Zasadnutie OcZ dňa 7.5.2014

Zápisnica
z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom,
konaného dňa 7.5.2014

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. 1-8/2014
3. Správa starostu obce o činnosti
4. Schválenie zámeru – odkúpenie pozemku, parc. č. C-KN 892/4 o výmere 84 m²
5. Schválenie odkúpenia domu – s. č. 58 ul. Hornokamenčianska
6. Určenie prísediaceho na súde
7. Diskusné príspevky poslancov a občanov
8. Záver
Návrhová komisia:

Eduard Nechala
Eva Fábryová

Overovatelia zápisu:

Dominik Hájovský
Marián Žiak

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:
Starosta obce predniesol prítomným poslancom a občanom Správu o kontrole plnenia
uznesení 1-8/2014. Uvedenú správu uvádzame v Prílohe č.1., ktorá je súčasťou tejto
zápisnice. Poslanci nemali k správe pripomienky.
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Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 9/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení č. 1-8/2014.
K bodu č. 3:
Starosta obce predniesol Správu o činnosti starostu obce, v ktorej informoval poslancov
a prítomných občanov o uskutočnených akciách a zrealizovaných činnostiach v rámci obce.
Správu uvádzame v Prílohe č. 2 tejto zápisnice. Poslanci nemali k správe pripomienky.
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 10/2014
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 schválenie zámeruodkúpenie pozemku parc. č. C-KN 892/4 o výmere 84m², k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, pre
účely scelenia miestnej komunikácie p. č. 1412 zo Školskej ulice na Cestu na Brús.
Poslanci nemali k návrhu pripomienky.
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 11/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje zámer - odkúpenie pozemku,
parc. č. C-KN 892/4 o výmere 84 m², k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, pre účely scelenia
miestnej komunikácie parc. č. 1412, zo Školskej ulice na Cestu na Brús.
K bodu č. 5:
Starosta obce predniesol zámer schválenie odkúpenia domu – s. č. 58 ul. Hornokamenčianska
C-KN 64 bez pozemku, ktorý je v neidentickom stave za cenu 2000,-€ pre účely vytvorenia
skladových priestorov pre uskladnenie hnuteľných vecí majetku obce.
Diskusia:
Eva Fábryová – bolo by dobre odkúpiť to celé. Prístupová cesta bude z dvora?
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Starosta obce – áno, ale treba ešte doriešiť pozemok. Dám to preveriť právničke, lebo tam,
ako viem, je len E-stav a LV na C-stav nie je založený.
Daniel Pisár – na katastri to bolo zle zavkladované.
Michal Fábry – Tým, že sa staneme vlastníkom domu je nutné, aby sa našiel spôsob ako
vyriešiť pozemok. Je potrebné nás o tom informovať.
Dominik Hájovský – mohli by sme tam presťahovať sklad civilnej obrany.
Hlasovanie:
Za: 9
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č.12/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje kúpu nehnuteľnosti:
- stavba – dom s. č. 58 ul. Hornokamenčianska, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom na parcele CKN 64 bez pozemku, ktorý je v neidentickom stave,
- kúpna cena stavby – dom v sume 2000,-€,
- finančné prostriedky budú poukázané po podpise kúpno-predajnej zmluvy prevodom na
účet predávajúceho.
K bodu č. 6:
Starosta obce navrhol poslanca Pavla Borku ako prísediaceho na súde. Doteraz túto funkciu
vykonával k našej spokojnosti 12 rokov Michal Fábry.
Momentálne je služobne
zaneprázdnený, preto navrhol na ďalšie volebné obdobie 2014 – 2018 p. Pavla Borku.
Hlasovanie:
Za: 8
Proti: 0
Zdržalo sa: 1
Uznesenie č.13/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje prísediaceho na súde poslanca
Pavla Borku.
K bodu č. 7:
Diskusné príspevky poslancov a občanov:
Viliam JÁNOŠKA – rozmáha sa turizmus v lokalite Píly. Verejné táborisko treba zveľadiť,
o amfiteátri ani nehovorím.
Pavol BORKO – Dom po pánovi Ďurtovi pri amfiteátri kúpil záujemca z Piešťan, takže
v budúcnosti treba uvažovať o inej variante vybudovania sociálneho zariadenia. Treba tam
vyriešiť zakrytie smetných nádob pri obchodnom dome COOP Jednota do akcie Dychovky.
Starosta obce – vysadili sme tam tuje. Pokiaľ vyrastú, môžeme použiť dočasnú zástenu.
Marián ŽIAK – pri amfiteátri treba zabezpečiť počas akcií aspoň prenosné sociálne zariadenie.
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Michal FÁBRY - ja sa pripájam k názoru poslanca Viliama Jánošku. Treba investovať do
opravy verejného táboriska. Lavičky sa nemusia naraz opraviť, stačí postupne. Je to pravda,
že tam začínajú chodiť aj turisti z Čiech. Prístrešok pri potoku opraviť, vyčistiť, skultúrniť. Ja
som aj za opravu budovy. My sme majiteľmi budovy. Rebrík na strechu treba zdemontovať,
je to nebezpečné, deti sa šplhajú hore na budovu. Vchodové pivničné dvere opraviť
a uzamknúť to. Plechové budovy zástavky budú odvezené. Som ochotný zorganizovať
brigádu, len treba zabezpečiť finančné prostriedky. Sú nadšenci, ktorí pomôžu, ale
potrebujem vašu podporu. Pokiaľ máme do budúcna záujem spraviť niečo pre našu mládež.
Kde sa majú stretávať? A treba znova osloviť majiteľov pozemkov.
Starosta obce – každý rok tam dávame peniaze.
Michal FÁBRY - z bytového družstva máme schválené finančné prostriedky na kosenie. Chcem
požiadať o finančné prostriedky na náklady spojené s kosením -benzín, lanká. Areál bytoviek
neslúži len „bytovkárom“, ale mamičkám celej obce, ktoré tam trávia čas s deťmi.
Eva FÁBRYOVÁ – treba nám opraviť hrob Štefana Fábryho pri kostole. Je to tiež historická
pamiatka našej obce. Ďalej, nadšenci zrekonštruovania amfiteátra spojte sa s novým
predsedom turistického oddielu v Kamenci pod Vtáčnikom a dohodnite sa s ním. Treba
osloviť viac organizácií. Chcem tlmočiť pochvalu starostovi obce od kolektívu materskej školy
za nový altánok pre deti. Ďalej by som požiadala o nákup stolových pultov pre kultúrne akcie.
Je to pre nás náročné – manipulácia a náklady spojené s prepravou, pri každej kultúrnej akcií.
Ľubomír Tonhajzer,(občan) – chcem sa spýtať, či odkúpením pozemku bude šírka cesty zo
Školskej ulice na ulicu Cesta na Brús postačujúca?
Starosta -plot sa bude posúvať takže po posunutí plotu bude šírka 6-8m.
Ľubomír Tonhajzer, (občan) - kosenie areálu bytoviek, pokiaľ to nie je obecné, tak by to obec
kosiť nemala.
Michal FÁBRY– argumentoval, že tam žije 102 rodín.
Starosta obce - nám treba kosiť obecné pozemky a je ich dosť. Bytovky majú pozemky
v správe bytového družstva. Tak si myslím, že správca to vyrieši k ich spokojnosti. My
začíname kosiť od obchodného domu COOP Jednota, potom hlavné cesty, cintorín, bočné
cesty a ostatné miesta, ktoré je nutné kosiť s krovinorezom. V rámci aktivačných prác som
prijal na výpomoc zatiaľ 4 ľudí evidovaných na ÚPSVaR. Ich prácu koordinuje zamestnanec
obecného úradu.
Záver
Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva a poďakoval všetkým prítomným
za ich účasť.
Overovatelia zápisu:

Zapisovateľka:

Dominik Hájovský

_____________________

Marián Žiak

_____________________

Darina Tonhajzerová

_____________________
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Príloha č.1
Správa o kontrole plnenia Uznesení zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod
Vtáčnikom č. 1-8/2014

Uznesenie č. 1/2014 – Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie
Správu o kontrole plnenia uznesení č. 38-48/2013.
Uznesenie č. 2/2014 – Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie
Správu starostu obce o činnosti zo dňa 13.3.2014.
Uznesenie č. 3/2014 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 bolo zapracované do rozpočtu obce.
Uznesenie č. 4/2014 – Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie
Správu hlavného kontrolóra obce.
Uznesenie č. 5/2014 – Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2014. Hlavný kontrolór bude
následne svoju činnosť vykonávať v súlade s plánom.
Uznesenie č. 6/2014 – Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom neschválilo
rozšírenie rady školy o 2 členov za rodičov, takže rada školy bude naďalej pracovať v 9člennom zložení.
Uznesenie č. 7/2014 –

Plán kultúrnych podujatí je schválený, zodpovedajúce komisie

a organizácie sú s plánom oboznámení a v súčinnosti s Obecným úradom v Kamenci pod
Vtáčnikom budú nápomocné.
Uznesenie č. 8/2014 – Zámer obce odkúpiť stavbu – dom na ulici Hornokamenčianskej č.58
bol vyvesený 10.4.2014 a zvesený 26.4.2014 a dnes sa bude schvaľovať jeho odkúpenie.
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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:
28.3.2014 som bol v základnej a materskej škole zablahoželať učiteľom všetko dobré a veľa
elánu do ďalšej práce a samozrejme som odovzdal aj kvety.
10.4.2014 – výstava VČELÁR – ZÁHRADKÁR v Trenčíne – ohlasy boli dobré, čoho dôkazom
bola spokojnosť všetkých účastníkov výstavy.
19.4.2014 – v telocvični základnej školy sa uskutočnil veľkonočný turnaj v stolnom tenise –
víťazom boli odovzdané trofeje pre najlepších.
20.4.2014 – veľkonočné popoludnie v spoločenskom dome pre deti i dospelých zabezpečila
kultúrna komisia, zväz zdravotne postihnutých občanov a dobrovoľný hasičský zbor.
30.4.2014 – Stavanie mája –už sa stáva tradíciou, že stavanie mája je veľká udalosť spojená
s hojnou účasťou našich občanov, k čomu prispieva výraznou mierou kultúrna komisia, DHZ
a ostatné spoločenské organizácie, začo im vyslovujem veľké ďakujem.
15.3. a 29.3. 2014 – voľby prezidenta SR. V I. kole bola účasť 764 z 1513 oprávnených voličov.
Najviac hlasov získal Róbert Fico, doc. JUDr., CSc. – 388. Druhého kola sa zúčastnilo 891
z 1535 oprávnených voličov. Róbert Fico, doc. JUDr., CSc. Získal 577 hlasov a Andrej Kiska,
Ing. získal 298 hlasov. Prezidentské voľby vyhral Ing. Andrej Kiska.
V mesiaci apríl sa vysadila jedľa pri pošte a pri amfiteátri a na cintoríne 100 tují dohromady.
V súčasnosti sa realizujú rekonštrukčné práce so zateplením na obecnom úrade. Snažili sme
sa zachovať pôvodný stav vzhľadu s čiastočným zmodernizovaním okolia. Do konca mája by
sa práce mali ukončiť.
Za okres Prievidza som bol nominovaný za koordinátora pre RIUS a IROP za skupinu IP.1.2. –
Vývoj a zlepšovanie dopravných systémov. Pre programové obdobie 2014-2020 som dal
nasledovné projektové zámery za našu obec:
- Na zlepšenie prostredia obce: 806 000,-€
- Investovanie do sektora vodného hospodárstva: 6 890 000,-€
- Investovanie do vzdelania: 225 000,-€
- Investície do zdravotnej a sociálnej infraštruktúry: 104 000,-€
- Vývoj a zlepšovanie dopravy: 120 000,-€
Plánujem v tomto roku realizovať výstavbu 15 bytového nájomného domu na parcele č.
630/7 - 11 trojizbových bytov, 2 dvojizbové a 2 jednoizbové. Kolaudácia by mala byť do
konca februára 2015.
Od 1.5. som zobral na dobu 6 mesiacov 4 ľudí na aktivačné práce podľa §52. Verím, že
prispejú k skrášleniu našej obce.
Podal som žiadosť o dotáciu na Dychovky 2014 na Trenčiansky samosprávny kraj a Hudobný
fond.
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Uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod
Vtáčnikom, konaného dňa 7.5.2014

Uznesenie č. 9/2014 – Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie
Správu o kontrole plnenia uznesení č. 1-8/2014.

Uznesenie č. 10/2014 – Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie
Správu o činnosti starostu obce zo dňa 7.5.2014.
Uznesenie č. 11/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje zámer - odkúpenie pozemku,
parc. č. C-KN 892/4 o výmere 84 m², k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, pre účely zcelenia
miestnej komunikácie parc. č. 1412 zo Školskej ulice na Cestu na Brús.
Uznesenie č. 12/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje kúpu nehnuteľnosti:
- stavba – dom s. č. 58 ul. Hornokamenčianska, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom na parcele CKN 64 bez pozemku, ktorý je v neidentickom stave,
- kúpna cena stavby – dom v sume 2000,-€,
- finančné prostriedky budú poukázané po podpise kúpno-predajnej zmluvy prevodom na
účet predávajúceho.
Uznesenie č. 13/2014
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje prísediaceho na Okresnom súde
v Prievidzi p. Pavla Borku.

