú poštu, parkovisko, tržnicu, detské ihrisko, amfiteáter, vjazd do 
obce. 
Obecný úrad bude monitorovať kamera mimo projektu a bude snímať sochu handrára. 
Eva Fábryová – a horná časť obce? 
Ing. Dušan Ďuriš – projekt musíme dodržať tak, ako bol podaný. 
Eduard Nechala – je naplánované druhé kolo, kde sa budú riešiť ďalšie časti obce. 
 
 
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 32/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje realizáciu kamerového systému z projektu  
v oblasti prevencie kriminality „STOP VANDALIZMU“ v sume 10 387,80 EUR na základe verejného 
obstarávania. Spoluúčasť obce je v sume 3 387,80 EUR a poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu je 
vo výške 7 000,-EUR. 
 
K bodu 14: 
Zmluva o dielo  :  „Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia MŠ – zvýšenie kapacity, Kamenec pod 
Vtáčnikom“   
Na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky predkladá starosta obce najvýhodnejšiu ponuku od 
firmy PDarch Bratislava. Firma nám najskôr vypracuje architektonickú štúdiu – investičného zámeru 
s prepočtom stavby a projekt až následne po poskytnutí dotácie na rekonštrukciu materskej školy – 
zvýšenie kapacity. 
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 33/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje na základe verejného obstarávania 
Zmluvu o dielo  :  „Projektová dokumentácia – Rekonštrukcia MŠ – zvýšenie kapacity, Kamenec pod 
Vtáčnikom“  uzavretú s PDarch, s.r.o., Cabanova 6, Bratislava a úhradu za projektovú štúdiu vo výške  
1500,-EUR. Zvyšok sumy 13 300,-EUR bude uhradené až na základe úspešnosti štúdie v žiadosti 
o dotáciu. 
 
K bodu 15: 
Starosta obce predložil návrh na nákup úžitkového/osobného vozidla Dodávka FIAT DUCATO 2,3 JT. 
V rozpočte sme plánovali nákup vozidla až na rok 2016, ale pretože náklady na opravu Citroena 
stúpajú, auto je nerentabilné. Navyše je v takom havarijnom stave, že by boli nutné ďalšie výdavky na 
jeho bezpečnosť.  
Michal Fábry – chce poruchovosť zdôvodniť. 
Ing. Dušan Ďuriš – auto má opotrebovaný motor, zadné sedačky sú odtrhnuté, čo je pri preprave 
osôb nebezpečné. Auto slúži na prepravu dôchodcov na nákupy, prepravu detí na súťaže... Preto som 
spravil prieskum trhu. Naše požiadavky spĺňa ponuka z autobazaru Pravenec – Fiat Ducato 2,3 JTD. 
Bol som ho s automechanikom pozrieť,  je vo výbornom technickom stave v porovnaní s cenou.  
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 34/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje nákup úžitkového/osobného vozidla 
Dodávka FIAT DUCATO 2,3 JTD na základe verejného obstarávania vo výške 7 550,00 EUR. 
 
K bodu 16: 
Diskusné príspevky občanov  
Viera Príhodová  – kedy sa bude riešiť znečisťovanie ovzdušia, spaľovanie trávy, zakázané pálenie na 
záhrade? Volali sme aj políciu a oni nás odporučili na starostu obce. 
Agnesa Ďurtová - naši susedia pália dokonca gumy. 
Ing. Dušan Ďuriš – obec Kamenec pod Vtáčnikom nemá obecnú  políciu, preto v prenesenom výkone 
štátnej správy sa obráťte na políciu. Dvakrát do roka zbierame bezplatne pre občanov poopíľované 



konáre zo záhrad. Občania sú nedisciplínovaní. Každý rok v miestnom rozhlase upozorňujeme 
občanov na zákaz vypaľovania trávy a pálenia odpadu v záhradách.  
Eva Fábryová – navrhla, aby to riešili cez dobrovoľný hasičský zbor v obci. 
Agnesa Ďurtová – chodím k lekárovi do Novák na polikliniku. Ťažko sa mi chodí, vyhovovalo by mi, 
keby bola pri lekárni v Novákoch zástavka na znamenie. 
Ing. Dušan Ďuriš – môžem napísať žiadosť na SAD Prievidza a požiadať ich o posúdenie situácie. 
Vladimír Pisár – pochválil poslankyňu Evu Fábryovú za kultúrny rozvoj našej obce a upozornil 
poslancov na nečinnosť pri vybudovaní sľúbenej cesty Na Kopaničky. 
Ján Rybár – obec odkúpila od nás pozemky za účelom vybudovania cesty Na Kopaničky a dodnes nie 
je spravená.  
Ing. Dušan Ďuriš – verejne priznal, že je to jeho rest z predchádzajúceho volebného obdobia, ktorý 
má v pláne napraviť. 
Ing. Ján Mendel – obvinil poslancov aj starostu obce za podvod pri sľúbenej ceste na Kopaničky ako aj 
pri plánovanej výstavbe novej bytovky, ktorá má stáť na podvodom získanom pozemku. 
Eduard Nechala – poslanec,  prehlasujem pred všetkými, že po roku 2006 sme s pozemkami nič 
nerobili. Ak sa stala chyba, preveríme, kto je zato zodpovedný. Už pre tento rok to máme v pláne, 
treba dotiahnuť rozmeranie parcel. 
Ing. Dušan Ďuriš – starosta obce, keď mám spraviť cestu, musím zobrať ornicu, nato potrebujem 
projektovú dokumentáciu, pretože bez nej mi pozemkový úrad nevydá povolenie. A v projektovej 
dokumentácii by bolo „veľmi vhodné“, keby si majitelia väčších pozemkov tieto rozparcelovali kvôli 
následnej žiadosti o pripojenie miesta odberov týkajúcich sa inžinierskych sieti. Zvolám majiteľov 
dlhších pozemkov a dohodneme sa na ďalšom postupe.  
Michal Fábry -  poslanec . Ja žiadam, aby sa do zápisu dalo, že ma nazval Ing. Mendel  podvodníkom.  
Ján Nechala – v obecnom zastupiteľstve sú teraz mladé dámy, teší ma, že pre obec budú mladí ľudia 
prínosom. Začal sa už dávať do poriadku aj cintorín. 
Dominik Hájovský –  poslanec, podotkol, že na návrhu pracovalo ešte staré OcZ. 
Michal Fábry – požiadali ma z bytového družstva, aby som sa spýtal, prečo sa nekosia priestory medzi 
bytovkami z finančných prostriedkov obce. Zároveň pozval starostu obce na zajtrajšiu schôdzu 
bytového družstva.  
Eva Fábryová – poslankyňa, upozornila, že na ulici Na Kopaničky niekto vykráda kôlne. Ďalej 
poďakovala zamestnancom obecného úradu za opravu spoločenského domu, vymaľovanie, ďalej 
upozornila na slabé osvetlenie obce a podporila projekt verejného osvetlenia. 
Pamätník nášho občana Valenta Mendela, ktorý padol v druhej svetovej vojne v Martine – Priekopa, 
má nesprávne uvedené miesto bydliska. Chceli sme to dať opraviť, ale potrebujeme pomoc od 
príbuzných, aby sme zdokladovali rodným listom, že sa skutočne narodil v Kamenci pod Vtáčnikom. 
Narodil sa 24.4.1922. 
Jozefína Paulíčková – odporučila obrátiť sa na matriku v Bystričanoch alebo v Zemianskych 
Kostoľanoch. 
Eduard Nechala – vyslovil poďakovanie za základnú školu pre zamestnancov obecného úradu, ktorí 
pomáhajú čistiť školu po rekonštrukcii okien – výmena za plastové. 
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         _____________________      
 
 

 


