
  
 Zasadnutie OcZ dňa 9.4.2014 

 

Zápisnica 

z mimoriadneho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, 

konaného dňa 9.4.2014 

 

 

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 6, čím bolo uznášania 

schopné, spôsobilé jednať a prijímať závery.  

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie zámeru – odkúpenie nehnuteľnosti – dom na parcele č. C-KN – 64 bez 

pozemku 

 

 

Návrhová komisia: Daniel Pisár 

 Marián Žiak 

h občasných pri 

Overovatelia zápisu: Dominik Hájovský 

 Eduard Nechala 

 

Zapisovateľka: Eva Fábryová   

 

 

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 schválenie zámeru – odkúpenie 

nehnuteľnosti – dom na parcele č. C-KN-64 bez pozemku. K prednesenému zámeru neboli 

žiadne  pripomienky, a preto dal starosta hlasovať. 
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Hlasovanie: 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 8/2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje zámer: odkúpenie stavby – 

dom na ul. Hornokamenčianska č. 58 na parcele č. C-KN 64 bez pozemku, ktorý je 

v neidentickom stave za cenu 2000,-€ pre účely vytvorenia skladových priestorov pre 

uskladnenie hnuteľných vecí majetku obce. 

 

Záver 

Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva a poďakoval všetkým prítomným 

za ich účasť. 

 

 

 

Overovatelia zápisu:  Dominik Hájovský        _____________________ 

Eduard Nechala  _____________________ 

Zapisovateľ:   Eva Fábryová      _____________________ 
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