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Zápisnica 

zo 4. riadneho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, 

konaného dňa 25.06.2015 
 

 
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 8,  čím bolo uznášania schopné, spôsobilé jednať a prijímať závery.  
Návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení č. 35-41/2015 

3. Správa starostu obce o činnosti  

4. Schválenie VZN č. 3/2015 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia na území obce 

5. Schválenie rozpočtového opatrenia č.3/2015 

6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2015 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2014 

8. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce za rok 2014 

9. Schválenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014 

10. Zámer na predaj obecného  pozemku p. č. 1231/10, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom  

11. Rôzne:   a.) Zámer na odpredaj osobného automobilu Citroën JUMPY, rok výroby 2000. 

  b.) Schválenie zmluvy o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb za  

       účelom modernizácie verejného osvetlenia z NFP (nenávratného finančného                    

       príspevku.) 

              c.) Schválenie mandátnej zmluvy pre realizáciu verejného obstarávania za účelom 

     výberu zhotoviteľa diela – Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kamenec 

     pod  Vtáčnikom 

12. Diskusné príspevky poslancov a občanov 

13. Záver 

Návrhová komisia: Michaela Vlková, PhDr. 
 Dominik Hájovský  
 
Overovatelia zápisu: Bc. Monika Pažická 
 Eduard Nechala 
 
Zapisovateľka: Darina Tonhajzerová   
 
K bodu č. 1:   
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom otvoril starosta obce Ing. Dušan Ďuriš. 
Privítal prítomných a  hlavnú kontrolórku obce. Následne predniesol návrh programu. Program bol 
jednohlasne schválený. Starosta obce  predniesol návrh členov návrhovej komisie. Návrhová komisia 
bola jednohlasne schválená v zložení Michaela Vlková, PhDr. a Dominik Hájovský. Za  overovateľov 
zápisu určil Bc. Moniku Pažickú a Eduarda Nechalu a za  zapisovateľku Darinu Tonhajzerovú. 
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Uznesenie č. 42/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  
a) schvaľuje:   1. program rokovania OZ 
 2. návrhovú komisiu v zložení Michaela Vlková, PhDr. a Dominik Hájovský 
 
b) určuje za overovateľov zápisnice v zložení Bc. Monika Pažická a Eduard Nechala 
 
c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Dariny Tonhajzerovej  
 
K bodu č. 2: 
Starosta obce predniesol prítomným poslancom a občanom Správu o  kontrole plnenia uznesení 35-
41/2015. Uvedenú správu uvádzame v prílohe č.1, ktorá je súčasťou tejto zápisnice. Poslanci nemali 
k správe pripomienky. 
Hlasovanie: 
Za: 8 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  
Bc. Monika Pažická, Marián Žiak, Vlková Michaela, PhDr.) 
Proti: 0 
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 43/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrole plnenia 
uznesení č. 35-41/2015  
 
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 od posledného obecného 
zastupiteľstva. Správu starostu obce o činnosti uvádzame v prílohe č. 2 tejto zápisnice.  
Diskusia: 
Michal Fábry – požiadal starostu obce o správu využitia kamerového systému v našej obci.  
Starosta obce – prvé prípady už boli zachytené na kamerách. Občania, ktorí sa dopustili priestupkov, 
boli už upozornení. 
Eduard Nechala – požiadal o bezbariérový nájazd do základnej školy pre Majka Kováča 
Eva Fábryová – vyslovila pochvalu zamestnancom obce, ktorí  bez podnetu poslancov vyčistili cintorín 
aj  kanál pri obecnom úrade.   
Hlasovanie: 
Za:  8 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  
Bc. Monika Pažická, Marián Žiak, Vlková Michaela, PhDr.) 
Proti:  0    
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 44/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o činnosti starostu obce zo 
dňa 25.06.2015 
 
K bodu č. 4: 
Starosta obce predložil na schválenie návrh náhrady VZN č. 3/2015 o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia na území obce Kamenec pod Vtáčnikom spracované na základe protestu prokurátora Pd 
44/15/3307-7 zo dňa 06.05.2015. 
Diskusia: 
Bez príspevkov 
Hlasovanie: 
Za:  8 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  
Bc. Monika Pažická, Marián Žiak, Vlková Michaela, PhDr.) 
Proti:  0    
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Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 45/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nahradenie  všeobecne záväzne nariadenie č. 3/2015 O poplatkoch 
za znečisťovanie ovzdušia na území obce Kamenec pod Vtáčnikom schválené uznesením č. 38/2015 
dňa 20.05.2015 na základe protestu prokurátora č. Pd 44/15/3307 zo dňa 06.05.2015 novým 
všeobecne záväzným nariadením č. 3/2015 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce 
Kamenec pod Vtáčnikom 
 
K bodu č. 5: 
V zmysle § 14 ods. 2  písm. b zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
v znení neskorších noviel, sa vykonáva zmena rozpočtu obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2015 so 
súhlasom Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom rozpočtovým opatrením úpravou 
rozpočtových prostriedkov nasledovne : 
 
Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky : 

 
Bežné príjmy   

   

292027 Príjmy od ALAS + 3600 

   

   

Bežné výdavky   

0111   

   

625004          41 Invalidné poistenie + 1955 

628003          41 Úrazové zabezpečenie  +107 

633002          41 Výpočtová technika + 300 

633010          41 Pracovné odevy + 30 

634003          41 Poistenie vozidiel + 1200 

635006  04    41 Oprava a údržba ciest + 20000 

635009          41 Aktualizácia softveru + 1500 

637005          414 Špeciálne služby     -3000 

637023          41 Kolkové známky + 20 

641012          41 Príspevok Spoločný OcU + 7 

   

0451   

   

635006          41 Údržba ciest a chodníkov + 500 

637004          41 Čistenie chodníkov                    + 60 

   

0640   

   

633006          41 Vianočné osvetlenie + 50 

   

   

0810   

   

633001  2      41 K-FIT vybavenie + 1750 

   

0820   

   

633006         41 Všeobecný materiál –vybavenie kuchyne SD   + 1250 
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0911   

   

625004           41 Invalidné poistenie + 986 

   

09601   

   

625004           41 Invalidné poistenie + 200 

633013           41 Softvér  - licencia +120 

637004           41 Revízie zariadení + 200 

   

1020   

   

625004           41 Invalidné poistenie + 350 

   

Kapitálové výdavky   

0111   

   

713005           111 Kamerový systém + 3400 

713005           41 Kamerový systém + 3600 

   

   

454001    Prevod prostriedkov z rezervného fondu - 3600 

   

   

Hlasovanie: 
Za:  8 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  
Bc. Monika Pažická, Marián Žiak, Vlková Michaela, PhDr.) 
Proti:  0   
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 46/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2015 
 
K bodu č. 6: 
Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015 prezentovala hlavná kontrolórka obce Jozefína Paulíčková. 
Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli od 10.06.2015 do 25.06.2015. Neprišli žiadne pripomienky zo 
strany občanov. 
Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 
Hlasovanie: 
Za:  8 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  
Bc.  Monika Pažická, Marián Žiak, Vlková Michaela, PhDr.) 
Proti:  0    
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 47/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce na 2. polrok 2015  
 
K bodu č. 7: 
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014 predniesla Jozefína Paulíčková, 
hlavná kontrolórka obce. 
Diskusia: 
Eva Fábryová – upozornila na súčtovú chybu na prvej strane.  
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Marián Žiak – informoval sa na položku pre TJ Tatran. 
Jozefína Paulíčková – v tejto položke sú nielen príspevky pre futbalový oddiel ale aj pre ostatné 
športové  oddiely.  
Eva Fábryová – upozornila hlavnú kontrolórku obce, že na poslednom zastupiteľstve bola vyzvaná, 
aby našla spôsob na zníženie pohľadávok. 
Jozefína Paulíčková – Navrhli sme pre niektorých neplatičov splátkové kalendáre, čo sa nám osvedčilo 
napr. pri firme R-Obuv, s.r.o.. V prvom polroku zaplatili už tri splátky. V ostatných prípadoch ide 
väčšinou o neznáme adresy, pretože výzvy na zaplatenie pohľadávky sa nám vrátili späť ako adresát 
neznámy. A v poslednom rade ide o sociálne slabšie rodiny s deťmi.  
Hlasovanie: 
Za:  8 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  
Bc. Monika Pažická, Marián Žiak, Vlková Michaela, PhDr.) 
Proti:  0    
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 48/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
k Záverečnému účtu obce za rok 2014 
 
K bodu č. 8: 
Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce za rok 2014. 
Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 
Hlasovanie: 
Za:  8 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  
Bc. Monika Pažická, Marián Žiak, Vlková Michaela, PhDr.) 
Proti:  0    
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 49/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2014 bez 
výhrad 

 
K bodu č. 9: 
Schválenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2014. 
Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 
Hlasovanie: 
Za:  8 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  
Bc. Monika Pažická,  Marián Žiak, Vlková Michaela, PhDr.) 
Proti:  0    
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 50/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Konsolidovanú účtovnú závierku obce za 
rok 2014 bez výhrad 
 
K bodu č. 10: 
Starosta obce predniesol zámer na odkúpenie pozemku. Dňa 04.06.2015 bola na obecný úrad 
doručená žiadosť o kúpu pozemku, p. č. CKN 1231/10 k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom od p. Igora Vlka, 
súkromná firma, Na Papiereň 317/39, Kamenec pod Vtáčnikom. Je to pozemok pred Hostincom  
u Vlka v hornej časti obce. Tento pozemok chce použiť na parkovanie pre svojich zákazníkov. Jedná sa 
o časť obecného pozemku E1-91/1 k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom na liste vlastníctva č. 1758. 
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Diskusia: 
Michal Fábry – informoval sa, kto hradí poplatky za prevod kúpy a či nepôjde touto časťou pozemku 
kanalizácia? 
Starosta obce – poplatky vrátane geometrického  plánu hradí žiadateľ. Kanalizácia cez tento pozemok 
nie je plánovaná. 
Hlasovanie: 
Za:  8 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  
Bc. Monika Pažická, Marián Žiak, Vlková Michaela, PhDr.) 
Proti:  0    
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 51/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje zámer odpredaja časti obecného pozemku 
na parcele E1-91/1, k. ú Kamenec pod Vtáčnikom na LV č. 1758, v súlade s par. 9a ods. 2 zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov žiadateľovi: Igor Vlk – súkromná firma, ul. 
Na Papiereň 317/39, Kamenec pod Vtáčnikom, IČO: 33974233. Všetky úkony a náklady spojené 
s predmetným pozemkom, vybavením potrebných povolení vrátane geometrického plánu hradí 
žiadateľ. 

 
K bodu č. 11 a.) 
Starosta obce predniesol zámer na odpredaj osobného automobilu Citroën Jumpy rok výroby 2000. 
Financovať prevádzku dvoch áut je nákladné, platiť havarijné, zmluvné poistenie.  
Michal Fábry - chcel poistku z auta preniesť na nové auto. 
Starosta obce – nie sme súkromná firma, všetko budeme riešiť najmenej nákladným spôsobom. 
Poslanci  po krátkej diskusii splnomocnili starostu obce, nech nájde finančne najvýhodnejší spôsob  
predaja automobilu. 
Hlasovanie: 
Za:  8 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  
Bc. Monika Pažická, Marián Žiak, Vlková Michaela, PhDr.) 
Proti:  0    
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 52/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje zámer predaja osobného automobilu 
Citroën  Jumpy rok výroby 2000, pričom cena stanovená znaleckým posudkom bude minimálna. 

 
K bodu č. 11 b.): 
Starosta obce predniesol návrh Zmluvy o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb od 
spoločnosti CNS EuroGrants, s.r.o., Bratislavská 264, Kúty, v ktorej sa poskytovateľ zaväzuje na výkon 
všetkých činností a to poradenstvo, vypracovanie projektu a manažment realizácie v súlade s Výzvou 
na predkladanie žiadosti o NFP, príručkou žiadateľa a programovým manuálom v rámci projektu 
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia“ predkladaného v rámci Operačného programu 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. 
Diskusia: 
Michal Fábry – aká je tam návratnosť? 
Starosta obce predpokladá návratnosť za 8 rokov. 
Hlasovanie: 
Za:  8 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  
Bc. Monika Pažická, Marián Žiak, Vlková Michaela, PhDr.) 
Proti:  0    
Zdržalo sa:  0 
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Uznesenie č. 53/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Zmluvu o poskytovaní konzultačných a 
poradenských služieb spoločnosti CNS EuroGrants, s.r.o., Bratislavská 264, Kúty za účelom 
modernizácie verejného osvetlenia z NFP (nenávratného finančného príspevku) 
 
K bodu č. 11 c.): 
Starosta obce predniesol návrh mandátnej zmluvy spoločnosti eBIZ Consulting, s.r.o. Lehotského 1, 
Bratislava, ktorej predmetom zákazky je realizácia procesu verejného obstarávania za účelom výberu 
zhotoviteľa diela – Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kamenec pod Vtáčnikom. 
Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 
Hlasovanie: 
Za:  8 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  
Bc. Monika Pažická, Marián Žiak, Vlková Michaela, PhDr.) 
Proti:  0    
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 54/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje mandátnu zmluvu pre realizáciu verejného 
obstarávania za účelom výberu zhotoviteľa diela – Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kamenec 
pod  Vtáčnikom spoločnosti eBIZ Consulting, s.r.o. Lehotského 1, Bratislava 
 

K bodu č. 12. Diskusné príspevky poslancov a občanov 
Dominik Hájovský – kde sa bude vyvážať zemina v prípade realizácie kanalizácie v našej obci 
Starosta obce – STVS ma oslovila minulý rok s požiadavkou, či máme miesto na uskladnenie vykopanej 
zeminy, na čo som im odpovedal, že nie na také veľké množstvo aké bude vykopané. Odporučil som 
im Košovskú skládku. 
Ing. arch. Sláva Dadová – ako postupovať so zmluvami s vecným bremenom?  
Starosta obce – poslať na Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, alebo doručiť 
na obecný úrad. 
Michal Fábry – treba vyvinúť viac úsilia pri oboznamovaní občanov s budovaním kanalizácie v našej 
obci, vyhlásiť v rozhlase ešte jednu reláciu, objednať autobus a občanov dopraviť do Kocurian, aby sa 
presvedčili na vlastné oči o budovaní kanalizácie v tejto obci.  
Eva Fábryová – navrhuje  pri príležitosti 660. výročia udeliť pamätné plakety čestným občanom našej 
obce. Máme ich veľa, ktorí šíria dobré meno našej obci nielen doma, ale aj v zahraničí. Zároveň 
pripomenula do tohto termínu umiestniť sochu handrára pred obecným úradom. 
Jozef Žiak (občan) – sťažoval sa, že na Jandovej už nie je kontajner na odpad a občania vyvážajú smeti 
do prírody. 
Starosta obce – upozornil na nedisciplinovanosť občanov, ktorí do kontajnerov dávali elektroodpad, 
pneumatiky. Teraz majú možnosť vyvážať v určených termínoch do zberného dvora pod dohľadom 
pracovníka obecného úradu. Na otázku, či by obec nemohla robiť zber odpadu po obci reagoval, že na 
to nemáme oprávnenie, je to manipulácia s nebezpečným odpadom. Upozornil, že vďaka 
kamerovému systému sme už odhalili niektorých nedisciplinovaných občanov, ktorí umiestnili do 
kontajnerov pri obchodnom dome Jednota sedačku i pneumatiky. 
Eva Fábryová – doporučila p. Žiakovi kúpiť si ešte jednu kuka nádobu. 
Ján Nechala – apeloval na poslancov, aby našli spôsob, ako zbúrať staré, neobývané domy, ktoré 
špatia našu obec. Ďalej informoval prítomných o návšteve družobnej obce Postřelmov a  vyslovil 
poďakovanie občanom Postřelmova za  výborne zorganizovaný program pre našu delegáciu. 
 
K bodu č. 13. Záver 
Po vyčerpaní diskusných príspevkov starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva 
a poďakoval všetkým prítomným za ich účasť. 
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Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18.45 hod. 
 
Overovatelia zápisu:                                       Bc. Monika Pažická            _____________________ 
    
   Eduard Nechala                 _____________________ 
 
                              
 
 
Zapisovateľka:             Darina Tonhajzerová         _____________________ 
 
 
 
 
 
Starosta obce:           Ing. Dušan Ďuriš           _____________________ 
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Uznesenia  zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom  

 dňa 25.06.2015 
 
Uznesenie č. 42/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  
a) schvaľuje:      1. program rokovania OZ 
 2. návrhovú komisiu v zložení Michaela Vlková, PhDr. a Dominik Hájovský 
 
b) určuje za overovateľov zápisnice v zložení  Bc. Monika Pažická a Eduard Nechala 
 
c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Dariny Tonhajzerovej  
 
Uznesenie č. 43/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrole plnenia 
uznesení č. 35-41/2015  
Uznesenie č. 44/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o činnosti starostu obce zo 
dňa 25.06.2015 
Uznesenie č. 45/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nahradenie  všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 O 
poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Kamenec pod Vtáčnikom schválené uznesením č. 
38/2015 dňa 20.05.2015 na základe protestu prokurátora č. Pd 44/15/3307 zo dňa 06.05.2015 novým 
všeobecne záväzným nariadením č. 3/2015 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce 
Kamenec pod Vtáčnikom 
Uznesenie č. 46/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2015 
Uznesenie č. 47/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce na 2. polrok 2015  
Uznesenie č. 48/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
k Záverečnému účtu obce za rok 2014 
Uznesenie č. 49/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2014 bez 
výhrad 
Uznesenie č. 50/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Konsolidovanú účtovnú závierku obce za 
rok 2014 bez výhrad 
Uznesenie č. 51/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje zámer odpredaja časti obecného pozemku 
na parcele E1-91/1, k. ú Kamenec pod Vtáčnikom na LV č. 1758, v súlade s par. 9a ods. 2 zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov žiadateľovi: Igor Vlk – súkromná firma, ul. 
Na Papiereň 317/39, Kamenec pod Vtáčnikom, IČO: 33974233. Všetky úkony a náklady spojené 
s predmetným pozemkom, vybavením potrebných povolení vrátane geometrického plánu hradí 
žiadateľ. 
Uznesenie č. 52/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje zámer predaja osobného automobilu 
Citroën  Jumpy rok výroby 2000, pričom cena stanovená znaleckým posudkom bude minimálna. 
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Uznesenie č. 53/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Zmluvu o poskytovaní konzultačných a 
poradenských služieb spoločnosti CNS EuroGrants, s.r.o., Bratislavská 264, Kúty za účelom 
modernizácie verejného osvetlenia z NFP (nenávratného finančného príspevku) 
 
Uznesenie č. 54/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje mandátnu zmluvu pre realizáciu verejného 
obstarávania za účelom výberu zhotoviteľa diela – Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kamenec 
pod  Vtáčnikom spoločnosti eBIZ Consulting, s.r.o. Lehotského 1, Bratislava 
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Príloha č. 1 
 

Správa o kontrole plnenia uznesení 35-41/2015 
 
 

Uznesenie č. 35/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  
a) schválilo: program rokovania OZ 
b) zvolilo  návrhovú komisiu v zložení Ing. arch. Sláva Dadová a Eva Fábryová  
b) určilo zapisovateľku: Darina Tonhajzerová a overovateľov zápisnice: Michal Fábry a Daniel Pisár. 
Uznesenie č. 36/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie Správu o kontrole plnenia 
uznesení č. 21-34/2015.  
Uznesenie č. 37/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie Správu o činnosti starostu obce 
zo dňa 20.05.2015. 
Uznesenie č. 38/2015 
Protestu prokurátora bolo vyhovené, vypracovali sme nové VZN č. 3/2015, ktoré bolo zverejnené 
v obecnej vitríne a dnes ho budeme schvaľovať. 
Uznesenie č. 39/2015 
Plat starostu obce bol upravený a ekonómka obce ho zobrala na vedomie. 
Uznesenie č. 40/2015 
Plat hlavnej kontrolórky bol upravený a ekonómka obce ho taktiež zobrala na vedomie. 
Uznesenie č. 41/2015 
Finančné prostriedky vo výške 7 550,- € boli prevedené z rezervného fondu na bežný účet. 
 
 
 
 
 
V Kamenci pod Vtáčnikom, 25.06.2015       
 
 
 
 
          Ing. Dušan Ďuriš 
                starosta obce 
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Príloha č. 2 
 

Správa o činnosti starostu obce zo dňa 25.06.2015 
 

Od posledného zastupiteľstva sa uskutočnili nasledovné akcie: 
5.6.  MDD – ihrisko TJ Tatran 
19.6.  Koncert za dobré vysvedčenie 
20.6. Návšteva partnerskej obce v ČR Postřelmov, kde sme odohrali priateľský zápas s domácimi 

futbalistami s nerozhodným výsledkom 4:4.Návšteva bola spojená aj s prehliadkou ručnej 
papierne vo Veľkých Losinách. Ďakujem partnerskej obci, starostovi obce pánovi Nimrichtvovi, 
ako aj všetkým, ktorí sa o nás veľmi dobre postarali. Veľkú spokojnosť vyslovili aj samotní 
hráči a poslanci OcZ.  

24.6.  Uvítanie detí do života – slávnostne som uvítal 7 dievčat a 1 chlapca 
  
 Všetkým, ktorí sa podieľali na zdarnom priebehu akcií chcem vysloviť poďakovanie za ich 

aktívny a zodpovedný prístup. 
 

 V základnej škole prebehlo 2. kolo voľby riaditeľky školy. Tentoraz bolo úspešné. Novou 

riaditeľkou školy sa stala doteraz zastupujúca p. PaedDr. Martina Ezechiášová. 

 Plánujem požiadať o NFP na modernizáciu verejného osvetlenia v našej obci. Na základe 

auditu VO by sa mal zvýšiť počet svetelných bodov zo súčasných 176 na 279 bodov LED. Jedná 

sa o dobeh eurofonov z 1. programovacieho obdobia a realizácia by mala byť do konca roka. 

Jedná sa o investíciu približne 285 000 €. Obec by sa mala so všetkými poplatkami 

a spoluúčasťou podieľať vo výške cca 27 500 €. 

 Kamerový systém je už v prevádzke a plne funkčný. Spolu 6 kamier monitoruje centrum obce.  

 V rámci podpisovania zmlúv je v súčasnosti podpísaných 61% domácností, t.j. 401. Nesúhlasí 

19 domácností a 239 je zatiaľ otáznych, resp. nevrátených.  

 Chlapci na OcÚ majú za sebou tieto činnosti: betónovanie nájazdu p. Ďurtovi ulica Na 

Papiereň, osadenie betónových odvodňovacích válovcov na brúse, betónovanie základu 

a múrika plotu vo dvore OcÚ, zabetónované obrubníky okolo spoločenského domu, 

zaasfaltovaná cesta na bytovkách, spevnenie krajnice pri potoku pri OcÚ, zabetónovaný 

nájazd pri Kolovrátkovi z parkoviska, vyrovnávanie verejných priestranstiev hlinou (Holubári, 

Papiereň, Jednota), údržba verejnej zelene – opilovanie a orezávanie stromov a kríkov, 

prebieha kosenie, hrabanie, nakladanie a vývoz zelene a tráv (táborisko, 2 x cintorín, pomník, 

bytovky + celá obec a škola), 1 až 2 x týždenne upratané centrum obce, amfiteáter, pošta. 

Upratovanie a údržba obecných budov a spoluúčasť pri zabezpečovaní kultúrnych akcií.  

 Počas prázdnin okrem pomoci na akciách náš čaká: odvodnenie a osadenie rúr pri škole, 

oprava školského múrika, osadenie oplotenia pri Lesanke, výmena oplotenia v MŠ, realizácia 

urnového hája, kosenie a údržba verejnej zelene. Dúfam, že do konca augusta resp. 

septembra to všetko stihneme.  

 
V Kamenci pod Vtáčnikom, 25.06.2015  
         
 
 
        Ing. Dušan Ďuriš   
           starosta obce 


