Zasadnutie OcZ dňa 7.8.2014

Zápisnica
z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom,
konaného dňa 7.8.2014

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.
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení č. 17-26/2014
3. Správa starostu obce o činnosti
4. Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2014 O spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Kamenec pod Vtáčnikom
5. Schválenie rozpočtového opatrenia č.3/2014
6. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci za I. polrok 2014
7. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2014
8. Rozbor plnenia rozpočtu za 1. polrok 2014
9. Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu na volebné obdobie 2014-2018
10. Určenie volebného obvodu a počtu poslancov obecného zastupiteľstva na volebné
obdobie 2014-2018
11. Rôzne
12. Diskusné príspevky občanov a poslancov
13. Záver
Návrhová komisia:

Eduard Nechala
Eva Fábryová

h občasných pri
Overovatelia zápisu:

Daniel Pisár
Marián Žiak

Zapisovateľka:

Darina Tonhajzerová
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K bodu č. 1:
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom otvoril starosta obce Ing.
Dušan Ďuriš. Privítal prítomných a predniesol návrh programu. Zo strany poslancov nebol
žiadny doplňujúci bod, preto dal o ňom hlasovať. Program bol prijatý. Starosta obce určil
zapisovateľku a predniesol návrh členov návrhovej komisie a overovateľov zápisu.
Návrhová komisia a overovatelia zápisu boli zvolení.
K bodu č. 2:
Starosta obce predniesol prítomným poslancom a občanom Správu o kontrole plnenia
uznesení 17-26/2014. Uvedenú správu uvádzame v prílohe č.1., ktorá je súčasťou tejto
zápisnice. Poslanci nemali k správe pripomienky.
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 27/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení č. 17-26/2014.
K bodu č. 3:
Starosta obce predniesol správu o svojej 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:
EVA FÁBRYOVÁ – informovala sa o počte občanov v hmotnej núdzi a výške príspevku.
ING. DUŠAN ĎURIŠ – na Dohodu o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre
obec podľa § 10 – 2 občania po odpracovaní 32 hodín majú nárok na 63,07€, čo je dávka
v hmotnej núdzi. Podľa § 52 – 4 občania, po odpracovaní 80 hodín majú nárok na vyplatenie
sumy 63,07€ a ďalších 62€, ale majú aj pracovné pomôcky a podľa § 12 - 5 občania, po
odpracovaní 64 hodín majú nárok na vyplatenie sumy 63,07€ a ďalších 62€.
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 28/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu starostu obce
o činnosti zo dňa 7.8.2014.
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K bodu č. 4:
Starosta predložil na schválenie VZN č. 3/2014 „O spôsobe náhradného zásobovania vodou a
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych
podmienok na území obce Kamenec pod Vtáčnikom“. Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli
obce od 23.7.2014. Zo strany občanov neboli žiadne pripomienky, preto dal hlasovať.
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 29/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje VZN č. 3/2014 O spôsobe
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o
zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Kamenec pod
Vtáčnikom.
K bodu č. 5:
Starosta obce predložil rozpočtového opatrenia č.3/2014
292

Ostatné príjmy

292027

príjmy od ALAS

01.1.1.6

Kapitálové výdavky

717002

miestne komunikácie

+29 000€
+29 000€

Diskusia: bez príspevkov
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č.30/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje rozpočtového opatrenie – zmena
rozpočtu č.3/2014 nasledovne:
292

Ostatné príjmy

292027

príjmy od ALAS

01.1.1.6

Kapitálové výdavky

717002

miestne komunikácie

+29 000€
+29 000€

K bodu č. 6:
Kontrolórka obce Jozefína Paulíčková sa zo zdravotných dôvodov nemohla zúčastniť
obecného zastupiteľstva, preto starosta obce požiadal poslanca Michala Fábryho
o predloženie Správy o kontrolnej činnosti v obci za I. polrok 2014.
Diskusia:
Eva Fábryová – vyslovila spokojnosť s výsledkami kontrol a požiadala o tlmočenie pochvaly
pre ekonómku obce.
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Hlasovanie:
Za:9
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 31/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu hlavnej
kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci za I. polrok 2014
K bodu č. 7:
Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2014 predložil tiež poslanec
Michal Fábry.
Diskusia: bez príspevkov
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č.32/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na 2. polrok 2014.
K bodu č. 8:
Starosta predložil rozbor plnenia rozpočtu za 1. polrok 2014.
Diskusia: bez príspevkov
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 33/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie rozbor plnenia rozpočtu
za 1. polrok 2014.
K bodu č. 9:
Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu na volebné obdobie 2014-2018
ING. DUŠAN ĎURIŠ - k bodu č. 9 uviedol: Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. zo dňa 7. júla 2014 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obci
a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014. V súlade s § 11 ods. (4) písm. i) zákona
Slovenskej republiky č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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obecné zastupiteľstvo rozhoduje o určení rozsahu výkonu funkcie starostu obce. V záujme
právnej istoty starostu obce obecné zastupiteľstvo určuje najneskôr 90 dní pred voľbami jeho
úväzok na celé volebné obdobie. Vzhľadom na počet obyvateľov, rozsiahlu agendu a činnosti
na úseku preneseného výkonu štátnej správy predkladám návrh na určenie rozsahu výkonu
funkcie starostu obce vo volebnom období 2014-2018 na plný úväzok, t.j. 100% .
Diskusia: bez príspevkov
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Uznesenie č. 34/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje v súlade s § 11 ods. (4) písm. i)
zákona SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah výkonu
funkcie starostu na volebné obdobie 2014-2018 na plný úväzok, t.j. 100%.
K bodu č. 10:
Starosta obce navrhol pre voľby do orgánov samosprávy obcí jeden volebný obvod a počet
poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2014-2018 v počte 9 poslancov.
Diskusia:
Dominik Hájovský – ja si myslím, že stačí 7 poslancov.
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 1
Zdržalo sa: 0

Uznesenie č. 35/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov určuje, že Obecné
zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom bude mať vo volebnom období 2014-2018 celkom 9
poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec Kamenec
pod Vtáčnikom.
K bodu č. 11:
V rámci verejného obstarávania navrhuje starosta obce schválenie úhrady realizácie
zámkovej dlažby pred obecným úradom – 3 860,68 € s DPH.
Diskusia: bez príspevkov
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
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Uznesenie č. 36/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje úhradu realizácie zámkovej dlažby
pred obecným úradom vo výške 3 860,68€ s DPH.
K bodu č. 12:
Diskusné príspevky občanov a poslancov:
DANIEL PISÁR - pred oslavami treba ešte vyčistiť potok od obecného úradu po „Metrix“. Ďalej
ohľadom budovy na Hornom Kamenci, ktorá je v rozpade, treba znova upozorniť majiteľov,
že komín síce odstránili ale strecha naďalej ohrozuje okoloidúcich a hlavne deti. Treba
zlikvidovať celú stavbu, nielen komín.
DANIEL KRAJČOVIČ - navrhujem určiť na zber elektroodpadu jeden vývozný deň a pozbierať
ho traktorom po obci.
ING. DUŠAN ĎURIŠ - my nie sme oprávnení nakladať s elektroodpadom, môžeme to riešiť tak,
že starší občania nahlásia na obecnom úrade elektroodpad a my im poskytneme traktor.
EVA FÁBRYOVÁ - pri kúpe nového elektrospotrebiča vám predajca starý môže odviezť na
likvidáciu na jeho náklady, tak by to mali občania využívať.
VILIAM JÁNOŠKA - apeloval opäť na čistotu životného prostredia a okolia Vtáčnika. Uviedol,
že keď išiel za poslanca, myslel si, že niečo zmení, alebo aspoň pomôže vylepšiť životné
prostredie. V KOS a OVP mal na to málo príležitosti. Preto sa rozhodol viac nekandidovať za
poslanca.
MARIÁN ŽIAK - spýtal sa starostu obce ako je spropagované kultúrne podujatie „Dychovky
pod Vtáčnikom.
ING. DUŠAN ĎURIŠ - zajtra budú rozvešané plagáty v našej obci aj v okolí.
EVA FÁBRYOVÁ - plagát je strohý, kultúrna komisia pripraví ešte jeden, ktorý bude
podrobnejšie informovať občanov o tomto podujatí. Za Cestou na Hájik sú už viac rokov
nepokosené pozemky . Treba vyzvať užívateľov, aby sa o tieto pozemky starali.
MICHAL FÁBRY - pamätník SNP stavebná komisia opravila, znova je tam vysoká tráva, pred
oslavami treba ešte raz pokosiť okolie. Písmená ešte nie sú opravené. Ďalej, po výstavbe
bytovky odporúčam uzavrieť zmluvu s novými nájomníkmi na dažďovú kanalizáciu.
DANIEL PISÁR - opravu písmen sme zabezpečili cez firmu Kamenzer – Lehota pod Vtáčnikom.
MILAN ŠIMO (občan) - ohľadom prepravy vyťaženého materiálu z firmy ALAS cez našu obec.
Vlani bola dohoda, že bude vybudovaná náhradná cesta pre nákladné autá. Už je to rok
a cesta ešte nie je hotová. Počas víkendov sa pravidelne sa preváža, hoci bola dohoda, že
v tomto čase jazdiť nebudú. Ďalej apeloval na bezpečnosť deti na ulici Na Papiereň.
ING. DUŠAN ĎURIŠ - termín na výstavbu novej cesty ešte nevypršal, je zakotvený v zmluve.
MARIÁN ŽIAK - cestu spravia rýchlo, najdlhšie trvá vyvlastnenie pozemkov.
MILAN ŠIMO (občan) – žiadam o správu ako pokročili práce na obchvate.
JÁN NECHALA (občan) - posledné záznamy v obecnej kronike sú zo 650. výročia našej obce.
Kronika musí byť. Treba dať dokopy skupinu ľudí, ktorí by boli ochotní doplniť údaje.
Navrhujem akcie v obci natáčať, aby bol záznam aj pre budúce generácie.
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MILAN ŠIMO (občan) – možno by stálo za úvahu urobiť reedíciu publikácie o obci – do
slovenskej národnej knižnice. Ponúkali nám dotlač. Sme ochotní sa stretnúť a doplniť údaje
do publikácie. Ani v knižnici nie je ani jedna kniha o obci. Povinné výtlačky sme poposielali.
EVA FÁBRYOVÁ – skúsme osloviť na vedenie kroniky Mgr. Helenu Nechalovú. Mala by na to
všetky predpoklady, nakoľko bola riaditeľkou základnej školy.
K bodu č. 13:
Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva a poďakoval všetkým prítomným
za ich účasť.

Overovatelia zápisu:

Zapisovateľka:

Daniel Pisár

_____________________

Marián Žiak

_____________________

Darina Tonhajzerová

_____________________
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Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom,
konaného dňa 7.8.2014
Uznesenie č. 27/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení č. 17-26/2014
Uznesenie č. 28/2014 – Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie
Správu starostu obce o činnosti zo dňa 7.8.2014
Uznesenie č. 29/2014 – Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje VZN č.
3/2014 O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových
vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Kamenec
pod Vtáčnikom
Uznesenie č. 30/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje rozpočtového opatrenie – zmena
rozpočtu č.3/2014 nasledovne:
292

Ostatné príjmy

292027

príjmy od ALAS

01.1.1.6

Kapitálové výdavky

717002

miestne komunikácie

+29 000€
+29 000€

Uznesenie č. 31/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu hlavnej
kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci za I. polrok 2014
Uznesenie č. 32/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na 2. polrok 2014
Uznesenie č. 33/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie rozbor plnenia rozpočtu
za 1. polrok 2014
Uznesenie č. 34/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje v súlade s§11 ods. (4) písm. i)
zákona SR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah výkonu
funkcie starostu na volebné obdobie 2014-2018 na plný úväzok, t.j. 100%
Uznesenie č. 35/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov určuje, že Obecné
zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom bude mať vo volebnom období 2014-2018 celkom 9
poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec Kamenec
pod Vtáčnikom
Uznesenie č. 36/2014 Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje úhradu
realizácie zámkovej dlažby pred OcÚ vo výške 3 860,68€ s DPH.
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Príloha č.1
Správa o kontrole plnenia Uznesení zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod
Vtáčnikom č. 17-26/2014
Uznesenie č. 17/2014 – Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie
Správu o kontrole plnenia uznesení č. 9-16/2014.
Uznesenie č. 18/2014 – Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo
na vedomie Správu starostu obce o činnosti zo dňa 25.6.2014.
Uznesenie č. 19/2014 – Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo VZN č.
2/2014 o poskytovaní a úhradách za domácu opatrovateľskú službu nadobudlo účinnosť
11.7.2014 a je v platnosti.
Uznesenie č. 20/2014 – Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo
na vedomie upozornenie prokurátora č. Pd 80/14/3307-4 zo dňa 03.06.2014 o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok a dnes sa bude schvaľovať
predmetné VZN.
Uznesenie č. 21/2014 – Úprava platu starostu, ktorá bola prerokovaná OcZ, bola oznámená
ekonómke obce p. Borkovej, ktorá následne zapracovala do účtovníctva.
Uznesenie č. 22/2014 – Finančné prostriedky vo výške 2970,-€ za nakladanie a vývoz
stavebného odpadu z parc. č. EKN 2-110/7, 2-100/8, 2-100/11 boli poukázané na účet
realizátora prác.
Uznesenie č. 23/2014 – Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo
rozpočtové opatrenie č. 2/2014, ktoré bolo následne zapracované do rozpočtu obce.
Uznesenie č. 24/2014 – Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie stanovisko hlavnej
kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Kamenec pod Vtáčnikom za rok 2013.
Uznesenie č. 25/2014 – Záverečný účet obce za rok 2013 bol schválený a je zverejnený na
internetovej stránke obce.
Uznesenie č. 26/2014 – Finančné prostriedky vo výške 25 366,67 EUR za rekonštrukciu
budovy Obecného úradu boli prevedené z rezervného fondu na bežný účet obce.
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Príloha č.2

Správa starostu obce o činnosti

Od posledného zastupiteľstva konaného dňa 25.6.2014 sa v rámci kultúrnych podujatí
uskutočnili nasledovné akcie:
26.6.2014 – Rozlúčka s deviatakmi v spoločenskom dome za účasti pedagógov a rodičov.
28.6.2014 – Memoriál Ladislava Nechalu – futbalový turnaj starých pánov.
12.7.2014 – Majstrovstvá Slovenska v behu do vrchu „Beh na Vtáčnik“ za účasti 153
pretekárov.
19.7.2014 – Obecný úrad a priaznivci turistiky zorganizovali autobusový zájazd do Vysokých
Tatier. Viacerí z účastníkov zájazdu absolvovali vysokohorskú túru – výstup na Kriváň.
Nakoľko akcia dopadla nad očakávanie dobre, je predpoklad, že na budúci rok zorganizujeme
ďalší výstup.
20.7.2014 – Uskutočnil sa 44. futbalový turnaj SNP o pohár starostu obce za účasti mužstiev
z Lehoty pod Vtáčnikom, Diviackej Novej Vsi a nášho domáceho mužstva, ktoré sa stalo
víťazom turnaja.
V dňoch 30.6. – 4.7.2014 som sa zúčastnil pracovnej cesty do Švédska na pozvanie
slovenskej firmy Štúdio 21, ktorá dodáva na Slovensko ich výrobky. Jedná sa o detské ihriská.
Náklady na pobyt a stravu hradila švédska firma HAGS.
Dali sme geodézii zamerať cestu (pravú stranu) zo Školskej ulice na Cestu na Brús za
účelom prerábania oplotenia školského areálu, aby sme v budúcnosti neprerábali oplotenie
2x, keď tam pôjde cca 9m široká komunikácia.
Taktiež som dal zamerať Cestu na Hájik, ktorá síce už minimálne 30 rokov existuje, ale
nie je vysporiadana. Na základe geometrického plánu potom môžeme začať oslovovať
majiteľov, za účelom odkúpenia vyznačenej časti cesty.
Stretol som sa s riaditeľom firmy ALAS SLOVAKIA, s.r.o. a v rámci dobrej spolupráce mi
ponúkol pre potreby obecného úradu netriedené kamenivo frakcie 0/63 zadarmo, nakoľko
ho majú prebytočné, aby sa urobila Cesta za Hájikom smerom do Lehoty pod Vtáčnikom
a poľná cesta z Kamenca pod Vtáčnikom do Bystričian.
Ako ste si isto všimli v obci pracujú v rámci VPP činnosti viacerí občania našej obce.
Nakoľko však využívame na ich práce rôzne formy zamestnávania (§ 10,12,52), pracujú
s rôznym podielom hodín za mesiac (32,64,80 hod.). Myslím si, že občania našej obce sú
spokojní s ich prácou, ako aj ja, pretože sú to oni, ktorí skrášľujú našu obec a udržujú ju
v poriadku.
Nedá mi nespomenúť a požiadať občanov, aby v rámci upratovania, keď sú
rozmiestnené VOK v našej obci, hádzali do nich skutočne len veľký objemový odpad a nie
elektrospotrebiče, pneumatiky a stavebný odpad. Na tieto komodity sú určené iné dni. Každá
rodina dostala kalendár, kde je rozpis vývozu odpadov. Zaznela aj relácia v obecnom rozhlase.
Skutočne je potrebné, aby sa zlepšila disciplína v rámci odovzdávania odpadov a nemuseli
sme nemuseli hľadať riešenia, ktoré budú pre obec progresívne, ale pre niektorých občanov
„nepopulárne“. Žijeme tu v jednej veľkej spoločnej komunite, tak sa, prosím, snažme všetci,
aby sme sa za ňu nemuseli hanbiť.
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Príloha č.3

OBEC KAMENEC POD VTÁČNIKOM

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/2014

O SPÔSOBE NÁHRADNÉHO ZÁSOBOVANIA VODOU A NÁHRADNÉHO
ODVÁDZANIA
ODPADOVÝCH VÔD A O ZNEŠKODŇOVANÍ OBSAHU ŢÚMP PODĽA
MIESTNYCH
PODMIENOK NA ÚZEMÍ OBCE KAMENEC POD VTÁČNIKOM

Dátum zverejnenia návrhu VZN: 23.7.2014
Dátum schválenia VZN:
7.8.2014
Dátum vyvesenia VZN:
8.8.2014
Dátum účinnosti VZN:
23.8.2014
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Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z.
o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
vydáva
pre územie obce Kamenec pod Vtáčnikom toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 o
spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o
zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Kamenec pod
Vtáčnikom.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) ustanovuje:
1. Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to
nevyhnutné na zabezpečovanie zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej
nedostatku.
2. Spôsob náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa
miestnych podmienok.
Článok 2
Dočasné obmedzenie alebo zákaz uţívania pitnej vody
1. Dočasne obmedziť alebo zakázať užívanie pitnej vody z verejného vodovodu na
iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou môže vyhlásiť starosta
obce, a to: miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na
internetovej stránke obce v dôsledku poklesu výdatnosti vodného zdroja, najmä
vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok a po vyhlásení mimoriadnej
situácie. Vo vyhlásení sa uvedie čas, od kedy platí obmedzenie alebo zákaz
užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie
obyvateľov pitnou vodou.
2. V čase obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie
obyvateľov pitnou vodou je zakázané pitnú vodu z verejného vodovodu používať
na polievanie záhrad, ihriska, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest
na cintoríne, umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, stavebné
účely a upratovanie.
3. Dodávka pitnej vody bude v plnom rozsahu obnovená bez meškania po odpadnutí
dôvodov obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na
iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. O obnovení dodávky pitnej
vody obec informuje obyvateľov miestnym rozhlasom, písomným oznámením na
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.
Článok 3
Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou
1. Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, starosta obce
zabezpečí dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou. Dodávka
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pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom pitnej vody v
cisternách do odberného miesta prostredníctvom Stredoslovenskej vodárenskej
prevádzkovej spoločnosti, a.s., OZ 03 Prievidza. Obec Kamenec pod Vtáčnikom
nedisponuje vlastnou cisternou.
2. Odberné miesto a miesto pristavenia cisterny s pitnou vodou:
- priestor pred Obecným úradom,
- priestor pri autobusovej zastávke v hornej časti obce,
- parkovisko pri COOP Jednota,
- sídlisko Stávky.
3. Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na mieste uvedenom v ods. 2 oznámi obec
a to miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na
internetovej stránke obce.
4. Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej
vody v zníženom množstve.
5. Minimálna spotreba pitnej vody pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou je 15
litrov na osobu denne, pri mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na
osobu denne, najviac na tri po sebe nasledujúce dni.
6. Starosta obce určí osoby zodpovedné za koordináciu dodávok a výdaja pitnej vody
pri náhradnom zásobovaní .
Článok 4
Spôsob zneškodňovania obsahu ţúmp /septikov/
1. Nakoľko obec Kamenec pod Vtáčnikom v súčasnosti nemá vybudovanú
kanalizáciu, obyvatelia obce používajú na odvádzanie odpadových vôd žumpy.
Prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby
nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo, žumpy do okolia a k ohrozovaniu
alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.
2. Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch
primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených
právnických alebo fyzických osôb.
3. Obec Kamenec pod Vtáčnikom v súlade s právnymi normami dáva na vedomie, že
najbližšou firmou, ktorá sa zaoberá zneškodňovaním obsahu žúmp a septikov je:
Ján Borko CAS, Okružná 597/15, 97241 Koš, číslo telefónu: 046/5426 978, mobil:
0903545114 .
4. Tým nie je dotknuté právo prevádzkovateľa objednať si zneškodnenie obsahu
žumpy a septika inými právnickými alebo fyzickými osobami, ktoré majú na to
oprávnenie.
5. Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu
obce Kamenec pod Vtáčnikom doklad o spôsobe zneškodnenia odpadových vôd zo
žumpy.
Článok 5
Práva a povinnosti odberateľov pitnej vody
Odberateľ pitnej vody – fyzická osoba, právnická osoba, podnikateľ:
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1. Pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou má právo na odber pitnej vody
v stanovenom množstve.
2. Je povinný v čase dočasného obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody
z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou,
hospodárne nakladať s pitnou vodou.
3. Dodržiavať pokyny starostu obce po vyhlásení náhradného zásobovania
obyvateľstva pitnou vodou.
Článok 6
Sankcie
1. Porušenie povinností a zákazu ustanoveného týmto VZN fyzickou osobou je
priestupkom podľa § 48 zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení
neskorších právnych predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 33,- €.
2. Porušenie povinností a zákazu ustanoveného týmto VZN právnickou osobou
a fyzickou osobou – podnikateľom je iným správnym deliktom, za ktorý môže
obec podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších právnych predpisov uložiť pokutu do výšky do 6 638,- €.
3. Výnosy z pokút uložených obcou sú príjmom rozpočtu obce.
4. Kontrolu dodržiavania VZN je oprávnený vykonávať hlavný kontrolór obce,
poverení zamestnanci Obecného úradu v Kamenci pod Vtáčnikom a poverení
poslanci OZ.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
1.

VZN č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní
obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Kamenec pod
Vtáčnikom bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod
Vtáčnikom č. 29/2014 zo dňa 7.8.2014.

2.

Toto VZN obce Kamenec pod Vtáčnikom nadobúda účinnosť 23.8.2014.

V Kamenci pod Vtáčnikom, dňa 7.8.2014

Ing. Dušan Ďuriš
starosta obce
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Príloha č.4
Zmena rozpočtu Obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2014 – rozpočtové
opatrenie č.3/2014,schválené OcZ dňa 7.8. 2014 uznesením č.30/2014
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 2014 so súhlasom Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom
rozpočtovým opatrením úpravou rozpočtových prostriedkov nasledovne :
Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky :

292

Ostatné príjmy

Bežné príjmy
292027

Príjmy od ALAS

+ 29 000

Kapitálové
výdavky
01.1.1.6
717002

Miestne komunikácie

+ 29 000

Kamenec pod Vtáčnikom 7.8.2014

Ing. Dušan Ďuriš
starosta obce
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Príloha č.5

Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamenec pod Vtáč.
za I. polrok 2014

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 2014.
Základom pre výkon kontrolnej činnosti bol obecným zastupiteľstvom schválený plán
kontrolnej činnosti I. polrok 2014.
V zmysle schváleného plánu boli uskutočnené nasledovné kontroly:
1. Kontrola správnosti vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou v zmysle zákona
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.

Kontrola správnosti vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou v súlade so zákonom č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona 502/2001 Z. z.
o finančnej kontrole a finančnom audite.
V kontrolovanom období boli pokladničné operácie evidované v pokladničnej knihe
chronologicky s uvedením:
počiatočného stavu
súpisu finančných operácií (príjmov a výdavkov za príslušný deň)
obratov za príslušný deň
vyčíslenie konečného zostatku pokladničnej hotovosti
Účtovná dokumentácia – 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. 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. Pokladničné doklady sú riadne vyplnené a podpísané zodpovednými
zamestnancami a starostom obce.
V pokladničnej knihe sú evidované príjmové doklady a príjem obce je vyberaný v hotovosti aj
mimo hlavnej pokladne a to referentkou pre daň z nehnuteľnosti, odpadové hospodárstvo
a správne poplatky. Uvedené poplatky sú odvádzané do hlavnej pokladne viac raz v mesiaci.
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.
2. Kontrola plnenia príjmov za dane z nehnuteľnosti, komunálny odpad, hracích
automatov, znečisťovanie vzdušia v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. v z. n. p. a zákona č.
401/1998 Z. z. za rok 2013.
Kontrolou bolo zistené:
-

výberovým spôsobom bolo zistené, že evidencia o daniach a daňovníkoch je úplná
pri podávaní daňových priznaní, dodatočných daňových priznaní sa dodržiava zákonná
lehota na ich podanie
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platobné výmery boli vydané podľa zákona a doručené na podpis
správcom dane si overuje rozhodujúce skutočnosti pre správne určenie dane.
výberovým spôsobom bolo preverené účtovanie daní
je vykonávaná kontrola na mesačné výpisy účtov, prípadne bankové výpisy o platbe
daní
- neplatičom boli zaslané výzvy na zaplatenie nedoplatkov daní.
Za rok 2013 bolo vybrané celkom: daň z pozemkov
16 779,37 €
daň zo stavieb
42 969,93 €
za komunálny odpad 24 330,86 €
výherné hracie prístroje 3 000,00 €
za znečistenie ovzdušia
36,52 €
-

3.

Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov pri

povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok v podmienkach obecnej samosprávy.

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.
V mesiaci jún som vykonala kontrolu dodržiavania povinnosti zverejňovať uvedené doklady
v súlade s uvedeným zákonom v roku 2014.
V zmysle uvedeného zákona je možné konštatovať, že zo strany Obce Kamenec pod
Vtáčnikom je dodržaný uvedený zákon.
Obec na stránke „ Digitálne mesto Kamenec pod Vtáčnikom uverejňuje dodávateľské,
odberateľské faktúry, objednávky a zmluvy. Náhodným výberom dokladov bolo zistené, že
všetky sú zverejňované na uvedenej internetovej stránke.
4. Kontrola uznesení Obecného zastupiteľstva obce Kamenec pod Vtáčnikom
V období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 boli Obecným zastupiteľstvom v Kamenci pod
Vtáčnikom schválené uznesenia č. 1 až 26/2014.
Uvedené schválené uznesenia sa realizujú priebežne a na každom nasledujúcom zasadnutí
obecného zastupiteľstva sa kontroluje plnenie uznesení.
5. Kontrola účtovných dokladov, účtovných zápisov a interných dokladov zameraná na
formálnu a vecnú správnosť /dodrţiavanie náleţitostí účtovného dokladu, účtovného
zápisu, účtovnej knihy v zmysle § 9 aţ 16 zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení
neskorších predpisov.
Priebežne boli vykonávané finančné kontroly zamerané na kontrolu účtovných dokladov,
účtovných zápisov. Všetky kontrolované účtovné doklady sú originály. Došlé faktúry,
pokladničné doklady boli skontrolované z hľadiska formálneho t.j. doklady obsahovali
úplnosť a všetky náležitosti účtovného dokladu Doklady boli podpísané starostom obce
a účtovníčkou obce zodpovednou za zaúčtovanie .
Účtovné zápisy sú priebežne a chronologicky podľa dátumu vzniku zaúčtované v hlavnej
knihe.
Došlé faktúry sú evidované, majú zákonom určené náležitosti, boli preskúmané po formálnej
stránke, boli overené predb. finančnou kontrolou a následne uhradené.
6. Ostatná činnosť
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Okrem vykonania kontrol podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti som vypracovala
stanovisko k záverečnému účtu za rok 2013, vypracovala som plán kontrol na II. polrok 2014
a zúčastňujem sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
Kamenec pod Vtáčnikom dňa 7. 8. 2014
Paulíčková Jozefína
hlavný kontrolór obce
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Príloha č.6

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamenec pod
Vtáčnikom na II. polrok 2014
V zmysle § 18f. ods. 1. písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov ako aj v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Kamenci pod Vtáčnikom
nasledovný Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polroku 2014:
1. Následná finančná kontrola
administratívnych poplatkov.

daňových

príjmov,

nedaňových

príjmov,

2. Následná finančná kontrola účtovných dokladov, účtovných zápisov a interných
dokladov zameraná na formálnu a vecnú správnosť účtovného zápisu v zmysle § 9 až
16 zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
3. Následná finančná kontrola dodržiavanie výšky úhrady a spôsob platenia úhrady za
poskytovanú opatrovateľskú službu.
4. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám.
5. Kontrola dodržiavanie Zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Ostatná činnosť hlavného kontrolóra obce Kamenec pod Vtáčnikom
1. Vypracovanie odborného stanoviska k rozpočtu obce na rok 2015
2. Predloženie správy Obecnému zastupiteľstvu o činnosti hlavného kontrolóra za rok
2014.
8. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015.
9. Účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a komisií na prizvanie predsedu
komisie.
Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly, o ktoré požiada Obecné
zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom.
V Kamenci pod Vtáčnikom, dňa 10. 7. 2014
Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 23.7. 2014
Zvesené z úradnej tabule dňa:
07. 8.2014
Predložila: Paulíčková Jozefína – hlavný kontrolór obce

