
  
 Zasadnutie OcZ dňa 15.12.2015 

 

 

 
Zápisnica 

z 9. riadneho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, 

konaného dňa 15.12.2015 
 

 
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. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu na rok 2016 Obce Kamenec pod Vtáčnikom  

3. Schválenie rozpočtu na rok 2016 

4. Návrh VZN 1/2016 O dani z nehnuteľnosti 

5. Návrh VZN 2/2016 O poplatku za KO a drobný stavebný odpad  

6. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 4/2010 O povinnej školskej dochádzke a jej plnení 

7. Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 5/2010 O stanovení úhrad v oblasti školstva 

8. Nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu verejného osvetlenia 

9. Rozpočtové opatrenie  č.6/2015 

10. Rozpočet obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2015, oprávnenie k zmene medzi položkami 

11. Nákup materiálu na rozvod tepla do budovy TJ Tatran Kamenec pod Vtáčnikom – 4 340,43 € 

12. Správa hlavného audítora za rok 2014 

13. Diskusné príspevky občanov a poslancov 

14. 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. 
Uznesenie č. 70/2015 
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  



  
 Zasadnutie OcZ dňa 15.12.2015 

 

 

K bodu č. 2: 
Hlavná kontrolórka obce predniesla Stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2016-
2018 a k návrhu  rozpočtu Obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2016 a následne starosta obce 
otvoril diskusiu. 
Diskusia:  
Bez diskusných príspevkov 
Hlasovanie: 
Za: 8 (Ing. arch. Sláva Dadová,  Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  Bc. Monika Pažická, 
Daniel Pisár, Marián Žiak, Vlková Michaela, PhDr.) 
Proti: 0 
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 71/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Stanovisko k návrhu viacročného 
rozpočtu obce na roky 2016-2018 a k návrhu  rozpočtu Obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2016 
 
K bodu č. 3:  
Schválenie rozpočtu na rok 2016 
Diskusia:  
Poslanci nemali pripomienky k rozpočtu obce, ktorý spoločne pripravili na pracovných  poradách.  
Hlasovanie: 
Za: 8 (Ing. arch. Sláva Dadová,  Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  Bc. Monika Pažická, 
Daniel Pisár, Marián Žiak, Vlková Michaela, PhDr.) 
Proti: 0 
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 72/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje rozpočet Obce Kamenec pod Vtáčnikom 
na rok 2016 a berie na vedomie  rozpočet na roky 2017-2018  
 
K bodu č. 4: 
Návrh VZN 1/2016 O dani z nehnuteľnosti na rok 2016 a ďalšie zdaňovacie obdobia bol zverejnený na 
15 dní. Neprišli žiadne pripomienky. 
Diskusia: 
Bez príspevkov 
Hlasovanie: 
Za: 8 (Ing. arch. Sláva Dadová,  Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  Bc. Monika Pažická, 
Daniel Pisár, Marián Žiak, Vlková Michaela, PhDr.) 
Proti: 0 
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 73/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzne nariadenie č. 1/2016 O dani z nehnuteľnosti na 
rok 2016 a ďalšie zdaňovacie obdobia.   
 
K bodu č. 5: 
Návrh VZN 2/2016 O poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol zverejnený na 15 
dní. Neprišli žiadne pripomienky. 
Diskusia: 
Bez príspevkov 
Hlasovanie: 
Za: 8 (Ing. arch. Sláva Dadová,  Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  Bc. Monika Pažická, 
Daniel Pisár, Marián Žiak, Vlková Michaela, PhDr.) 
Proti: 0 
Zdržalo sa:  0 
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Uznesenie č. 74/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje VZN 2/2016 O poplatku za komunálny 
odpad a drobný stavebný odpad 
 
K bodu č. 6: 
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 4/2010 O povinnej školskej dochádzke a jej plnení bol zverejnený na 15 
dní. Neprišli žiadne pripomienky. 
Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 
Hlasovanie: 
Za: 8 (Ing. arch. Sláva Dadová,  Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  Bc. Monika Pažická, 
Daniel Pisár, Marián Žiak, Vlková Michaela, PhDr.) 
Proti: 0 
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č.75/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje dodatok č. 1 k VZN č. 4/2010 O povinnej 
školskej dochádzke a jej plnení 
 
K bodu č. 7: 
Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 5/2010 O stanovení úhrad v oblasti školstva bol zverejnený na 15 dní. 
Neprišli žiadne pripomienky. 
Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 
Hlasovanie: 
Za: 8 (Ing. arch. Sláva Dadová,  Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  Bc. Monika Pažická, 
Daniel Pisár, Marián Žiak, Vlková Michaela, PhDr.) 
Proti: 0 
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 76/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje dodatok č. 2 k VZN č. 5/2010 O stanovení 
úhrad v oblasti školstva 
 
K bodu č. 8: 
Nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Starosta obce podrobne 
oboznámil prítomných o pridelených finančných prostriedkov od Ministerstva hospodárstva SR. Naša 
žiadosť splnila podmienky poskytnutia pomoci definované vo Výzve na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí. Na 
financovanie projektu bude použitý systém refundácie. Preto musíme najskôr použiť finančné  
prostriedky z rezervného účtu, potom sa nám vrátia späť na účet. 
Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 
Hlasovanie: 
Za: 8 (Ing. arch. Sláva Dadová,  Eva Fábryová, Dominik Hájovský,  Eduard Nechala,  Bc. Monika Pažická, 
Daniel Pisár, Marián Žiak, Vlková Michaela, PhDr.) 
Proti: 0 
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 77/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod vtáčnikom schvaľuje použitie finančných prostriedkov 
z bežného účtu na kapitálové výdavky vo výške 17 516,92€, z toho 6 064,49€ neoprávnené výdavky a 
5% spoluúčasť obce 11 452,43€ na účely zabezpečenia financovania investičného projektu 
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Kamenec pod Vtáčnikom s podporou projektu v zmysle 
príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou 
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Operačného programu KaHR-22VS-1501 Opatrenie 2.2. Budovanie a modernizácia verejného 
osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky. 
Hlasovanie: 
Za: 8 (Ing. arch. Sláva Dadová,  Eva Fábryová, Dominik Hájovský,  Eduard Nechala,  Bc. Monika Pažická, 
Daniel Pisár, Marián Žiak, Vlková Michaela, PhDr.) 
Proti: 0 
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 78/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod vtáčnikom schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na 
kapitálové výdavky vo výške 217 596,14€ na účely zabezpečenia financovania investičného projektu 
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Kamenec pod Vtáčnikom s podporou projektu v zmysle 
príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou 
Operačného programu KaHR-22VS-1501 Opatrenie 2.2. Budovanie a modernizácia verejného 
osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky v zmysle ustanovenia 
§10 odsek 8 zákona č. 583/2004 Z.z. 
 
K bodu č. 9: 
Rozpočtové opatrenie  č.6/2015 súvisí hlavne so zmenou rozpočtu v súvislosti  s financovaním 
projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia.  
Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky : 
 
 
Finančné 
operácie 

  

   

454 001            46   Z rezervného fondu obce 217 597,00 
   
                                         
   

Kapitálové 
výdavky 

  

01.1.1   
717 002-2          46 Rekonštrukcia a modernizácia verejného 

osvetlenia 
       217 597,00 

717 002-2          41 Rekonštrukcia a modernizácia verejného 
osvetlenia 

         17 517,00 

716 -  2        41 Zberný dvor -17 517,00 
   

   
Bežné príjmy Základné vzdelanie  
   
 Základná škola – vlastné príjmy ZŠ-úroky,ŠKD  42,00 

   
Bežné výdavky   
630xxx     42,00            
   

   

 
Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov. 
Hlasovanie: 
Za: 8 (Ing. arch. Sláva Dadová,  Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  Bc. Monika Pažická, 
Daniel Pisár, Marián Žiak, Vlková Michaela, PhDr.) 
Proti: 0 
Zdržalo sa:  0 
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Uznesenie č. 79/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 6/2015  
 
K bodu č. 10: 
Rozpočet obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2015, oprávnenie k zmene medzi položkami 
Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 
Hlasovanie: 
Za: 8 (Ing. arch. Sláva Dadová,  Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  Bc. Monika Pažická, 
Daniel Pisár, Marián Žiak, Vlková Michaela, PhDr.) 
Proti: 0 
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 80/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom poveruje starostu obce k úprave rozpočtu medzi 

položkami bez obmedzenia a to za podmienky, že sa tým nenaruší príjmová a výdavková časť 

celkového rozpočtu. 

 
K bodu č. 11: 
Nákup materiálu na rozvod tepla do budovy TJ Tatran Kamenec pod Vtáčnikom – 4 340,43 €. Budova 
bola vykurovaná len teplovzdušnými ventilátormi. Aby sa deti mohli pripravovať aj v zime na 
futbalovú súťaž, zakúpime radiátory a trubky. Je tam už havarijný  stav,  budova  plesnivie. 
Diskusia: 
Ing. arch. Sláva Dadová – navrhla zabezpečiť kúrenie s plynom 
Starosta obce – prípojka plynu je drahá a problém je aj v tom, že  pozemky v športovom areáli majú 
veľa vlastníkov.  
Daniel Pisár – upozornil, že treba doriešiť aj odsávanie z kúpeľne. 
Hlasovanie: 
Za: 8 (Ing. arch. Sláva Dadová,  Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  Bc. Monika Pažická, 
Daniel Pisár, Marián Žiak, Vlková Michaela, PhDr.) 
Proti: 0 
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 81/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje úhradu faktúry na  nákup materiálu na 
rozvod tepla do budovy TJ Tatran Kamenec pod Vtáčnikom vo výške 4 340,43 € 
 
K bodu č. 12: 
Starosta obce oboznámil prítomných so Správou hlavného audítora za rok 2014 z overovania účtovnej 
závierky a konsolidovanej účtovnej závierky   
Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 
Hlasovanie: 
Za: 8 (Ing. arch. Sláva Dadová,  Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  Bc. Monika Pažická, 
Daniel Pisár, Marián Žiak, Vlková Michaela, PhDr.) 
Proti: 0 
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 82/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu nezávislého audítora za rok 
2014 z overenia konsolidovanej účtovnej závierky a účtovnú závierku obce  
 
K bodu č. 13: 
Diskusné príspevky občanov a poslancov: 
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Dominik Hájovský – v novej štvrti brali PET fľaše aj s vrecami. Treba zabezpečiť pre týchto občanov 

nové vrecia.  

Starosta obce  – zber bude už zabezpečovať Marius Pedersen, a.s., pobočka Sebedražie, pretože je to 

pre nás výhodnejšie. Vrecia budú brať aj s PET fľašami,  aby sa zber urýchlil a hneď by mali nechávať 

nové. Teraz mali málo plastových vriec, preto sa stalo, že niektorým občanom nedali nové. 

V budúcnosti by sa to už nemalo opakovať. A na bytovkách budú rozmiestnené nové kontajnery na 

PET-ky  – 8 žltých kontajnerov . 

Daniel Pisár – chlapci spravili pekne plot pri škole, či by nebolo vhodné  dať tam makadam, je tam 

blato. A trošku to upraviť. 

Eva Fábryová – podala správu o kultúrnych podujatiach v obci,  akcia „Včelári“  bola nádherná 

a hlavne dobre zorganizovaná. Naozaj vydarené podujatie. Škoda, že účasť nebola veľká. Možno 

preto, že to bolo v piatok. Zároveň všetkých pozvala na  vianočný koncert, ktorý sa bude konať  23.12. 

o 19.00 hod v spolupráci s OZ HANDRÁRI. Dňa  26.12. 2015 sa bude konať vianočný futbalový turnaj. 

Priaznivcov turistiky pozývame 30.12.2015 na tradičný výstup na Vtáčnik. 

Eduard Nechala – žiadal informovať občanov o bytovkách.  

Starosta obce – bytovky sú skolaudované. Teraz sa uskutoční  odkúpenie bytovky od firmy ROKO 

Slovakia, s.r.o. a zároveň požiadame o príspevok zo ŠFRB. To je prvoradá úloha a následne sa pripraví 

stretnutie so záujemcami o byty.  

Viliam Jánoška, občan – ako to vyzerá s kanalizáciou v obci? 

Starosta obce – máme 86 percentný záujem o napojenie. Územné konanie je 14.1.2016. Výzva sa 

uzatvorila, budú sa posudzovať žiadosti. Naše povinnosti sme si splnili, zo StVS, a.s. Banská Bystrica 

nám poslali budúce zmluvy o vecnom bremene, oslovili sme občanov. Niektorí len pozabudli vrátiť  

BZoVB a ostatní ich ešte podpísali. 

Viliam Jánoška, občan – apeloval znova na čistotu obce a ochranu životného prostredia. Cesta na Píly 

potrebuje rekonštrukciu, treba požiadať spoločnosť Alas, a. s. Bratislava o pomoc a spoluprácu. 

Amfiteáter a táborisko sfunkčniť, na vyvlastnenie pozemkov navrhol najať právnika. Na Pílach niekto 

skladoval drevo, zistiť kto a dať  do pôvodného stavu.  

 

K bodu č. 14 Záver 
Po vyčerpaní diskusných príspevkov starosta obce ukončil  zasadnutie obecného zastupiteľstva a 

poďakoval prítomným poslancom ako aj občanom za účasť a poprial im pokojné prežitie vianočných 

sviatkov. 

 
Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18.30 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 15.12.2015 
 
Uznesenie č. 70/2015 
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. 71/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Stanovisko k návrhu viacročného 
rozpočtu obce na roky 2016-2018 a k návrhu  rozpočtu Obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2016 
 
Uznesenie č. 72/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje rozpočet Obce Kamenec pod Vtáčnikom 
na rok 2016 a berie na vedomie  rozpočet na roky 2017-2018  
 
Uznesenie č. 73/2015 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzne nariadenie č. 1/2016 O dani z nehnuteľnosti na 
rok 2016 a ďalšie zdaňovacie obdobia.   
 
Uznesenie č. 74/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje VZN 2/2016 O poplatku za komunálny 
odpad a drobný stavebný odpad 

 
Uznesenie č.75/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje dodatok č. 1 k VZN č. 4/2010 O povinnej 
školskej dochádzke a jej plnení 

 
Uznesenie č. 76/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje dodatok č. 2 k VZN č. 5/2010 O stanovení 
úhrad v oblasti školstva 
 
Uznesenie č. 77/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod vtáčnikom schvaľuje použitie finančných prostriedkov 
z bežného účtu na kapitálové výdavky vo výške 17 516,92€, z toho 6 064,49€ neoprávnené výdavky a 
5% spoluúčasť obce 11 452,43€ na účely zabezpečenia financovania investičného projektu 
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Kamenec pod Vtáčnikom s podporou projektu v zmysle 
príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou 
Operačného programu KaHR-22VS-1501 Opatrenie 2.2. Budovanie a modernizácia verejného 
osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky. 
 
Uznesenie č. 78/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod vtáčnikom schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na 
kapitálové výdavky vo výške 217 596,14€ na účely zabezpečenia financovania investičného projektu 
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Kamenec pod Vtáčnikom s podporou projektu v zmysle 
príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou 
Operačného programu KaHR-22VS-1501 Opatrenie 2.2. Budovanie a modernizácia verejného 
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osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky v zmysle ustanovenia 
§10 odsek 8 zákona č. 583/2004 Z.z. 
 
Uznesenie č. 79/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 6/2015 
 
Uznesenie č. 80/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom poveruje starostu obce k úprave rozpočtu medzi 

položkami bez obmedzenia a to za podmienky, že sa tým nenaruší príjmová a výdavková časť 

celkového rozpočtu. 

 
Uznesenie č. 81/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje úhradu faktúry na  nákup materiálu na 
rozvod tepla do budovy TJ Tatran Kamenec pod Vtáčnikom vo výške 4 340,43 € 
 
Uznesenie č. 82/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu nezávislého audítora za 
rok 2014 z overenia riadnej účtovnej závierky a z konsolidovanej účtovnej závierky obce Kamenec pod 
Vtáčnikom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


