Zasadnutie OcZ dňa 08.10.2014

Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom,
konaného dňa 08.10.2014

Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny
Mimoriadne 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 7, čím bolo uznášania
schopné, spôsobilé jednať a prijímať závery.
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba hlavného kontrolóra obce
3. Schválenie realizácie spevnenia svahu proti zosuvu – oporný múr Hájik
4. Rozpočtové opatrenie č. 5/2014
5. Záver
Návrhová komisia:

Dominik Hájovský
Eva Fábryová

h občasných pri
Overovatelia zápisu:

Daniel Pisár
Michal Fábry

Zapisovateľka:

Darina Tonhajzerová

K bodu č. 1:
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom otvoril starosta obce
Ing. Dušan Ďuriš. Privítal prítomných a predniesol návrh programu. 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:
Voľba hlavného kontrolóra. Starosta obce predniesol správu z otvárania obálok
žiadosti do výberového konania na hlavného kontrolóra obce. Do výberového konania sa
prihlásil jeden účastník - Jozefína Paulíčková, ktorú vyzval starosta k prezentácii. Následne
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otvoril diskusiu poslancov. Voľbu hlavného kontrolóra

potvrdili členovia volebnej komisie

v zápisnici.
Hlasovanie
Zachytené v zápisnici z voľby.
Uznesenie 40/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom volí za hlavného kontrolóra obce
Kamenec pod Vtáčnikom Jozefínu Paulíčkovú, A. Bernoláka 304/4, Prievidza na funkčné
obdobie 2014 - 2020.
K bodu č. 3:
Schválenie realizácie spevnenia svahu proti zosuvu – oporný múr Hájik.
Diskusia:
Bez diskusných príspevkov.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 41/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje
spevnenia svahu proti zosuvu – oporný múr Hájik.

realizáciu stavby

K bodu č. 4:
Starosta obce predniesol poslancom návrh rozpočtového opatrenia 5/2014. Od budúceho
týždňa začína realizácia rekonštrukcie ciest Na Papiereň a Cesta na Jandovú, predpokladané
náklady sú cca 128 000,-€.
Bežné výdavky
01.1.1.6
635006 -4
41

Opravy a údržba ciest

Kapitálové výdavky
01.1.1.6
717002-2
41

Miestne komunikácie

Diskusia:
Bez diskusných príspevkov.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

+ 74 710

-

74 710
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Uznesenie č. 42/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje úpravu rozpočtu –
rozpočtové opatrenie č. 5/2014.
Bežné výdavky
01.1.1.6
635006 -4
41

Opravy a údržba ciest

Kapitálové výdavky
01.1.1.6
717002-2
41

Miestne komunikácie

+ 74 710

-

74 710

Diskusia:
Ing. Dušan Ďuriš – k otázke „Aglomerácia Nováky - Kamenec pod Vtáčnikom, Zemianske
Kostoľany“: Realizácia projektu kanalizácie nezaťaží finančne obec, aj opravu miestnych
komunikácií bude hradiť investor. Na čističky odpadových vôd sa dá povolenie len do času
realizácie kanalizácie v obci. V spoločenskom dome zorganizujeme

stretnutie s občanmi

a vodárenskou spoločnosťou, ktoré včas oznámime.
Eva Fábryová – spýtala sa na termín realizácie
Ing. Dušan Ďuriš – v roku 2016 by sa teoreticky malo začať s realizáciou
Juraj Sobota (občan) – žiadal spevniť svah pri fare, aspoň ten najstrmší úsek.
Ing. Dušan Ďuriš – V rámci rozpočtu sme neplánovali ďalšie náklady. Môžeme ich naplánovať
do budúcna. Zatiaľ navrhujem orezávky okolitých stromov.
Michal Fábry – požiadal starostu obce o vybavenie povolenia o odstránenie smreku pri soche
sv. Vendelína.
Dominik Hájovský – oznámil, že sa vzdáva kandidatúry na poslanca OcZ v nastávajúcich
voľbách.
Ing. Dušan Ďuriš – vzdanie sa kandidatúry na poslanca OcZ musí byť podané písomne
predsedovi miestnej obvodovej komisie.
Záver
Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva a poďakoval všetkým
prítomným za ich účasť.

Overovatelia zápisu:

Zapisovateľka:

Daniel Pisár

_____________________

Michal Fábry

_____________________

Darina Tonhajzerová

_____________________
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Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod
Vtáčnikom, konaného dňa 08.10.2014

Uznesenie č. 40/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom volí za hlavného kontrolóra obce
Kamenec pod Vtáčnikom Jozefínu Paulíčkovú, A. Bernoláka 304/4, Prievidza na funkčné
obdobie 2014 až 2020.

Uznesenie č. 41/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje realizáciu stavby
spevnenia svahu proti zosuvu – oporný múr Hájik.

Uznesenie č. 42/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje úpravu rozpočtu –
rozpočtové opatrenie č. 5/2014:
Bežné výdavky
01.1.1.6
635006 -4
41

Opravy a údržba ciest

Kapitálové výdavky
01.1.1.6
717002-2
41

Miestne komunikácie

+ 74 710

-

74 710

