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Zápisnica 

z ustanovujúceho zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, 

konaného dňa 15.12.2014 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 

 Ustanovujúce 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. Zasadnutie bolo zvolané včas, s udaním dňa, hodiny a miesta konania. 

Na zasadnutie bolo pozvaných 9 poslancov, z ktorých bolo prítomných 9 poslancov, čím bolo 

uznášania schopné, spôsobilé jednať a prijímať závery. Zasadnutiu predsedal starosta obce, 

zvolený v predchádzajúcom volebnom období a na rokovanie predložil nasledovný program. 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Oznámenie výsledkov komunálnych volieb zo dňa 15. novembra 2014  

3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií 

4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

5. Príhovor novozvoleného starostu obce 

6. Schválenie programu  zasadnutia obecného zastupiteľstva 

7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávanie a vedenie zasadnutí 

obecného zastupiteľstva 

8. Vymenovanie zástupcu starostu obce a určenie okruhu úkonov a činnosti, ktoré 

vykonáva zástupca starostu obce v prípade neprítomnosti starostu obce 

a delegovanie niektorých právomocí na zamestnancov obce Kamenec pod Vtáčnikom 

9. Voľba komisií pri obecnom zastupiteľstve ako aj voľba ich predsedov 

10. Schválenie platu starostu obce a zástupcu starostu obce, ako aj odmien členov 

obecného zastupiteľstva vrátane zásad ich odmeňovania 

11. Kontrola plnenia uznesení č. 27-42/2014 

12. Správa starostu obce o činnosti 

13. Schválenie VZN č. 1/2015 o dani z nehnuteľnosti 

14. Schválenie VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný 

stavebný odpad 

15. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2015 

16. Schválenie rozpočtu obce na rok 2015-2017 

17. Rozpočet obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2014, oprávnenie k zmene medzi 

položkami 
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18. Rozpočtové opatrenie – zmena rozpočtu č. 6/2014 

19. Spojená výročná správa za konsolidovaný celok obce Kamenec pod Vtáčnikom za rok 

2013 

20. Prerokovanie návrhov zmlúv so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. 

Banská Bystrica – zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 

a zmluva o podmienkach vzájomnej spolupráce pri realizácii investičnej akcie 

Kanalizácia a ČOV 

21. Mimoriadna odmena poslancov obecného zastupiteľstva za volebné obdobie 2010-

2014 

22. Určenie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ v Kamenci pod Vtáčnikom a do 

Rady školy pri MŠ v Kamenci pod Vtáčnikom  

23. Diskusné príspevky občanov a poslancov 

24. Záver 

h občasných pripomienok vyhlásim 

Overovatelia zápisu: Eva Fábryová 

 Eduard Nechala 

Návrhová komisia: Michal Fábry 

 Marián Žiak 

 

Zapisovateľka: Darina Tonhajzerová   

 

K bodu č.1:  

 Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom otvoril 

starosta obce Ing. Dušan Ďuriš zvolený v predchádzajúcom volebnom období. Starosta obce 

oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania a dal o ňom hlasovať. Program bol 

prijatý. Starosta obce predniesol návrh členov komisií a dal o ňom hlasovať. Návrhová 

komisia, zapisovateľ, ako aj overovatelia zápisu boli zvolení. 

 

K bodu č. 2: 

 Slečna Hana Kurhajcová, predsedníčka miestnej volebnej komisie pre voľby do 

orgánov samosprávy obcí 2014, oznámila výsledky komunálnych volieb . 

K bodu č. 3: 

 Slečna Hana Kurhajcová, predsedníčka  miestnej volebnej komisie, vyzvala 

novozvoleného starostu obce na zloženie sľubu. Novozvolený starosta po prečítaní sľubu 

potvrdil prehlásením „sľubujem“ a tiež svojím podpisom pod text sľubu napísaného na 

osobitnom liste papiera. Predsedníčka miestnej volebnej komisie zablahoželala Ing. Dušanovi 

Ďurišovi k opätovnému zvoleniu za starostu obce a odovzdala osvedčenie o zvolení za 

starostu. Podpísaný sľub starostu obce uvádza Príloha 1. 
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K bodu č. 4: 

 Starosta obce Ing. Dušan Ďuriš predniesol sľub novozvolených poslancov obecného 

zastupiteľstva a v abecednom poradí ich po jednom vyzval, aby prehlásili „sľubujem“ a svoj 

sľub potvrdili aj podpisom na samostatnom liste papiera. Predsedníčka miestnej volebnej 

komisie im blahoželala a odovzdávala osvedčenie o zvolení za poslanca obecného 

zastupiteľstva. Podpísaný sľub poslancov obecného zastupiteľstva uvádza Príloha 2. 

K bodu č. 5: 

 Starosta obce Ing. Dušan Ďuriš poďakoval doterajším poslancom za spoluprácu 

a odovzdal im Ďakovné listy.  Následne predniesol svoj príhovor, ktorý uvádza Príloha 3. 

 

Uznesenie č. 1/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom: 

A. berie na vedomie 

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 

2. vystúpenie novozvoleného starostu obce 

B. konštatuje, že 

1. novozvolený starosta obce Ing. Dušan Ďuriš  zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 

obecného zastupiteľstva: Sláva Dadová, Ing. arch., Michal Fábry, Eva Fábryová, 

Dominik Hájovský, Eduard Nechala, Monika Pažická, Daniel Pisár, Michaela Vlková, 

PhDr., Marián Žiak  

K bodu č. 6: 

 Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania a dal o 

ňom hlasovať. Program bol prijatý. Starosta obce predniesol návrh členov komisií a dal o 

ňom hlasovať. Návrhová komisia, zapisovateľ, ako aj overovatelia zápisu boli zvolení. 

K bodu č. 7: 

 Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na poverenie poslanca 

Michala Fábryho oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie: 

Za: 9  

Proti: 0  

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 2/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom 

poveruje 
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poslanca Michala Fábryho zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia 

veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

K bodu č. 8: 

 Starosta obce Ing. Dušan Ďuriš vymenoval spomedzi členov obecného zastupiteľstva 

svojho zástupcu, ktorý ho bude v čase jeho neprítomnosti zastupovať, pričom stanovil aj 

oblasti, ktorých sa toto zastupovanie bude týkať – Príloha č. 4, ktorá je súčasťou tejto 

zápisnice. 

 Starosta obce za svojho zástupcu navrhol pána Eduarda Nechalu. Zároveň delegoval 

niektoré právomocí na zamestnancov obce Kamenec pod Vtáčnikom – Príloha č. 5. 

Hlasovanie: 

Za: 8 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 1 

Uznesenie č. 3/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom 

berie na vedomie 

rozhodnutie starostu obce o poverení p. Eduarda Nechalu za svojho zástupcu a to v rozsahu 

určenom starostom v písomnom poverení  

Uznesenie č. 4/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Okruh úkonov a činností, ktoré 

vykonáva zástupca starostu obce v prípade jeho neprítomnosti a delegovanie niektorých 

právomocí na zamestnancov obce Kamenec pod Vtáčnikom 

K bodu č. 9: 

 Starosta obce predniesol návrh na voľbu Komisií pri obecnom zastupiteľstve 

v Kamenci pod Vtáčnikom ako aj voľbu ich predsedov. Starosta navrhuje zriadenie týchto 

komisií: 

1. Komisiu finančnú 

2. Komisiu výstavby a verejných prác 

3. Komisiu obchodu, služieb a ochrany verejného poriadku 

4. Komisiu školstva  

5. Komisiu kultúry 

6. Komisiu športu, telesnej výchovy a mládeže 

7. Komisiu životného prostredia a ekológie 

8. Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

9. Komisiu sociálnych vecí 
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a za predsedov týchto komisií navrhuje nasledovných: 

1. za predsedu Komisie finančnej PhDr. Michaelu Vlkovú 

2. za predsedu Komisie výstavby a verejných prác Ing. arch. Slávu Dadovú 

3. za predsedu Komisie obchodu, služieb a ochrany verejného poriadku p. Daniela Pisára  

4. za predsedu Komisie školstva  p. Eduarda Nechalu 

5. za predsedu Komisie kultúry p. Evu Fábryovú 

6. za predsedu Komisie športu, telesnej výchovy a mládeže p. Mariána Žiaka 

7. za predsedu Komisie životného prostredia a ekológie p. Michala Fábryho 

8. za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov p. Michala Fábryho  

9. za členov Komisie sociálnych vecí starosta obce navrhuje PhDr. Michaelu Vlkovú, p. 

Michala Fábryho, p. Dominika Hájovského, p. Daniela Pisára a p. Moniku Pažickú. 

Komisia sociálnych vecí je jediná, ktorá nevolí svojho predsedu. 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 5/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom 

A. zriaďuje 

komisie, a to: 

1. Komisiu finančnú 

2. Komisiu výstavby a verejných prác 

3. Komisiu obchodu, služieb a ochrany verejného poriadku 

4. Komisiu školstva  

5. Komisiu kultúry 

6. Komisiu športu, telesnej výchovy a mládeže 

7. Komisiu životného prostredia a ekológie 

8. Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

9. Komisiu sociálnych vecí 

B. volí 

predsedov komisií, a to: 

1. za predsedu Komisie finančnej PhDr. Michaelu Vlkovú 

2. za predsedu Komisie výstavby a verejných prác Ing. arch. Slávu Dadovú 

3. za predsedu Komisie obchodu, služieb a ochrany verejného poriadku p. Daniela 

Pisára  

4. za predsedu Komisie školstva  p. Eduarda Nechalu 
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5. za predsedu Komisie kultúry p. Evu Fábryovú 

6. za predsedu Komisie športu, telesnej výchovy a mládeže p. Mariána Žiaka 

7. za predsedu Komisie životného prostredia a ekológie p. Michala Fábryho 

8. za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov p. Michala Fábryho  

Za členov Komisie sociálnych vecí starosta obce navrhuje PhDr. Michaelu Vlkovú, p. 

Michala Fábryho, p. Dominika Hájovského, p. Daniela Pisára a p. Moniku Pažickú.  

C. volí 

členov Komisie sociálnych vecí, menovite: PhDr. Michaelu Vlkovú, p. Michala Fábryho, p. 

Dominika Hájovského, p. Daniela Pisára a p. Moniku Pažickú 

 

K bodu č. 10:  

V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

obecnému zastupiteľstvu je okrem iného vyhradené  plat starostu podľa osobitného zákona, 

ktorým je zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 

Podľa § 3 odsek 1 zákona číslo 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p., patrí starostovi obce plat, ktorý je 

súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a príslušného 

násobku. S ohľadom na počet obyvateľov obce v rozmedzí od 1001 do 3000, ide konkrétne 

o násobok 1,98. 

Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2013 vyčíslená 

Štatistickým úradom SR je  stanovená na sumu  824 eur. 

Vybrané ustanovenia § 4 z. č. 253/1994 Z. z.:  

- Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo môže 

tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70%. 

- Ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne o plate starostu podľa tohto zákona, patrí starostovi 

plat podľa § 3 ods. 1. 

- Obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje. 

- Plat starostu odsúhlasený obecným zastupiteľstvom podľa § 3 ods. 1 alebo podľa odseku 2 

musí byť v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva uvedený v presnej výške 

stanovenej v eurách. 

Výpočet platu starostu: 

824 x 1,98 = 1631,52 x 19,48% = 1949,34. Po zaokrúhlení 1950,-€ mesačne. 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1994-253#f5388447
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Odmenu zástupcu starostu obce Eduardovi Nechalovi navrhuje vo výške 80,- € 

mesačne. 

Odmenu poslancov obecného zastupiteľstva navrhuje vo výške 40,- € mesačne 

s týmito podmienkami: odmeny poslancov obecného zastupiteľstva budú vyplácané 

polročne a budú podmienené účasťou na zasadnutiach OcZ, a to nasledovne: 

- 1 neospravedlnená neúčasť na zasadnutí bude znamenať krátenie odmeny o 30 % 

- 2 neospravedlnené neúčasti budú predstavovať krátenie odmeny o 60 %  

- 3 a viac neospravedlnených neúčastí bude znamenať, že poslancovi nebude vyplatená 

žiadna odmena 

Odmeny zástupcu starostu obce ako aj poslancov obecného zastupiteľstva budú vyplácané 

podľa schválených Zásad odmeňovania poslancov obce Kamenec pod Vtáčnikom. 

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom sú 

uvedené v Prílohe č. 6. 

Hlasovanie: 

Za: 9  

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 6/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom v súlade s § 11  ods. 4 písm. i) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  určuje plat starostovi obce 

Kamenec pod Vtáčnikom Ing. Dušanovi Ďurišovi v zmysle § 4 ods. 1 zákona  č. 253/1994 Z. z. 

o právnom postavení  a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov, a to: súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 

hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za r. 

2013 a násobku 1,98 a v súlade s § 4 ods. 2  s citovaného zákona zvýšený plat o 19,48 % 

mesačne účinnosťou odo dňa zloženia sľubu. 

Uznesenie č. 7/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov 

Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom na volebné obdobie 2014-2018 

K bodu č. 11: 

 Starosta obce predniesol prítomným poslancom a občanom Správu o  kontrole 

plnenia uznesení 27-42/2014. Uvedenú správu uvádzame v prílohe č.7, ktorá je súčasťou 

tejto zápisnice. Poslanci nemali k správe pripomienky. 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 
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Uznesenie č. 8/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Kontrolu plnenia 

uznesení č. 27-42/2014 

 

K bodu č. 12: 

 Starosta obce predniesol správu o svojej činnosti, v ktorej informoval poslancov 

a prítomných občanov o uskutočnených akciách a zrealizovaných činnostiach v rámci obce. 

Správu o činnosti uvádzame v Prílohe č. 8 tejto zápisnice. 

Diskusia:  

Bez diskusných príspevkov 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 9/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu starostu obce 

o činnosti. 

 

K bodu č. 13 

Návrh VZN č. 1/2015 o dani z nehnuteľnosti (Príloha č. 9) predniesol starosta obce, neboli 

žiadne pripomienky, tak dal hlasovať o jeho prijatí. 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti:0  

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 10/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje VZN č. 1/2015 o dani 

z nehnuteľnosti. 

 

K bodu č. 14:  

Návrh VZN č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

(Príloha č. 10) predniesol starosta obce, neboli žiadne pripomienky, tak dal hlasovať o jeho 

prijatí. 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti:0  

Zdržalo sa: 0 



 Ustanovujúce zasadnutie OcZ dňa 15.12.2014                                                           

strana 9  

Uznesenie č. 11/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje VZN č. 2/2015 o miestnom 

poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

 

K bodu č. 15: 

 Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku obce p. Jozefínu Paulíčkovú na prednesenie 

stanoviska k návrhu rozpočtu obce na rok 2015. Stanovisko je súčasťou zápisnice ako Príloha 

č. 11. 

Diskusia:  

Bez diskusných príspevkov 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 12/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Stanovisko hlavnej 

kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2015  

 

K bodu č. 16: 

 Starosta obce  predložil na schválenie rozpočet  obce na roky 2015 -2017, ktorý je 

Prílohou č. 12 tejto zápisnice. 

Diskusia:  

Bez diskusných príspevkov 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 13/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2015 a berie na vedomie rozpočet na 

roky 2016-2017 

 

K bodu č. 17: 

 Rozpočet obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2014, oprávnenie k zmene medzi 

položkami. 

Diskusia:  

Bez diskusných príspevkov 
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Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 14/2014 

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. 18: 

 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 č. 6/2014 - úpravou rozpočtových prostriedkov nasledovne : 

 

Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky : 

 

   

   

Kapitálové príjmy   

01.1.1.6   

239200           41 Prevencia kriminality - dotácia             + 7 000   

   

   

Kapitálové 
výdavky 

  

01.1.1.6   

713005          41 Monitorovací  kamerový systém             +7 000 

   

   

   

 
Rozpočtové opatrenie je Prílohou č. 13 tejto zápisnice. 

Diskusia:  

Bez diskusných príspevkov 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 15/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom V zmysle § 14 ods. 2  písm. b zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších noviel 
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schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6/2014 obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2014  - 

úpravu rozpočtových prostriedkov nasledovne : 

 
Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky : 
 

   

   

Kapitálové príjmy   

01.1.1.6   

239200           41 Prevencia kriminality - dotácia             + 7 000   

   

   

Kapitálové 
výdavky 

  

01.1.1.6   

713005          41 Monitorovací  kamerový systém             +7 000 

   

   

   
 

 

K bodu č. 19: 

Spojená výročná správa za konsolidovaný celok obce Kamenec pod Vtáčnikom za rok 2013 – 

Príloha č. 14 tejto zápisnice. 

Diskusia:  

Bez diskusných príspevkov 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 16/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje konsolidovanú výročnú správu  

obce Kamenec pod Vtáčnikom za rok 2013 

 

K bodu č. 20: 

 Starosta obce predložil na prerokovanie konečný návrh zmlúv so Stredoslovenskou 

vodárenskou spoločnosťou, a.s. Banská Bystrica – Zmluva č. 9000835/2014/02 o uzavretí 

budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (Príloha č. 15) a Zmluva č. 9000835/2014 

o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečení odkanalizovania „Aglomerácia Nováky 

– Kamenec pod Vtáčnikom, Zemianske Kostoľany – kanalizácia a ČOV“ (Príloha č. 16), ktoré 
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poslanci OcZ pripomienkovali na pracovných poradách spolu s poslancami OcZ 

v Zemianskych Kostoľanoch. 

Diskusia:  

Bez diskusných príspevkov 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 17/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Zmluvu č. 9000835/2014 

o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečení odkanalizovania „Aglomerácia Nováky 

– Kamenec pod Vtáčnikom, Zemianske Kostoľany – kanalizácia a ČOV“ . 

Uznesenie č. 18/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Zmluvu č. 9000835/2014/02 

o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na investičnú akciu: „Aglomerácia 

Nováky: Kamenec pod Vtáčnikom, Zemianske Kostoľany – kanalizácia a ČOV“. 

 

 

K bodu č. 21: 

 Starosta obce predložil poslancom na schválenie jednorazovú mimoriadnu odmenu  

poslancom obecného zastupiteľstva za predchádzajúce volebné obdobie 2010-2014 vo výške 

200,-€. 

Diskusia:  

Bez diskusných príspevkov 

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 19/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje jednorazovú odmenu poslancom  

obecného zastupiteľstva za predchádzajúce volebné obdobie 2010-2014 vo výške 200,-€. 

 

K bodu č. 22: 

 Podľa § 25 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o Výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len Školský zákon), menuje zriaďovateľ do Rady školy pri ZŠ 

v Kamenci pod Vtáčnikom 4 delegovaných zástupcov zriaďovateľa. Sú to nasledovní: p. 

Eduard Nechala, p. Eva Fábryová , p. Monika Pažická, p. Tadeáš Nechala. Do Rady školy pri 
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MŠ v Kamenci pod Vtáčnikom menuje jedného zástupcu zriaďovateľa, a to pána Eduarda 

Nechalu.  

Hlasovanie: 

Za: 9 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 20/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom 

menuje 

a) do Rady školy pri ZŠ v Kamenci pod Vtáčnikom štyroch delegovaných zástupcov 

zriaďovateľa, a to p. Eduarda  Nechalu, p. Evu Fábryovú, Ing. arch. , p. Moniku 

Pažickú, p. Tadeáša  Nechalu . 

b) do Rady školy pri MŠ v Kamenci pod Vtáčnikom jedného delegovaného zástupcu 

zriaďovateľa, a to p. Eduarda Nechalu. 

 

K bodu č. 23: 

Diskusné príspevky občanov a poslancov 

Pavol Borko – bývalý poslanec, poprial novému obecnému zastupiteľstvu veľa úspechov 

v práci a apeloval na pokračovanie v práci starých poslancov v snahe udržať v obci mladých 

ľudí s rodinami, a tak prispieť k rozvoju našej obce. 

 

K bodu č. 24: 

 Starosta obce ukončil ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva a poďakoval 

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

sviatkov. 

 

Zapisovateľ:   Darina Tonhajzerová                _____________________ 

 

Overovatelia zápisu:  Eva Fábryová                 _____________________ 

     

    Eduard Nechala               _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 


