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Zápis 

z mimoriadneho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, 

 konaného dňa 13.11.2013 

 

 

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 9, čím bolo uznášania 

schopné, spôsobilé jednať a prijímať závery.  

 

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom otvoril 

starosta obce, Ing. Dušan Ďuriš. Predniesol návrh programu s pridaním ďalších bodov: 

„Úprava rozpočtu za rok 2013“ a „Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu 

na bežný účet“.  Doplnený návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie realizácie chodníka na cintoríne – urnový háj 

3. Schválenie realizácie oplotenia na par. č. 619/4 

4. Schválenie nákupu snehovej frézy pre potreby Obecného úradu v Kamenci p. Vt. 

5. Úprava rozpočtu za rok 2013  

6. Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na bežný účet  

7. Záver 

 

K bodu č. 1:  

Starosta obce, Ing. Dušan Ďuriš, dal hlasovať o návrhu a program bol prijatý. Ďalej 

predniesol  návrh členov komisií a dal o ňom hlasovať. Návrhová komisia a overovatelia 

zápisu boli zvolení. 

 

Návrhová komisia: Dominik Hájovský 

 Pavol Borko 

Overovatelia zápisu:        Daniel Krajčovič 

 Eduard Nechala 

 

Zapisovateľka: Darina Tonhajzerová 
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K bodu č. 2: 

Starosta obce predniesol prítomným poslancom plán realizácie chodníka na cintoríne 

– urnový háj na parcele číslo 1239/3 k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom vo výške 2 876,88€ s DPH. 

 

Diskusia: 

Fábryová Eva - Spýtala sa aká je  hrúbka dlažby plánovaná v kalkulácii? 
Starosta obce - Hrúbka zodpovedá pre chodcov, nie pre motorové vozidlá. Tie tam budú mať 
zákaz vjazdu.  
Jánoška Viliam - Koľko miest je naplánovaných v urnovom háji? 
Starosta obce - Zatiaľ 30, v budúcnosti je možné rozšíriť o ďalšie miesta. Všetko sa bude 
odvíjať od záujmu občanov. 
Krajčovič Daniel -  Urnové kamene nebudú jednotné druhom, treba určiť aspoň jednotný 
rozmer. 
Pisár Daniel -  Budú tam aj lavičky? 
Starosta obce – Zatiaľ nie, keď sa sčasti zaplnia urnové miesta, potom sa tam budú môcť 
osadiť aj cca 2 lavičky podobne ako pri existujúcich chodníkoch. 
  
Hlasovanie: 

Za: 9 (Pisár, Krajčovič, Jánoška, Hájovský, Žiak, Borko, Fábryová, Nechala, Fábry) 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 33/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje plán realizácie chodníka na 

cintoríne – urnový háj na parcele č. 1239/3 k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom  vo výške 2 876,88€ 

s DPH. 

 

K bodu č. 3:  

Starosta obce predniesol prítomným poslancom plán realizácie oplotenia na parc. č. 

619/4 vo výške 5 142,23€ s DPH. 

 

Diskusia: 

Hájovský Dominik -  Z čoho sa vychádzalo pri hĺbke 80cm do zeme? 
Starosta obce - Dodržanie nemrznúcej vrstvy a záruka dodávateľa na dielo.  
 

Hlasovanie: 

Za: 9 (Pisár, Krajčovič, Jánoška, Hájovský, Žiak, Borko, Fábryová, Nechala, Fábry) 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 
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Uznesenie č. 34/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje plán oplotenia na parc. č. 

619/4 vo výške 5 142,23€ s DPH. 

 

K bodu č. 4:  

  Starosta obce predniesol prítomným poslancom návrh nákupu snehovej frézy 

pre potreby Obecného úradu v Kamenci pod Vtáčnikom. Poslanci spoločne preskúmali 

parametre a ceny snehových fréz od rôznych predajcov pomocou informačných letákov 

a internetovej siete. Zároveň sa dohodli na maximálnej sume na jej nákup - 2 500€ aj s DPH. 

 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 

  
Hlasovanie: 

Za: 9 (Pisár, Krajčovič, Jánoška, Hájovský, Žiak, Borko, Fábryová, Nechala, Fábry) 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 35/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje starostovi obce nákup 

snehovej frézy pre potreby Obecného úradu v Kamenci pod Vtáčnikom maximálne  do výšky  

2 500€ s DPH. 

 

 

K bodu č. 5:  

 Starosta obce vysvetlil prítomným poslancom potrebu schválenia možnosti upravovať 

rozpočet presunmi medzi položkami bez obmedzenia, ale len za podmienky, že sa tým 

nenaruší  výdavková časť celkového rozpočtu. (Uvedenou právomocou by disponoval 

starosta obce, ktorý by mohol takýmto spôsobom reagovať na potreby presunov medzi 

položkami v rámci rozpočtu oveľa flexibilnejšie.) 

 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 (Pisár, Krajčovič, Jánoška, Hájovský, Žiak, Borko, Fábryová, Nechala, Fábry) 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 
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Uznesenie č. 36/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  schvaľuje starostovi obce úpravu  

rozpočtu za rok 2013 medzi položkami bez obmedzenia za podmienky, že sa tým nenaruší 

výdavková časť celkového rozpočtu. 

 

K bodu č. 6:  

Starosta obce predniesol prítomným poslancom návrh na prevod finančných 

prostriedkov vo výške 22 294,43€ z rezervného fondu na bežný účet za účelom úhrady 

výstavby spevnených plôch na námestí v Kamenci pod Vtáčnikom. Výstavba odstavnej plochy 

bola už predtým schválená, že bude realizovaná z financií rezervného fondu, len nebola 

uzatvorená zmluva. 

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. je potrebné prijať uznesenie s konkrétnou sumou. 

 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Za: 9 (Pisár, Krajčovič, Jánoška, Hájovský, Žiak, Borko, Fábryová, Nechala, Fábry) 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

  
Uznesenie č. 37/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje prevod finančných 

prostriedkov vo výške 22 294,43€ z rezervného fondu na bežný účet za účelom úhrady 

výstavby spevnených plôch na námestí v Kamenci pod Vtáčnikom. 

 

K bodu č. 7 

Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva a poďakoval všetkým 

prítomným za ich účasť. 

 

Zapisovateľ:   Darina Tonhajzerová  ____________________ 

 

Overovatelia zápisu:  Daniel Krajčovič _____________________ 

Eduard Nechala _____________________ 
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