
  
 Zasadnutie OcZ dňa 25.6.2014 

 

Zápisnica 

z riadneho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, 

konaného dňa 25.6.2014 

 

 

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 8, čím bolo uznášania schopné, spôsobilé 

jednať a prijímať závery.  

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení č. 9-16/2014 

3. Správa starostu obce o činnosti 

4. Schválenie VZN č.2 /2014 o poskytovaní a úhradách za domácu opatrovateľskú službu.  

5. Prerokovanie upozornenia prokurátora o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách 

6. Prerokovanie platu starostu obce 

7. Schválenie úhrady nakladania a vývozu stavebného odpadu z parc. č. EKN 2-100/7, 2-

100/8, 2-100/11  

8. Schválenie rozpočtového opatrenia č.2/2014 

9. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2013 

10. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce za rok 2013 

11. Rôzne 

12. Diskusné príspevky poslancov a občanov 

13. Záver 

 

Návrhová komisia:  Eduard Nechala 

                                 Eva Fábryová    

 

Overovatelia zápisu:    Daniel Pisár 

                                    Dominik Hájovský  

 

Zapisovateľka:  Jana Liďáková, Ing.   
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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 č. 9-16/2014. Uvedenú správu uvádzame v Prílohe č. 1., ktorá je súčasťou tejto 

zápisnice. Poslanci nemali k správe pripomienky. 

Hlasovanie: 

Za:  8 

Proti:  0 

Zdržalo sa:  0 

Uznesenie č. 17/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrole plnenia 

uznesení č. 9-16/2014. 

 

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:  8 

Proti:  0    

Zdržalo sa:  0 

Uznesenie č. 18/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o činnosti starostu 

obce zo dňa 25. 06. 2014. 

 

K bodu č. 4:   

Starosta obce predniesol prítomným poslancom a občanom návrh na schválenie VZN 

č.2/2014 o poskytovaní a úhradách za domácu opatrovateľskú službu, ktoré je uvedené 

v Prílohe č. 3 tejto zápisnice.  

Poslanci nemali k návrhu pripomienky, tak dal hlasovať o jeho prijatí. 

Hlasovanie: 

Za:  8 

Proti:  0 

Zdržalo sa:  0 
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Uznesenie č. 19/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje VZN č.2/2014 o poskytovaní 

a úhradách za domácu opatrovateľskú službu. 

 

K bodu č. 5:   

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov a občanov s upozornením prokurátora č. Pd 

80/14/3307-4 zo dňa 03. 06. 2014 vo veci, že nevydala VZN o spôsobe náhradného 

zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu 

žúmp podľa miestnych podmienok. 

Z uvedeného dôvodu nám bolo Okresnou prokuratúrou Prievidza navrhnuté prijať VZN 

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 

a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok v zmysle príslušných zákonných 

ustanovení uvedených v predmetnom upozornení. 

Diskusia: 

Michal Fábry – Zaujímal sa, či je ešte možné pripomienkovať projekt plánu kanalizácie na 

sídlisku Stávky. 

Starosta obce – Informoval p. Fábryho, že pripomienky by bolo vhodné podať čo najskôr, 

najneskôr však do konca júla 2014. 

Hlasovanie: 

Za: 8  

Proti:  0 

Zdržalo sa:  0 

Uznesenie č. 20/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom prejednalo a berie na vedomie upozornenie 

prokurátora č. Pd 80/14/3307-4 zo dňa 03. 06. 2014 o spôsobe náhradného zásobovania 

vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa 

miestnych podmienok a rozhodlo, že na jeho základe prijme v čase do 30. 09. 2014 VZN obce 

v zmysle príslušných zákonných ustanovení uvedených v predmetnom upozornení z dôvodu 

dovolenkového obdobia. 

 

K bodu č. 6:  

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorým je zavedená povinnosť obecného 

zastupiteľstva pravidelne raz ročne prerokovať plat starostu obce, vyzýva starosta na jeho 

prerokovanie. 

Hlasovanie: 

Za:  8 

Proti:  0 

Zdržalo sa:  0 

Uznesenie č. 21/2014 



  
 Zasadnutie OcZ dňa 25.6.2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje plat starostu obce Kamenec pod 

Vtáčnikom Ing. Dušana Ďuriša s účinnosťou od 01. 01. 2014, a to podľa § 3 ods. 1 zákona č. 

253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

vo výške 1632,- EUR a podľa a § 4 ods. 2 zákona 253/1994 Z. z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest zvýšený o 19,48 %. 

 

Výpočet: 824 x 1,98 = 1632 x 1,1948 = 1949, 91 (po zaokrúhlení 1950,- EUR) 

 

K bodu č. 7: 

Starosta obce oboznámil poslancov na podnet stavebnej komisie so žiadosťou majiteľa 

doleuvedených pozemkov o odpratanie stavebného odpadu, ktorý tam vyviezol MsNV v 70. 

rokoch  20. storočia za účelom výstavby tréningového ihriska pre miestnu TJ, ktoré sa 

nedokončilo a v súčasnosti by už bolo neopodstatnené. Na základe tohto došlo k vývozu 

tohto stavebného odpadu a nakoľko suma prác prevyšuje limit pre schválenie starostom 

obce, vyzval obecné zastupiteľstvo k schváleniu finančných prostriedkov na úhradu 

nakladania a vývozu stavebného odpadu z parc. č. EKN 2-110/7, 2-100/8, 2-100/11. 

Diskusia: 

Eva Fábryová – Zaujímala sa, do ktorej nákladovej položky budú náklady na vývoz tohto 

stavebného odpadu zahrnuté a kam sa daný odpad vyvážal. 

Starosta obce – Informoval ju, že dané náklady budú zahrnuté do nákladov na údržbu 

verejných priestranstiev a vývoz bol uskutočnený do oblasti Na Hájik. 

Hlasovanie: 

Za:  8 

Proti:  0 

Zdržalo sa:  0 

Uznesenie č. 22/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje úhradu finančných prostriedkov 

za nakladanie a vývoz stavebného odpadu z parc. č. EKN 2-110/7, 2-100/8, 2-100/11 vo výške 

2 970,- EUR. 

 

K bodu č. 8:   

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva na zmeny, resp. úpravy 

rozpočtu, ktoré je potrebné prijať aj uznesením. Ku každej z týchto položiek sa podrobne 

vyjadril.  

Hlasovanie: 

Za:  8  

Proti:  0 

Zdržalo sa:  0 
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Uznesenie č. 23/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2014, 

ktoré je uvedené v tabuľke v Prílohe č. 4 a je súčasťou zápisnice. 

 

K bodu č. 9:   

Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku obce – p. Paulíčkovú, aby sa vyjadrila k Záverečnému 

účtu Obce Kamenec pod Vtáčnikom za rok 2013, ktorý je Prílohou č. 5 tejto zápisnice. P. 

Paulíčková následne prítomným poslancom a občanom prečítala svoje Stanovisko 

k predmetnému záverečnému účtu, ktoré je Prílohou č. 6 tejto zápisnice. 

Hlasovanie: 

Za:  8 

Proti:  0 

Zdržalo sa:  0 

Uznesenie č. 24/2014 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému 

účtu obce Kamenec pod Vtáčnikom za rok 2013. 

 

K bodu č. 10:   

Starosta obce  predložil na prerokovanie a schválenie Záverečný účet obce za rok 2013. 

Diskusia: 

Eva Fábryová – Zaujímala sa, aké budovy sa v obci prenajímajú, keď obec vykazuje príjmy 

z prenájmu budov a od koho získava obec príjmy za znečistenie ovzdušia. 

Starosta obce – K otázkam p. Fábryovej uviedol, že najväčšiu časť príjmov z prenájmu budov 

tvoria príjmy z prenájmu Spoločenského domu, Kultúrneho domu, ostatné tvoria príjmy 

najmä príjmy z prenájmu budovy pošty, a čo sa týka znečistenia ovzdušia, ide o príjmy od 

spoločnosti Tymbark-Maspex Slovakia, s.r.o.. 

Eva Fábryová – Podotkla, že príjmy od spoločnosti Alas Slovakia, s.r.o. sú oproti ostatným 

rokom nízke. 

Starosta obce – Uviedol, že je to z toho dôvodu, že väčšiu časť záväzkov si splnili 

v predchádzajúcom roku a z toho dôvodu sú tieto príjmy v tomto roku nižšie. 

Eva Fábryová – Ďalej sa zaujímala, čo tvorí výdavky za náboženské a iné spoločenské služby 

a čo je zahrnuté do výdavkov na sociálnu pomoc občanom. 

Starosta obce – Informoval p. Fábryovú, že sa jedná o o výdavky spojené s prevádzkou 

cintorína a Domu smútku (napr. kosenie, elektrika), a do sociálnej pomoci občanom sa zahŕňa 

napr. pomoc deťom v hmotnej núdzi (napr. výdavky na stravu v jedálni). 

Eduard Nechala – Zaujímal sa, čo zahŕňa dlh obce 5 000 EUR a 10 000 EUR. 

p. Paulíčková – Uviedla, že dlh 5 000 je tvorený neuhradenými faktúrami a čiastka 10 000 EUR 

je dlh voči štátnemu rozpočtu. 

Starosta obce – Dodal, že sem spadajú aj dotácie, ktoré sa nevyčerpajú a je nutné 

nevyčerpanú časť vrátiť.  
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Hlasovanie: 

Za:  8  

Proti:  0 

Zdržalo sa:  0 

Uznesenie č. 25/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2013 a celoročné hospodárenie 

bez výhrad a schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervačného fondu vo výške 200,50 EUR. 

 

K bodu č. 11: Rôzne 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že úhrada finančných 

prostriedkov na rekonštrukciu budovy Obecného úradu môže byť hradená z Rezervného 

fondu obce, nakoľko sa jedná o zhodnotenie budovy. Jedná sa o čiastku 25 366,67 EUR. 

Hlasovanie: 

Za:  8  

Proti:  0 

Zdržalo sa:  0 

Uznesenie č. 26/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod finančných prostriedkov vo výške 25 366,67 EUR za 

rekonštrukciu budovy Obecného úradu z Rezervného fondu obce na bežný účet obce. 

 

Diskusné príspevky poslancov a občanov: 

Daniel Pisár – Poukázal na to, že kanál na Hornom Kamenci oproti p. Jánoškovi je 

v havarijnom stave (zosúva sa celý svah), a preto je nutné ho prekryť v dvoch etapách. Prvá 

by zahŕňala vypílenie zábradlia, vloženia rúr a zasypania šútolinou. V druhej etape by došlo 

k prekrytiu a tým k dokončeniu. 

Starosta obce – Súhlasil, že daný problém treba odstrániť, na porade s ekonómkou obce sa 

pokúsia vyrátať, koľko by to stálo, či sa ešte tieto náklady zmestia do rozpočtu obce. 

Daniel Pisár – Podotkol, že náklady by neboli veľké, keďže obec si časť prác dokáže urobiť 

svojpomocne, keďže na práce môže použiť aktivačných pracovníkov. 

Dominik Hájovský – Zaujímal sa, či je vysporiadaná čiastka na dome po p. Baštovi a navrhol, 

aby sa vysporiadala aj druhá časť domu. 

Starosta obce – Dodal, že druhú časť domu momentálne ponúka na predaj realitná kancelária 

a treba zistiť za akú cenu. 

Dominik Hájovský – Odporučil, že vhodnejšie by bolo sa dohodnúť priamo s vlastníkom 

daného domu. Ďalej podotkol, že na tenisových kurtoch chýbajú lavičky a bolo by vhodné ich 

osadiť za pomoci aktivačných pracovníkov. 
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Viliam Jánoška – Pripomenul, že sa blíži Beh na Vtáčnik a keďže ako obec sa chceme 

prezentovať, malo by sa niečo robiť s motorkármi, ktorí tam chodia a chodník na Vtáčnik 

úplne zdevastovali. 

Starosta obce – Súhlasil s podnetom p. Jánošku, podotkol, že je zakázané chodiť na 

motorkách do prírodných rezervácií a že bude vhodné osloviť lesnú stráž. 

Viliam Jánoška – Podotkol, že čo sa týka obchvatu z kameňolomu, stále sa len pripomienkuje, 

ale bolo by vhodné dať spoločnosti Alas ultimátum. Ďalej upozornil na nedostatočné 

polievanie cesty v rámci obce. Ľudia sa sťažujú na kúdoly prachu a už približne dva týždne 

žiadne polievanie zo strany spoločnosti Alas neprebehlo. Nemá to žiadnu pravidelnosť. Treba 

sa na nich obrátiť. V ďalšom príspevku upozornil, že za garážami na sídlisku Stávky je v potoku 

spadnutý strom a ak náhodou príde povodeň, narobí to problémy. 

Michal Fábry – Sa podujal, že osloví rybárov, aby strom odstránili vrámci brigády. 

Marián Žiak – Turnaj starých pánov – navrhol starostovi obce zabezpečiť policajné hliadky, 

ktoré by hlavne v rozmedzí dvoch hodín po ukončení akcie kontrolovali obec, pretože ľudia 

po ceste domov prekacujú smetiaky, ničia poštové schránky a značky. 

Starosta obce – Vysvetlil, že pri konaní každej takejto akcie sa zasiela list na Políciu, avšak ako 

problém vidí nedostatok policajných hliadok pripadajúcich na osliansku dolinu. 

Michal Fábry – Sa zaujímal, kedy a kto má na starosti vypílenie suchej brezy na sídlisku 

Stávky. 

Starosta obce – Informoval p. Fábryho, že na spílenie brezy sa prisľúbil p. Halač. Malo by to 

byť v dohľadnom čase. 

Michal Fábry – V ďalšom príspevku predniesol problém s vysýpaním kontajnerov na papier na 

sídlisku Stávky. Okrem iného upozornil, že by bolo dobre čo najskôr dať opraviť písmo na 

pamätníkoch, aby to bolo hotové do návštevy z Česka. Neskôr informoval o krádežiach 

benzínu zo zaparkovaných áut, ktoré sa v obci rozmohli a usúdil, že by bolo vhodné zriadiť, 

aspoň na obdobie prázdnin, čiže na dva mesiace, nejakú hliadku, ktorá by v tomto období 

kontrolovala a dbala aj na predchádzanie vzniku požiarov v prípade veľkého sucha. 

Eva Fábryová – Vyjadrila spokojnosť s organizáciou a pomocou pri akcii Koncert za dobré 

vysvedčenie. A okrem iného informovala poslancov o daroch pre deti účinkujúce v Piatich 

minútach slávy na danom koncerte. Vyjadrila však aj nespokojnosť s nedostatočnou 

aktualizáciou obecnej stránky, hlavne čo sa týka fotografií s uskutočnených akcií. 

Eduard Nechala – Vyjadril spokojnosť s prácou aktivačných pracovníkov a so skutočnosťou, že 

sa s ich pomocou bude dať urobiť plot s bránou v areáli školy. 

Daniel Pisár – Upozornil, že v dolnej časti cintorína prerastajú kríčky a agáty a bolo by vhodné 

vyklčovať ich vo vzdialenosti aspoň 1m od plota a neskôr aj tento plot opraviť. 

Starosta obce – Uviedol, že o tom vie a v najbližšom období sa začne s prácami. 

p. Macho – Zaujímalo ho, kedy sa začne stavať cesta na Jandovú. 
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Starosta obce – Informoval p. Machu, že s prácami sa začne od júla, keď nastúpi ďalší počet 

aktivačných pracovníkov. 

p. Macho – Sťažoval sa na jamy na ceste Na Jandovú, ktoré by bolo vhodné zasypať nejakým 

jemnejším materiálom, pretože v súčasnej dobe sú na ceste strašne veľké kamene a bojí sa, 

že si tam zničí auto. Okrem iného odporučil, aby sa zakázalo vypúšťať žumpu na cestu. 

Starosta obce – Daný problém si poznačil s tým, že ho dá odstrániť. 

 

Záver 

Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva a poďakoval všetkým prítomným 

za ich účasť. 

Overovatelia zápisu:      Daniel Pisár     _____________________ 

     Dominik Hájovský   _____________________ 

Zapisovateľka:       Jana Liďáková, Ing.     _____________________ 
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Príloha č.1 

Správa o kontrole plnenia  Uznesení zo  zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod 

Vtáčnikom č. 9-16/2014 

 

Uznesenie č. 9/2014 – Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie 

Správu o kontrole plnenia uznesení  č. 1-8/2014. 

 

Uznesenie č. 10/2014 – Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo  na 

vedomie Správu obce o činnosti starostu zo dňa 7.5.2014. 

 

Uznesenie č. 11/2014 – Zámer bol schválený, vyvesený a na ďalšom zastupiteľstve sa 

rozhodovalo o odkúpení. 

 

Uznesenie č. 12/2014 – Finančné prostriedky vo výške 2 000,-EUR za kúpu domu na ul. 

Hornokamenčianska č. 58 boli poukázané prevodom na účet predávajúceho. 

 

Uznesenie č. 13/2014 – Prísediaci na súde p. Pavel Borko bol nominovaný ako prísediaci 

a myslím si, že nám neostáva nič iné, len mu zaželať veľa správnych úsudkov a rozhodnutí. 

 

Uznesenie č. 14/2014 - Nájomná zmluva a zmluva o budúcej kúpnej zmluve so stavebnou 

firmou ROKO Slovakia, s.r.o. Prievidza bola uzavretá.  

 

Uznesenie č. 15/2014 – Odpredaj časti obecného pozemku parc.  E-KN par. č. 1-91/1 v k. ú. 

Kamenec pod Vtáčnikom vo výmere cca 20 m² bol odsúhlasený, takže p. Peter Kubka môže 

vybavovať potrebné administratívne náležitosti. 

 

Uznesenie č. 16/2014 - Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo odkúpenie 

pozemku parc. č. C-KN 892/4 o výmere 84 m², k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, za cenu 1€/m² 

s DPH, t.j. za celkovú sumu 84,-€. Finančné prostriedky boli poukázané po podpise kúpno-

predajnej zmluvy prevodom na účet predávajúceho. 
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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: 

13.5.2014   - návšteva divadelného  predstavenia „Tisícročná včela“ v Nitre  

15.5.2014   - vystúpenie žiakov základnej školy pri príležitosti „Dňa matiek“ 

7.6.2014     - Medzinárodný deň detí na ihrisku TJ Kamenec pod Vtáčnikom 

21.6.2014   - Koncert za dobré vysvedčenie 

Pod vedením kultúrnej komisie, pani poslankyne Evky Fábryovej, dobrovoľného hasičského 

zboru, OZ Handrári, TJ Tatran Kamenec pod Vtáčnikom, klubov zdravotne postihnutých, 

dôchodcov a Pilates sa akcie vydarili na výbornú. Všetkým chcem ešte raz srdečne 

poďakovať. 

Prebiehali rokovania o odkanalizovaní obce Kamenec pod Vtáčnikom – Zemianske Kostoľany. 

Sú spracované prvé plány. Občania majú možnosť nahliadnuť do nich v úradných hodinách na 

Obecnom úrade v Kamenci pod Vtáčnikom.    

Prebieha výberové konanie na dodávateľa plynu – predpokladané úspory pre obec sú 5000 €. 

Konalo sa výberové konanie na voľbu riaditeľa základnej školy, ktorú vyhrala PhDr. Soňa 

Lukáčová z Novák. Nahradí doterajšiu riaditeľku základnej školy Mgr. Helenu Nechalovú, 

ktorá odchádza do dôchodku. 

Z plánovaného tréningového ihriska v 70. rokoch 20.stor. bola vyvezená stavebná suť. Jedná 

sa o parcely č. EKN – 2-110/7, 2-100/8, 2-100/11 medzi ulicami Na Papiereň a ul. Na 

Kopanicu. 

Rekonštrukcia obecného úradu je dokončená, ostávajú ešte menšie úpravy. 

Vzhľadom k blížiacemu sa 70. Výročiu SNP prebieha rozsiahla oprava a úprava pamätníka na 

Brehu, aby sme toto výročie dôstojne oslávili. 

Z podaných žiadostí o dotáciu sme boli úspešný v rámci projektu Dychovky pod Vtáčnikom, 

kde sme dostali od TSK 1200,-€. 

V nadchádzajúcich dvoch mesiacoch nás čakajú prázdniny, ale aj množstvo kultúrnych 

a športových podujatí, na ktoré Vás už teraz pozývam a verím, že všetky organizácie v našej 

obci sa zapoja a pomôžu kultúrnej komisii. 

Mám dohodnuté rokovania s firmou Strabag ohľadom rekonštrukcie ciest Na Papiereň 

a Cesta na Jandovú.  
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Príloha č. 3 

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

 
č. 2/2014 

 
 

O POSKYTOVANÍ DOMÁCEJ OPATROVATEĽSKEJ SLUŢBY  
A O ÚHRADÁCH ZA DOMÁCU OPATROVATEĽSKÚ SLUŢBU 

 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 72 a § 80 
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene a 
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 
 

Vydáva 
 
Všeobecné záväzné nariadenie obce Kamenec pod Vtáčnikom č. 2/2014 o poskytovaní 
domácej opatrovateľskej sluţby a o úhradách za domácu opatrovateľskú sluţbu pre 
občanov s trvalým pobytom na území obce. 
 

 

Úvodné ustanovenia 
 
Toto všeobecné záväzné nariadenie sa vzťahuje na spôsob rozhodovania o odkázanosti na 
sociálnu službu, poskytnutia domácej opatrovateľskej služby a určenia úhrady, výšku úhrady 
a spôsob platenia úhrady za domácu opatrovateľskú službu na území obce Kamenec pod 
Vtáčnikom. 

Čl. I 

Domáca opatrovateľská služba 
 
l. Domácu opatrovateľskú službu ako druh sociálnej služby možno poskytovať občanovi 

s trvalým pobytom v obci na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia 
dôchodkového veku. 

2. Domáca opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je na 
základe posudkovej činnosti  a vydaného právoplatného rozhodnutia odkázaná na pomoc 
inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II, podľa prílohy č.3  zákona 
o sociálnych službách. 

3. Domácou opatrovateľskou službou sa poskytuje pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch 
starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Rozsah úkonov 
na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách.  

4. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe: 
a/ ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, 
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b/ ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na 
opatrovanie podľa osobitného predpisu s výnimkou, ak sa tejto osobe poskytuje ústavná 
zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení, alebo ak sa jej poskytuje odľahčovacia 
služba, 
c/ ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,  
d/ ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení 
touto nákazou. 

5. Domáca opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti občana v pracovných dňoch 
v čase od   7,00 hod. - do 15,00 hod., prostredníctvom opatrovateľov, s ktorými obec 
uzatvára pracovnú zmluvu. 

 
 
 
 
 
 
 

Čl. II 

Posudková činnosť 
 
 
1. a)Zdravotná posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na 

pomoc inej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby, 
pričom zdravotnícky pracovník vychádza z lekárskeho nálezu, posudku, správy 
o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia vypracovaného zmluvným 
lekárom tejto osoby, alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie  nie staršieho ako šesť 
mesiacov, ktoré predložila fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na 
sociálnu službu.  
b) Na základe výsledkov posúdenia vypracuje zdravotnícky pracovník zdravotný 
posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 
osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.  
c)Zdravotnícky pracovník neurčí termín opätovného posúdenia zdravotného stavu 
fyzickej osoby, ak je zdravotný stav fyzickej osoby s trvalým poškodením a od ďalšej 
liečby nemožno očakávať zlepšenie. 

2. a) Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc 
inej osoby je posudzovanie individuálnych predpokladov, rodinného prostredia, ktoré 
ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti. Vykonáva ju sociálny pracovník 
obce. 
b) Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje 
znevýhodnenia fyzickej osoby v oblasti sebaobslužných úkonov podľa prílohy č. 3 
zákona, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť pri základných aktivitách podľa 
prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého 
veku a pohlavia bez nepriaznivého zdravotného stavu. 

3. Na základe zdravotného a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na 
sociálnu službu, ktorý obsahuje : 
a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby, 
b) znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 

s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov 
starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách, 

c) druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická osoba odkázaná,  
d) určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu. 
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Čl. III 

Úhrada za domácu opatrovateľskú službu a jej platenie 
 

1.      Úhrada za opatrovateľskú službu sa stanovuje vo výške :  0,50 € za 1 hodinu 
 
2.  Celková výška úhrady za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa 

poskytovaných úkonov a vypočíta sa ako násobok sumy 0,50 €  a počtu hodín domácej 
opatrovateľskej služby, ktoré boli fyzickej osobe odkázanej na sociálnu službu 
poskytnuté.  

 
3.    Občan je povinný platiť úhradu za poskytovanú domácu opatrovateľskú službu podľa 

svojho príjmu  a majetku. Zásady ohľadom povinnosti platiť úhradu za poskytnutú 
sociálnu službu upravuje § 72 a § 73 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
v znení neskorších predpisov.  
 

Čl. IV 
Konanie vo veci domácej opatrovateľskej služby 

 
 
1.Konanie o odkázanosti na domácu opatrovateľskú službu sa začína na základe písomnej   

žiadosti fyzickej osoby o posúdení odkázanosti na sociálnu službu, ktorá obsahuje meno 
a priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu, číslo občianskeho preukazu, rodinný stav, 
štátne občianstvo, druh sociálnej služby, na ktorú má byt fyzická osoba odkázaná, 
potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (prípadne lekárske správy) 
o nepriaznivom zdravotnom stave, potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok. 

2.Posudoková činnosť o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia 
o odkázanosti na sociálnu službu. 

3.Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie 
odkázanosti na sociálnu službu môže v jej mene a s jej súhlasom podať žiadosť aj iná 
fyzická osoba. 

4.Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie domácej opatrovateľskej služby, je povinná 
podať obci  písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ktorá obsahuje: 
a/ meno a priezvisko fyzickej osoby, dátum narodenia a adresu jej pobytu, 
b/ druh sociálnej služby, 
c/ súhlas dotknutej osoby so spracovaním údajov, 
d/ čestné prehlásenie o pravdivosti údajov, 
e/ deň začatia poskytovania opatrovateľskej služby a čas poskytovania opatrovateľskej 
služby, 
f/ iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy. 

5.Súčasťou žiadosti musí byť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.  
6.Obec poskytuje domácu opatrovateľskú službu na základe písomnej zmluvy, ktorá obsahuje 

zákonom stanovené náležitosti podľa zákona 448/2008 Z. z., a to po nadobudnutí 
právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu. 

7.Fyzická osoba je povinná písomne oznámiť obci do ôsmich dní zmeny v skutočnostiach 
rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na domácu opatrovateľskú službu a zmeny 
v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrad 
za domácu opatrovateľskú službu. 
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8.Osobné údaje, ktoré spracúva obec na účely poskytovania domácej opatrovateľskej služby 
sú meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, rodinný stav, štátne občianstvo, 
údaje týkajúce sa zdravia, údaje o príjme, údaje o majetku. 

9.Obec vedie evidenciu o prijímateľoch domácej opatrovateľskej služby v rozsahu 
predchádzajúceho odseku vrátane počtu hodín domácej opatrovateľskej služby a úhrady za 
jednu hodinu domácej opatrovateľskej služby. 

 
 

Čl. V 

Prechodné ustanovenia 
 

1.Domáca opatrovateľská služba, ktorá sa fyzickej osobe už poskytovala, bude naďalej 
poskytovaná  podľa tohto VZN.  

 
 
 
 
 
 

Čl .VI 
Záverečné ustanovenia 

 
1.Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Kamenci 
pod Vtáčnikom uznesením č.19/2014 dňa 25.6.2014. Účinnosť nadobúda 15 dňom po jeho 
zverejnení na úradnej tabuli. 
 
2.Týmto VZN sa od jeho nadobudnutia účinnosti ruší VZN č. 4/2009 o poskytovaní 

opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu zo dňa 09. 03. 2009. 
 
 

 
 
 

V Kamenci pod Vtáčnikom, dňa  25.6.2014 
 

            
       

 
 
 
 
 

                                                                              Ing. Dušan Ďuriš 
                                                                                          starosta obce  
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Príloha č. 4 

Zmena rozpočtu Obce Kamenec pod Vtáčnikom na 
rok 2014 – rozpočtové opatrenie č.2/2014,schválené 
OcZ dňa  25.6. 2014 uznesením č.23/2014 
  
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 : 
 
 
 
 
 
300 Transfer  
   

Bežné príjmy   

312012        111 Transfer na prenesené kompetencie + 2 364 

     
   

Bežné výdavky   
09.1.2 Základné vzdelanie  

630xxx Základná škola +2 364 

   
Bežné výdavky 
OcU 

  

01.1.1.6   
635006-4 Údržba verejných priestranstiev +3 740 

   
Kapitálové 
výdavky 

  

01.1.1.6   

716-2 Zberný dvor -23 235 
717002-1 Údržba budovy OcU + 7 500 
712001 Nákup domu od Baštov + 2 000 
717002-1      111 Údržba budovy OcU + 8 000 

713004-11 Nákup-snehová fréza + 1 995 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
Kamenec pod Vtáčnikom 25.6.2014                                  Ing.Dušan Ďuriš 
                                                                                            starosta obce 
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Uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod 

Vtáčnikom, konaného dňa 25.6.2014 

 
 

Uznesenie č. 17/2014 – Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie 

Správu o kontrole plnenia uznesení  č. 9-16/2014. 

 

Uznesenie č. 18/2014 – Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie  na vedomie 

Správu o činnosti starostu obce zo dňa 25.6.2014. 

 

Uznesenie č. 19/2014 - Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje VZN 

č.2/2014 o poskytovaní a úhradách za domácu opatrovateľskú službu. 

 

Uznesenie č. 20/2014 - Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom prejednalo a berie 

na vedomie upozornenie prokurátora č. Pd 80/14/3307-4 zo dňa 03.06.2014 o spôsobe 

náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 

a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok a rozhodlo, že na jeho základe 

prijme v čase do 30. 09. 2014 VZN obce v zmysle príslušných zákonných ustanovení 

uvedených v predmetnom upozornení z dôvodu dovolenkového obdobia. 

 

Uznesenie č. 21/2014 - Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje plat 

starostu obce Kamenec pod Vtáčnikom Ing. Dušana Ďuriša s účinnosťou od 01. 01. 2014, a to 

podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest vo výške 1632,- EUR a podľa a § 4 ods. 2 zákona 253/1994 

Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest zvýšený 

o 19,48 %. 

 

Výpočet: 824 x 1,98 = 1632 x 1,1948 = 1949, 91 (po zaokrúhlení 1950,- EUR) 

 

Uznesenie č. 22/2014 - Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje úhradu 

finančných prostriedkov za nakladanie a vývoz stavebného odpadu z parc. č. EKN 2-110/7, 2-

100/8, 2-100/11 vo výške 2 970,- EUR. 

 

Uznesenie č. 23/2014 - Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 2/2014, ktoré je uvedené v tabuľke v Prílohe č. 4 a je súčasťou 

zápisnice. 
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Uznesenie č. 24/2014 - Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej 

kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Kamenec pod Vtáčnikom za rok 2013. 

 

Uznesenie č. 25/2014 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2013 

a celoročné hospodárenie bez výhrad a schvaľuje použitie prebytku rozpočtového 

hospodárenia na tvorbu rezervačného fondu vo výške 200,50 EUR. 

 

Uznesenie č. 26/2014 - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod finančných prostriedkov vo 

výške 25 366,67 EUR za rekonštrukciu budovy Obecného úradu z Rezervného fondu obce na 

bežný účet obce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


