Zasadnutie OcZ dňa 13.03.2014

Zápisnica
z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom,
konaného dňa 13.3.2014

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 7, čím bolo uznášania schopné, spôsobilé
jednať a prijímať závery. Rokovania sa zúčastnila aj kontrolórka obce Jozefína Paulíčková.
Poslanec - Daniel Krajčovič, neprítomný zo zdravotných dôvodov. Poslanec Eduard Nechala
prišiel neskôr z pracovných dôvodov.
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení č. 38-48/2013
3. Správa starostu obce o činnosti
4. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.1/2014
5. Správa hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2013
6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2014
7. Prerokovanie žiadosti predsedu rady školy na zmenu počtu členov rady školy
8. Schválenie plánu kultúrnych podujatí na rok 2014
9. Diskusné príspevky poslancov a občanov
10. 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
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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 svoju Správu o kontrole plnenia
uznesení č. 38-48/2013. Uvedenú správu uvádzame v Prílohe č.1. ktorá je súčasťou tejto
zápisnice. Poslanci nemali k správe pripomienky.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 1/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení č. 38-48/2013.
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
o činnosti uvádzame v Prílohe č. 2 tejto zápisnice. Poslanci nemali k správe pripomienky.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 2/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o činnosti starostu
obce.
K bodu č. 4:
Starosta obce predniesol prítomným poslancom a občanom návrh na úpravu rozpočtového
opatrenia č.1/2014, ktoré uvádzame v Prílohe č. 3. Poslanci nemali k návrhu pripomienky.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 3/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1/2014
a to nasledovne: Bežné príjmy 312012 111 Transfer na prenesené kompetencie +98,-€
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a bežné výdavky 630 Transfer na prenesené kompetencie +98,-€.
K bodu č. 5:
Hlavná kontrolórka obce Jozefína Paulíčková predniesla Správu hlavného kontrolóra obce za
II. polrok 2013, ktorá je Prílohou č.4 k tejto zápisnici.
Diskusia:
Eva Fábryová – minulý rok boli odpustené pohľadávky 144,63 a už v máji je ďalšie fakturačné
obdobie. Pohľadávky majú stúpajúcu tendenciu a obci chýbajú finančné prostriedky. Treba
prijať čo najskôr opatrenie. Ešte vás chcem pochváliť, že správa bola podrobne vypracovaná
a s výsledkami aj oblasťami kontrol sme spokojní.
Marián Žiak – odporúčam aspoň raz za pol roka kontrolovať platby, častejšie informovať
o neplatičoch a zvážiť ďalší postup.
Daniel Pisár – stále hovoríme len o zozname, ale ešte ho nikto nevidel.
Michal Fábry – navrhujem každé dva mesiace vypýtať od pani Kožákovej zoznam neplatičov
a riešiť ich na porade poslancov.
Viliam Jánoška – ako k tomu prídu občania, ktorí si platia poplatky pravidelne? Prestanú tiež
platiť.
Pavel Borko – ja som zato, aby sme platby zvyšovali. Keď nezaplatia napríklad 10 €, zvýšiť
platbu na 15 €.
Dominik Hájovský – môžeme im dať možnosť to odpracovať.
Starosta obce – v tomto období bola daná posledná výzva. Ak nezaplatia, budeme to riešiť
cez exekútora. Zvažovalo sa, že sa im nebudú brať smeti, ale to by viedlo k neporiadku
v obci.
Michal Fábry – starosta, treba sa poradiť s právnikom.
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 4/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu hlavného
kontrolóra za II. polrok 2013.
K bodu č. 6:
Hlavná kontrolórka obce Jozefína Paulíčková predniesla Plán kontrolnej činnosti na I. polrok
2014, ktorý je Prílohou č. 5 k tejto zápisnici.
Eva Fábryová – robí sa kontrola hracích automatov? Je to zhruba 3000 € príjem do obce?
Starosta obce – áno, kontrolórka 2x ročne bude kontrolovať starostu, či spravil kontrolu na
hracie automaty. O výsledku vás budem informovať.
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Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 5/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na I. polrok 2014.
K bodu č. 7:
Starosta obce prečítal prítomným poslancom a občanom žiadosť doc. PaedDr.Ing. Miroslava
Paľuna, PhD., MHA. predsedu rady školy o „Zmenu v počte členov rady školy“.
Diskusia:
Starosta obce - Zo zákona môže starosta zvyšovať počet členov. Vzhľadom k tomu, že aj
minulý rok som dal hlasovať OcZ o zvýšení počtu členov rady školy, tak aj teraz tak dávam.
Najskôr otváram diskusiu.
Michal Fábry – ja som súhlasil minulý rok s rozšírením rady školy. Už som dosť dlho
v obecnom zastupiteľstve a mne ako poslancovi nebola až taká známa ich činnosť. Chýbajú
nám informácie – zápisnice, čo sa tam deje. A to je pre poslanca dosť podstatná vec. Ja
nevidím žiadny dôvod, aby sa rada rozširovala, ešte nevieme, čo nám prinieslo minuloročné
zvýšenie počtu členov. Keď bude rada fungovať 2-3 roky, potom môžeme prerokovať
rozšírenie. Musí nám to priniesť nejaké zlepšenie.
Mgr. Iveta Halačová - rodičia chcú pomáhať škole, chceme, aby sa do činnosti školy zapojil
väčší počet rodičov. Toto je požiadavka rodičov, že rodičia chcú spolupracovať so školou. Vy
ste nevedeli o rade školy? Veď tam máte zástupcu pána Nechalu.
Michal Fábry - Vedel, ale nevedel o ich činnosti. Nech príde pán Paľun na obecné
zastupiteľstvo a bližšie nám vysvetlí dôvod zvýšenia.
Mgr. Iveta Halačová - Pán Paľun chcel prísť na rokovanie, ale je chorý, preto nemohol prísť.
Michal Fábry – treba predložiť kópie zápisníc rady školy poslancom pre informovanosť.
Mgr. Iveta Halačová - Pán Nechala je na každom zasadnutí, nemáme zápisnice.
Mgr. Helena Fábryová - teraz sa robí nový štatút, ktorý bude platný od nového školského
roku. Tam je stanovené, koľko ma byť členov, všetko je zo zákona, tieto veci musíme dať do
poriadku. Rodičia majú záujem, my sme predložili požiadavku.
Marián Žiak - žiakov ubúda a my chceme zvyšovať počet členov rady?
Eduard Nechala - Štatút Rady školy sa môže zmeniť aj 10x. Doterajší štatút stačilo v septembri
len doplniť o nových dvoch členov a zmeniť niektoré ustanovenia, ktoré ako som zistil, už nie
sú platné a o poznatky z praxe, aby sme sa v budúcnosti vyhli patovým situáciám. Pán Paľun
si tento pracovný návrh zobral domov na preštudovanie.
rozhodol o zložení Rady školy v zmysle zákona.

A koniec koncov zriaďovateľ
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Mgr. Iveta Halačová - na rodičovskom združení toto bolo oznámené rodičom v septembri. Od
vtedy rodičovské nebolo. Ozvali sa neskôr, či by nebolo možné rozšíriť a teraz sa to rieši. Raz
keď chcú rodičia pomáhať, nevidím v tom problém.
Pavel Borko – mám len obavu, aby sa to nežiadalo účelovo. Tiež pripomínam, že rodičia majú
svoju Radu rodičov, kde sa môžu angažovať a dávať svoje návrhy už svojim zástupcom za
rodičov, ktorí sú v rade. Preto nevidím dôvod rozširovať Radu školy o ďalších rodičov. Rada
školy je aj kontrolný orgán.
Mgr. Helena Fábryová -

Pripomienkovala, že je zbytočné baviť sa otázkami určenými

predsedovi Rady školy, keďže sa nemohol osobne dostaviť, dodala však, že predseda Rady
školy im pomáha, je správca počítačovej siete a robí to bezplatne.
Starosta obce ukončil diskusiu hlasovaním, či sú poslanci za zvýšenie počtu členov Rady školy
o dvoch členov za rodičov.
Hlasovanie:
Za: 0
Proti: 8
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 6/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom neschvaľuje rozšírenie rady školy o dvoch
členov za rodičov.
K bodu č. 8:
Starosta obce predniesol na diskusiu „Plán kultúrnych podujatí na rok 2014“ a otvoril diskusiu
k tejto téme.
Michal Fábry – zájazd do Trenčína treba dopredu vyhlásiť, aby sme vedeli, aký autobus
objednáme, podľa počtu záujemcov.
Starosta obce – autobus už je objednaný z OcÚ Zemianske Kostoľany.
Plán kultúrnych podujatí na rok 2014 uvádzame v Prílohe č. 5 tejto zápisnice.
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 7/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Plán kultúrnych podujatí na rok
2014
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K bodu č. 9:
Diskusné príspevky poslancov a občanov
Michal Fábry - na poslednej porade sme sa bavili o obecnom vodovode. Treba zistiť, na akú
dobu bola táto zmluva uzavretá. Dohoda sa uzavrela na dobu určitú a sú obce, ktoré si takéto
vodovody samy prevádzkujú. Voda sa stala strategickou surovinou, treba sa s tým zaoberať
do budúcna. Aj občania budú zvedaví. Dokonca v niektorých obciach ide o polovicu terajšej
ceny vody.
Daniel Pisár – Bývam na hornom konci, máme tam vodojem, denne sa preplavuje voda
z vodojemu, tá voda ide prúdom. Treba ihneď upozorniť vodárov na zopínanie čerpadiel.
Ďalej treba dať kontajner na Jandovú, bol som tam včera a ešte tam nebol. Ďalej: Marián
Hrubina má problém s vodou na ceste. Aj Vladimír Hudec – Cesta na Hájik, navrhujem
zaviesť im tam šútolinu, napoly jednu V3S.
Pavol Borko - Páči sa mi znelka, ďakujeme Kapellke.
Ján Nechala (občan) - k vode okolo vodovodu – Kamenec mal spotrebu 63000 kubíkov.
Najväčší spotrebitelia vody – firmy sú zrušené, a preto voda preteká. Nemali by sme peniaze
na opravy, preto sme to dali do prenájmu.
Viliam Jánoška – navrhujem v mesiacoch jún, júl, august vyvážať smeti každý týždeň.
Starosta obce – to treba prepočítať, bude to zvýšenie zhruba o štvrtinu nákladov, doprava
+ manipulácia s nádobami. Budeme potom musieť zvýšiť poplatok za smeti. Budú s tým
súhlasiť občania?
Michal Fábry – najskôr treba zistiť náklady a potom to budeme riešiť na pracovnej porade.
Viliam Jánoška – o lome v DP-Hrádok. Treba to stopnúť. Je to celoslovenská záležitosť.
Amfiteáter, pán starosta, zisťoval si majiteľov pozemkov? Na táborisku pribúdajú stany. Tak
sa o to starajme. Ak máme na to financie spravíme z toho ubytovňu. Koľko starostov musí
ešte byť, aby bol amfiteáter zlegalizovaný?
Starosta obce - Mám výpis majiteľov, oslovím ich, ale predovšetkým oni musia súhlasiť
so zavkladovaním do katastra.
Marián Žiak – robí sa niečo s Jandovou?
Starosta obce - dal som žiadosť na SPP, vrátili mi ju na doplnenie. Spravím ešte prieskum,
koľko ľudí ma ešte záujem o plynofikáciu. Myslím, že niektorí to už riešili inými pecami.
Eva Fábryová – na kruhovom objazde sú 2 diery, ktoré sa nedajú obísť. Parkuje tam autobus .
Starosta obce – opravíme to, keď sa bude robiť rekonštrukcia cesty Na Papiereň.
Eva Fábryová - Chcem poďakovať

Kapellke a všetkým, ktorí sa zúčastnili fašiangového

sprievodu po dedine v dňoch 3. a 4.-tého marca 2014. Zaslúžia si to, mali sme veľké ohlasy od
občanov aj z okolitých dedín. Zúčastnilo sa ho asi 40 ľudí, z toho 9 mladých ľudí bolo mimo
obce. Ešte raz ďakujeme za udržanie tejto tradície a zvyšovanie kultúrnej úrovne v našej obci.
Ďakujeme Peťovi Pisárovi a občianskemu združeniu „Handrári“ budú mať naďalej našu
podporu pri ich činnosti.
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Eduard Nechala - nové lavičky pri pošte sú ohlodané, za tržnicou je bodrel. Na obchodný dom
COOP Jednota treba namontovať 2 kamery, tým zmonitorovať centrum obce, osvetliť tržnicu,
zmonitorovať aj križovatku. Oslovíme riaditeľku školy, aby upozornila rodičov, že deti sa tam
nesmú zdržiavať bez dozoru rodičov, rozbili aj krb v Lesanke. Ďalej výjazd z pošty – zábradlie
je vysoko a zhora je špatná viditeľnosť. Ďalej, pripravoval som fotky na novú internetovú
stránku a na Pílach som stretol turistov, ktorí sa informovali na budovu v amfiteátri. Bola by
vhodná na turistickú ubytovňu. Posledná medializácia Hrádku pritiahla veľa občanov z okolia,
ktorí teraz často túto lokalitu navštevujú. A ešte sa chcem spýtať, ako dopadlo stretnutie so
zástupcom firmy Strabag.
Starosta obce – bol som upozornený firmou Strabag, aby sme nediskriminovali
potencionálnych dodávateľov prác pri verejnom obstarávaní ohľadom kameňolomu Alas, že
brať štrk od nich je diskriminačné. Na to som si to overoval a zisťoval, čo sa s tým dá robiť.
Volal som na ÚVO – metodické usmernenie. Tam mi poradili, že nebude diskriminačné, ak
štrk poskytne obec, hoci cez firmu ALAS, ale zadarmo a vtedy to bude „košer“. A s týmto
problém nemáme, keďže to máme v zmluve s Alasom ošetrené.
Ján Nechala (občan) – prijímajú sa uznesenia. Ešte tu nebolo ani jedno uznesenie
kontrolované. Pani kontrolórka ,ty máš dohliadať, či je to kontrolované. Ja viem, že sa
nesplnia všetky.
Musí byť dátumované, kto je zodpovedný a na záver prečítať všetky uznesenia. Ďalej chcem
vedieť, či sa bude stavať bytovka v obci a čo je s domom Ďurteje.
Jozefína Paulíčková - prišli ste neskôr a nevypočuli ste si moju správu a ani plán činnosti na
rok 2014. Uznesenia sa pravidelne kontrolujú, prijímajú sa po každom bode.
Starosta obce - Bytovka sa bude stavať. Nie komerčná, akú sme mali pôvodne v pláne, ľudia
nemajú financie v hotovosti a banka im nedá peniaze na byt, čo ešte nestojí, jedine nájomný
byt prichádza do úvahy, musím obvolať záujemcov znova.
Daniel Pisár – majitelia Ďurteje domu nechcú so mnou komunikovať, že ho budú opravovať.
Bol som tam trikrát. V rodine majú problémy, pýtajú 30 000 EUR za dom bez kúrenia,
elektriky, WC. Rekonštrukcia si vyžiada ďalších minimálne 30 000 EUR. Budem v jednaní
pokračovať.
K bodu č. 10:
Záver
Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva a poďakoval všetkým prítomným
za ich účasť.
Overovatelia zápisu:

Zapisovateľ:

Daniel Pisár

_____________________

Michal Fábry

_____________________

Darina Tonhajzerová

_____________________
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Príloha č.1
Správa o kontrole plnenia Uznesení zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod
Vtáčnikom č. 38-48/2013
Uznesenie č. 38/2013 – Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na
vedomie uznesenia č. 27-37/2013.
Uznesenie č. 39/2013 – Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo
na vedomie Správu starostu obce o činnosti zo dňa 16.12.2013.
Uznesenie č. 40/2013 – Rozpočtové opatrenie č. 4/2013 – úprava rozpočtu bola
zapracovaná v rozpočte na rok 2013.
Uznesenie č. 41/2013 – Nevymožiteľné pohľadávky na dane z nehnuteľností a poplatku
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 144,63 EUR boli odpísané .
Uznesenie č. 42/2013 – Finančné prostriedky vo výške 3 745,76 EUR na úpravu verejného
priestranstva na parcele č. 619/4 C-KN boli poukázané na účet realizátora stavby.
Uznesenie č. 43/2013 – Finančné prostriedky vo výške 700,-EUR žiadateľke Monike
Pažickej boli poukázané. Žiadateľke Žanete Balážovej neboli poukázané žiadne finančné
prostriedky, nakoľko jej neboli schválené z dôvodu nesplnenia podmienok umožňujúcich ich
žiadosť.
Uznesenie č. 44/2013 – VZN č. 1/2014 o dani z nehnuteľnosti je od 1.1.2014 v platnosti.
Uznesenie č. 45/2013 – Dodatok č. 2 k VZN č. 11/2009 na kalendárny rok 2014 je od
1.1.2014 v platnosti.
Uznesenie č. 46/2013 – Rozpočet obce bol predložený bez programovej štruktúry.
Uznesenie č. 47/2013 – Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na
vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Kamenec pod Vtáčnikom na
roky 2014-2016.
Uznesenie č. 48/2013 – Rozpočet obce Kamenec pod Vtáčnikom na roky 2014-2016 bol
po zapracovaní pripomienok hlavného kontrolóra schválený a od 1.1.2014 je v platnosti.
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Príloha č.2
Správa starostu obce o činnosti
V rámci kultúrnych podujatí konaných na území našej obce sa od posledného verejného
zastupiteľstva uskutočnili nasledovné akcie:
23. decembra

Vianočný koncert Gremmy v Spoločenskom dome

29. decembra

Vianočný futbalový turnaj na miestnom ihrisku

30. decembra

Koncoročný výstup na Vtáčnik

31. decembra – 1. januára Silvester , oslavy príchodu nového roka v amfiteátri
1. marca

Dedinská zabíjačka v amfiteátri

3.-4. marca

Fašiangový sprievod a pochovávanie basy v Spoločenskom dome

Veľmi vydarené akcie, pod ktoré sa okrem dobrého počasia podpísala obrovská snaha
kultúrnej komisie so spoločenskými organizáciami, občianske združenie Handrári ako
i samotnými účinkujúcimi. Všetkým, ktorí sa podieľali na týchto akciách a priložili ako sa
povie „ruku k dielu“ vzdávam hold a vyslovujem obrovské ĎAKUJEM.
Dňa

28.2. som sa zúčastnil v Prievidzi slávnostného večera Kultúra 2013, kde bol

odmenený cenou za prínos pri príležitosti jubilea 70.rokov náš občan Marko Bartolen. Aj
touto cestou mu v mene Obecného úradu a Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod
Vtáčnikom želám veľa zdravia a tvorivých síl do ďalších rokov.
Ako iste viete 15.3.2014 sa uskutoční voľba prezidenta SR v čase od 7.hod-22hod. Naša
obec má dva volebné okrsky. Počet oprávnených voličov je 1525. V prípade nerozhodnutia sa
uskutoční druhé kolo voľby dňa 29.3.2014 v rovnakom čase.
Určite viacerí z vás sa dozvedeli či už z televízie alebo printových médií, či sociálnych sieti
o zámere ťažby v DP lokalita Hrádok. Ako štatutár obce som 15.4.2013 poslal list na
Ministerstvo životného prostredia so žiadosťou, aby pri vypracovávaní hodnotenia brali do
úvahy naše stanovisko, že nepovoľujeme prejazd nákladnými autami cez naše miestne
komunikácie firme VSK DP - lokalita Hrádok a žiadame, aby som bol prizvaný na ďalšie
rokovania z dôvodu, že naša obec je priamo dotknutá ich zámerom a dňa 14.2.2013 sa konalo
prerokovanie rozsahu hodnotenia bez našej účasti a pozvánky, čím bolo obci Kamenec pod
Vtáčnikom odopreté právo vyjadrenia sa priamo pri prerokovaní. V prípade nových
skutočností budem ihneď informovať ako obecné zastupiteľstvo, tak aj občanov dostupnými
informačnými prostriedkami.
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Príloha č.3

Zmena rozpočtu Obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2014 – rozpočtové
opatrenie č.1/2014,schválené OcZ dňa 13.marca 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 :

Bežné príjmy
312012
111

Bežné výdavky
630

Transfer na prenesené kompetencie

+ 98

Transfer na prenesené kompetencie
I
I

+98

Kamenec pod Vtáčnikom 13.3.2014

Ing. Dušan Ďuriš
starosta obce
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Príloha č.4
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamenec pod Vtáčnikom
za II. polrok 2013
V súlade s ustanovením § 18f písmeno e) Zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Kamenci pod Vtáčnikom správu o kontrolnej činnosti
za II. polrok 2013.
Základom pre výkon kontrolnej činnosti bol obecným zastupiteľstvom schválený plán
kontrolnej činnosti za II. polrok 2013.
V zmysle schváleného plánu boli uskutočnené nasledovné kontroly :
1. Kontrola účtovných dokladov, účtovných zápisov a interných zápisov za rok 2013
zameraná na formálnu a vecnú správnosť.
Kontrolované obdobie od 1. 1. Do 31. 12. 2013. Vykonanou kontrolou nebolo zistené
porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov. Na kontrolu boli predložené
pokladničné doklady, dodávateľské faktúry. Kontrolou bolo zistené, že pokladničné operácie
sú v príjmovej a výdavkovej časti zaúčtované podľa rozpočtovej klasifikácie. Účtovné zápisy
pokladničných operácii sa usporadúvajú chronologicky a preukazuje sa tým zaúčtovanie
účtovných prípadov v účtovnom období. Dodávateľské faktúry sú formálne preskúmané
a krycie listy k nim priložené sú podpísané a schválené starostom obce a zaúčtované podľa
rozpočtovej klasifikácie.
K 31. 12. 2013 som skontrolovala inventarizáciu účtov hlavnej knihy. Majetok – budovy,
stavby, stroje prístroje a zariadenia, dopravné prostriedky a pozemky zaúčtované v hlavnej
knihe na účtoch 021, 022, 023, 031 a k nim vypočítané odpisy súhlasia s priloženými
zostavami majetku. Zakúpené kuka nádoby sú vedené na účte 112- materiál na sklade.
K účtu 213-ceniny je tiež priložený zoznam /známky/,ktorý súhlasí z hlavnou knihou. Tieto
účty boli v minulom zúčtovacom období mylne zaúčtované. Pri inventarizácií všetkých
ostaných účtoch hlavnej knihy sú priložené zostavy, výpisy bankových účtov, ktoré súhlasia
s hlavnou knihou.
2. Kontrola postupu pri vymáhaní daňových pohľadávok po lehote splatnosti, vzniknutých
z nezaplatenej dane z nehnuteľnosti, dane za komunálny odpad a dane za psa.
Kontrolované obdobie od 1. 1. 2013 do 11. 3. 2014.
Pri kontrole daňových pohľadávok po lehote splatnosti bolo zistené, že k 31. 12. 2013 boli
nedoplatky na dani z nehnuteľnosti a dani za psa v čiastke l 680,60 € z toho rok 2013 bolo
1 042,70€ a nedoplatky za roky 2010 až 2012 sú vo výške 637,90€. Z toho nedoplatky od
právnických osôb k 31. 12.2013 sú 1 359,04 €. V mesiacoch január, február boli uhradené
ešte dane vo výške 281,98 €. Teda k 28. 2. 2014 je nedoplatok na daniach celkom 1 398,62€.
Pohľadávky za komunálny odpad za roky 2010 až 2013 sú 2088,30 z toho rok 2013 je
nedoplatok vo výške 1 167,30 €. Roky 2010 až 2012 je nedoplatok 400,- €. Z celkovej čiastky
pohľadávok na komunálny odpad právnické osoby dlhujú 1 070,-€. Začiatkom roka bolo
ešte uhradená čiastka vo výške 408,83€. Čiže k 28. 2. 2014 je nedoplatok za komunálny
odpad vo výške 1 679,47 €.
Po schválení uznesenia obecným zastupiteľstvom v mesiaci december 2013 boli odpísané
nevymožiteľné pohľadávky a nízke sumy vo výške 144,63 €. Ostatné neuhradené pohľadávky
sa u fyzických osôb vymáhajú výzvami na zaplatenie z dôvodu nízkych nezaplatených čiastok.
Vyššie finančné čiastky u právnických osôb ak nedôjde k úhrade alebo k dohode na
splátkovom kalendári budú sa vymáhať exekučným konaním.
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3. Kontrola vykonávania pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií,
pokladničného zostatku kontrola inventarizácie pokladničnej hotovosti obce v súlade zo
zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za rok 2013.
Kontrolované obdobie 1. 1. 2013 do 31. 1. 2013. Pri kontrole bolo zistené, že doklady
z registračných pokladní vyhotovené na teplocitnom papieri sú prefotené a priložené
k výdavkovým pokladničným dokladom čím je zabezpečená ich trvanlivosť po celú dobu
spracovania a úschovy. Na troch dokladoch chýbali podpisy od zamestnancov nakupujúcich
tovar a pri jednom doklade bola založená zálohová faktúra. Tieto nedostatky boli odstránené.
Ostatné doklady boli zaúčtované, popodpisované starostom a zamestnancami obce.
Inventarizácia pokladničnej hotovosti obce v súlade zo zákonom č. 431/2002 Z. z. bola
vykonaná v roku 2013 štyri krát. Zostatok pokladničnej hotovosti k 31. 12. 2013 je 1 130,56€
Táto čiastka súhlasí aj s hlavnou knihou.
4. Následná finančná kontrola došlých a vydaných faktúr za rok 2013
Kontrolované obdobie 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Kontrolované dodávateľské faktúry sú
popodpisované starostom obce a pri každej faktúre je priložený krycí list na ktorej je
zaúčtovanie. Tieto faktúry boli zaúčtované podľa rozpočtovej klasifikácie. Podľa uznesenia č.
54/2012 bola k 31. 12. 2013 bola vykonaná úprava rozpočtu medzi položkami a to za
podmienok, že sa tým nenarušila príjmová a výdavková časť celkového rozpočtu.
5. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a kontrola vybavovania sťažnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a kontrola
evidencie sťažností.
Kontrolované obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Pri kontrole bolo zistené, že za rok 2013
občania nepožiadali o poskytnutie informácií podľa hore uvedeného zákona. Za druhý polrok
bola na Obecný úrad v Kamenci pod Vtáčnikom doručená jedna sťažnosť a to vo veci
susedského spolunažívania. Táto sťažnosť bola prešetrená členom stavebnej komisie
a starostom obce. Na túto sťažnosť bola daná písomná odpoveď v termíne do 30 dní.
Sťažnosti sú riadne zaevidované v došlej pošte a zvlášť evidované a vyhotovované zápisnice,
alebo písomné odpovede.
6. Ostatná činnosť
Okrem vykonania kontroly podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti za II. polrok 2013
som predložila obecnému zastupiteľstvu odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2014
s výhľadom na roky 2015-2016 a zúčastňujem sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.
Kamenec pod Vtáčnikom dňa 13. 3. 2014
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Príloha č.6
Koncepcia kultúrnych podujatí obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2014

Dátum konania
podujatia
01.01.2014
25.01.2014
01.02.2014
1.3.2014
3.- 4.3.2014
28.03.2014
10.4.2014

Názov podujatia

Organizátor podujatia

Vítame nový rok
Futbalový ples
Handrársky ples
Obecná zabíjačka
Fašiangy
Deň učiteľov
Zájazd na veľtrh „Záhradkár a včelár“ do
Trenčína

Obec, DHZ, komisie
TJ Tatran Kamenec, obec
Chata pod Končitou, obec
Obec, OZ, Handrári, komisie
Obec, TJ Tatran Kamenec, DHZ
Obec

19.4.2014

Veľkonočný turnaj v stolnom tenise

apríl 2014
apríl/máj 2014
30.04.2014
marec/apríl 2014
máj 2014

1-dňový poznávací zájazd do Rakúska
Divadelný zájazd (Nitra/Bratislava)
Stavanie mája
Uvítanie detí do života
Deň matiek

jún 2014

MDD

máj/jún 2014
21.6.2014
21.6.2014
26.06.2014

Tenisový turnaj
Výstava tvorivosti šikovných detí
Koncert za dobré vysvedčenie
Rozlúčka s deviatakmi
Memoriál Ladislava Nechalu – futbalový
turnaj starých pánov

28.6.2014
Júl 2014

Futbalový turnaj o pohár starostu obce

12.7.2014

Beh do vrchu Vtáčnik - MS

16.8.2014
30.08.2014
02.09.2014
september 2014
september 2014
október 2014
november 2014
06.12.2014
december 2014
23.12.2014
29.12.2014

Dychovky pod Vtáčnikom
SNP
Slávnostné otvorenie školského roka
Výstava tvorivosti šikovných dospelých
Návšteva kúpeľov Podhájska
Mesiac úcty k starším
Divadelný zájazd (Nitra/Bratislava)
Príchod Mikuláša
Mikuláš navštevuje starších občanov
Vianočný koncert
Vianočný turnaj vo futbale

30.12.2014

Výstup na Vtáčnik

Obec
Obec, Stolnotenisový oddiel, TJ Tatran
Kamenec
Klub ZŤP
Obec
Obec, DHZ
Obec, ZŠ, MŠ
Obec, ZŠ,MŠ
Obec, Klub pilates, ZŠ, TJ Tatran Kamenec,
DHZ
Obec, TJ Tatran Kamenec p. Vt.
Komisia školstva a kultúry
Obec, Kapellka
Obec
TJ Tatran Kamenec p. Vt.
TJ Tatran Kamenec, Obec, Komisia športu,
telesnej výchovy a mládeže
Obec, DHZ, Komisia športu, telesnej
výchovy a mládeže, TJ Tatran Kamenec
Obec, DHZ, TJ Tatran
Obec, SZPB, DHZ
Obec, ZŠ
Komisia školstva a kultúry
Klub dôchodcov
Obec, ZŠ, MŠ
Obec
Obec, ZŠ, MŠ
Obec
Obec, Gremmy
TJ Tatran Kamenec p.Vt.
Obec, Komisia športu, telesnej výchovy a
mládeže
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Uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod
Vtáčnikom, konaného dňa 13.3.2014

Uznesenie č. 1/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení č. 38-48/2013.
Uznesenie č. 2/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o činnosti starostu
obce.
Uznesenie č. 3/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1/2014
a to nasledovne: Bežné príjmy 312012 111 Transfer na prenesené kompetencie +98,-€
a bežné výdavky 630 Transfer na prenesené kompetencie +98,-€.
Uznesenie č. 4/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu hlavného
kontrolóra za II. polrok 2013.
Uznesenie č. 5/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na I. polrok 2014.
Uznesenie č. 6/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom neschvaľuje rozšírenie rady školy o dvoch
členov za rodičov.
Uznesenie č. 7/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Plán kultúrnych podujatí na rok
2014.

