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Zápis 

z riadneho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, 

konaného dňa 16.12.2013 

 

 

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.  

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení č. 27-37/2013 

3. Správa starostu obce o činnosti 

4. Úprava rozpočtu č.4/2013 

5. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok dane z nehnuteľnosti a komunálneho 

odpadu 

6. Schválenie úhrady realizácie úpravy komunikácie na parcele č. 619/4 C-KN 

7. Prerokovanie žiadosti občanov o finančný príspevok 

8. Schválenie VZN č. 1/2014 o dani z nehnuteľnosti 

9. Schválenie dodatku č. 2 k VZN č.11/2009 

10. Návrh na neuplatňovanie programovej štruktúry obce 

11. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na r. 2014-2016 

12. Schválenie rozpočtu obce na roky 2014-2016 

13. Diskusné príspevky poslancov a občanov 

14. Záver 

 

Návrhová komisia: Viliam Jánoška 

 Eva Fábryová 

h občasných pri 

Overovatelia zápisu: Marián Žiak 

 Pavol Borko 

 

Zapisovateľka: Darina Tonhajzerová   
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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 a dal o ňom hlasovať. Program 

bol prijatý. Starosta obce predniesol návrh členov komisií a dal o ňom hlasovať. 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. 27-37/2013. Uvedenú správu uvádzame v Prílohe č.1. ktorá je súčasťou tejto 

zápisnice. 

Hlasovanie: 

Za: 7 (Borko, Krajčovič, Jánoška, Hájovský, Fábryová, Nechala, Žiak) 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 38/2013 

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

uznesení č. 27-37/2013. 

 

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. 

Diskusia:  

Jánoška Viliam sa spýtal, koľko našich občanov je v Domove sociálnych služieb v Nitrianskom 

Pravne. Starosta  obce odpovedal – 7 občanov. 

Hlasovanie: 

Za: 7 (Borko, Krajčovič, Jánoška, Hájovský, Fábryová, Nechala, Žiak) 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 39/2013 

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.4/2013.  
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Hlasovanie: 

Za: 7 (Borko, Krajčovič, Jánoška, Hájovský, Fábryová, Nechala, Žiak) 

Proti:0  

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 40/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje rozpočtové opatrenie č.4/2013 

a to nasledovne: 

Príjmy: 

1. Transfer zo štátneho rozpočtu originál 5%, položka 312 001 25 111 zo sumy 2 204,-€  

na sumu 4 409,-€.  

2. Navýšenie vlastných príjmov ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom zo sumy 7 937,18€ na sumu 

8 839,15 €. 

Výdavky: Transfer zo štátneho rozpočtu originálne 5% pre ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom zo 

sumy 1 200,00€ na 1 296,84€.  

 

K bodu č. 5:   

Starosta obce predniesol návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok na dane 

z nehnuteľnosti a poplatku na komunálny odpad a drobný stavebný odpad podľa priloženého 

zoznamu v celkovej výške 144,63€. Ku každej položke sa starosta vyjadril. Ide o 2 osoby 

zomrelé, 4 osoby -  adresát neznámy a 6 prípadov zaokrúhľovanie, ktoré predstavuje  sumu 

od 0,01€ -1€.  

Diskusia: 
Fábryová Eva sa spýtala, ako  sa  môže  stať  chyba  v  zaokrúhľovaní  v informačnom systéme. 

Starosta – súvisí to s nastavením počtu desatinných miest pri preklopení z IS Datalock do IS 

Korvin. Hájovský Dominik a Jánoška Viliam nesúhlasili s odpustením pohľadávky pána 

Šmátralu. Treba nájsť spôsob ako si odpracovať pohľadávku v prospech obce. Starosta obce – 

predpokladané náklady na donútenie prevzatia zásielky sú väčšie ako samotná pohľadávka. 

Hlasovanie: 

Za: 5 (Borko,Krajčovič, Fábryová, Nechala, Žiak) 

Proti: 2  (Hájovský, Jánoška) 

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 41/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje žiadosť o odpis nevymožiteľných 

pohľadávok na dane z nehnuteľnosti a poplatku na komunálny odpad a drobný stavebný 

odpad v celkovej výške 144,63€. 
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K bodu č. 6:  

Starosta obce predložil návrh na schválenie úhrady realizácie úpravy komunikácie na parcele 

č. 619/4 C-KN 

Hlasovanie: 

Za: 7 (Borko, Krajčovič, Jánoška, Hájovský, Fábryová, Nechala, Žiak) 

Proti:0  

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 42/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje úhradu finančných prostriedkov 

Vo výške 3 745,76€ s DPH realizácie komunikácie na parcele č.619/4C-KN. 

 

K bodu č. 7:  

Starosta obce predložil prítomným poslancom a občanom žiadosti občanov o finančný 

príspevok. Pani Pažická žiada o jednorazovú finančnú pomoc pre dcéru Nikolu Pažickú  na 

zabezpečenie šikmej schodiskovej plošiny. Pani  Balážová Žaneta žiada príspevok 

k Vianociam. Podľa VZN 3/2008 o jednorazovej sociálnej pomoci jednotlivcom obaja rodičia 

dieťaťa musia mať vysporiadané vzťahy s obecným rozpočtom (zaplatené všetky dane, 

poplatky za odvoz komunálneho odpadu a iné plnenia) a túto podmienku nespĺňajú. 

Diskusia: 
Poslanci sa dohodli na príspevku pre pani Pažickú vo výške  6,37% z celkovej sumy 10 992,-€ 

t.j. 700,-€. Pán Hájovský dal návrh, aby pánovi Žigmundovi  Ernestovi bolo umožnené 

odpracovať dĺžnu sumu v prospech obce napríklad pri zbere PET fliaš.   

Hlasovanie: 

Za: 7 (Borko, Krajčovič, Jánoška, Hájovský, Fábryová, Nechala, Žiak) 

Proti:0  

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 43/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  vo veci pridelenia finančných prostriedkov 

žiadateľov na základe odporúčania komisie sociálnych vecí rozhodlo takto: 

a.) Žiadateľke Monike Pažickej schvaľuje finančný príspevok vo výške 700,-€ na nákup 

šikmej schodiskovej sedačky pre potreby svojej dcéry Nikoly Pažickej. 

b.) Žiadateľke Žanete Balážovej neschvaľuje finančný príspevok k Vianociam z dôvodu 

nesplnenia podmienok umožňujúcich žiadať tento finančný príspevok. Obaja 

rodičia musia mať vysporiadané vzťahy s obecným rozpočtom. 

K bodu č. 8:  Návrh VZN č. 1/2014 o dani z nehnuteľnosti predniesol starosta obce, neboli 

žiadne pripomienky, tak dal hlasovať o jeho prijatí. 

Hlasovanie: 

Za: 7 (Borko, Krajčovič, Jánoška, Hájovský, Fábryová, Nechala, Žiak) 
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Proti:0  

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 44/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje VZN č. 1/2014 o dani 

z nehnuteľnosti. 

 

K bodu č. 9:  

Návrh dodatku č. 2 k VZN č.11/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2014 predniesol starosta obce, neboli 

žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o jeho prijatí. 

Hlasovanie: 

Za: 7 (Borko,Krajčovič, Jánoška, Hájovský, Fábryová, Nechala, Žiak) 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 45/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Dodatok č.2 k VZN č. 11/2009 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy dieťa MŠ, dieťa školského zariadenia na 

kalendárny rok 2014. 

 

K bodu č. 10:  

Starosta predniesol prítomným návrh na neuplatňovanie programovej štruktúry obce. Dňa 

29.11.2013 bola schválená novela zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy. Okrem iného v bode 3. bolo schválené: 3. V § 4 ods. 5 prvej vete sa na 

konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak obecné zastupiteľstvo 

obce s počtom obyvateľov do 2000 rozhodne o neuplatňovaní programu obce“. 

Diskusia:  

Poslanci požiadali kontrolórku obce, aby sa vyjadrila k  neuplaňovaniu programovej štruktúry 

obce. Kontrolórka  odporučila schváliť zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez 

programovej štruktúry obce. 

Hlasovanie: 

Za: 7 (Borko, Krajčovič, Jánoška, Hájovský, Fábryová, Nechala, Žiak) 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 46/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje zostavenie a predkladanie 

rozpočtu obce bez programovej štruktúry. 

 

K bodu č. 11:  
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Hlavná kontrolórka obce predniesla stanovisko  k návrhu rozpočtu obce na r. 2014-2016  

a odporučila rozpočet schváliť. 

Hlasovanie: 

Za: 7(Borko,Krajčovič, Jánoška, Hájovský, Fábryová, Nechala, Žiak) 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 47/2013 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k navrhovanému 

rozpočtu obce na r. 2014-2016.    

K bodu č. 12:  

Starosta obce  predložil na schválenie rozpočtu  obce na roky 2014 -2016. 

Diskusia: 

K rozpočtu obce prišla jedna  pripomienka  od pána Jána Nechalu e-mailom. Navrhoval 

zahrnúť do rozpočtu obce  vyplatenie  kronikára obce Ing. Jozefa Žišku. Starosta obce 

vysvetlil, že žiadosť je neopodstatnená, pretože finančné prostriedky pre vyplatenie kronikára 

sú zahrnuté v „dohodách o vykonaní práce“. Ján Nechala  vysvetlil, že Ing. Žiško spracovával 

kroniku 8 rokov bezplatne, potom jej evidenciu prerušil. Za túto prácu žiadal vyplatiť mu  

odmenu vo výške  2 000-2 500,-€. Eva Fábryová sa spýtala, či sa zúčastnil aj školenia ako robiť 

kroniku. Ján Nechala nevedel odpovedať. Diskusiu uzavrel starosta obce, ktorý požiadal, aby 

Ing. Žiško doniesol  kroniku na obecný úrad a odmena sa bude riešiť potom na pracovnej 

porade poslancov po posúdení práce. Pán Nechala prisľúbil, že kroniku Ing. Žiško dorobí do 

konca roka a prinesie ju na obecný úrad. Ďalšie pripomienky k rozpočtu obce neboli, a tak 

starosta obce dal hlasovať. 

Hlasovanie: 

Za: 7 (Borko, Krajčovič, Jánoška, Hájovský, Fábryová, Nechala, Žiak) 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 48/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2014-2016. 

K bodu č. 13:   

Diskusné príspevky poslancov a občanov 

Hájovský Dominik informoval, že zápach v školskom areáli je odstránený. Odpady pretlačili 

vodari z Prievidze a teraz je to v poriadku. Fábryová Eva potvrdila, že žiadny zápach sa tam už 

nešíri. 

Hájovský Dominik  upozornil na stabilitu mosta pri pani Veselej. Starosta odpovedal, že je 

nutné upozorniť Trenčiansky samosprávny kraj, pretože je to v jeho kompetencii. Starosta sa 

následne zmienil aj o oplotení vodného zdroja a povedal, že firma Veolia zodpovedá za  
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oplotenie a ochranu vodného zdroja, ale kradnú im pletivá, nepomáha to proti vandalom. 

Jánoška Viliam podotkol, že pletivo neukradli, len zhnilo.  

Jánoška Viliam sa informoval na lom v Kamenci pod Vtáčnikom. Starosta odpovedal, že 

zmluva je s firmou Alas Slovakia, s.r.o. Bratislava podpísaná, na jednaní bol starosta. 

Momentálne nemajú zákazky, znížila sa výrazne ťažba oproti minulému roku.  

Krajčovič Daniel sa spýtal, či je spracovaný energetický audit obecného úradu, ktorý sa 

plánuje v budúcom roku zatepliť. Starosta odpovedal, že energetický audit bol spracovaný už 

v roku 2010. Žiak Marián sa spýtal, či boli upovedomení majitelia starých neobývaných 

domov v hornej časti obce, že  padá strecha a vážne ohrozuje spoluobčanov. Starosta 

odpovedal, že sa to bude v najbližšom období riešiť. 

Borko Pavol podotkol, že počas spoločenských akcií v centre obce v malom amfiteátri nie sú 

doriešené  toalety  a  predložil  návrh riešenia vybudovať ich pri budove COOP Jednoty.  

Daniel Pisár oponoval, že v navrhovanom mieste bude problém napojenia kanalizácie.  

Jánoška Viliam odporučil umiestniť ich pri Bystričiansku  cestu. Starosta odporučil  stavebnej 

komisií, aby predložili návrhy – na pracovnú poradu. 

Fábryová Eva – odporučila na akciu „Výstup na Vtáčnik“ vyberať zápisné, aspoň 1EUR, 

peniaze použiť na opravu lavičiek v amfiteátri. Starosta dal prísľub, že pred ďalším ročníkom 

pripraví návrh, teraz je už neskoro, plagáty sú už hotové a  tam nie je zápisné  uvedené. 

Nechala Eduard tlmočil poďakovanie deti základnej školy a rodičov starostovi obce za úpravu 

priestoru pred budovou školy. Ďalej žiadal zaškoliť aspoň dvoch futbalistov na snehovú frézu, 

ak nebudú zamestnanci obce stíhať v zimnom období upravovať športový multifunkčný areál. 

Požiadal ďalej starostu obce o objednanie mimoriadneho vývozu domového odpadu po 

vianočných sviatkoch aspoň  pre 1100l kontajnery pred bytovkami a obchodným domom 

COOP Jednota  na 27.12.2013.  

 

K bodu č. 14:  

Záver 

Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva a poďakoval všetkým prítomným 

za ich účasť a zaželal im šťastné a veselé vianočné sviatky a poprial im do nového roka veľa 

zdravia, šťastia, pracovných úspechov ako i rodinnej pohody. 

 

Zapisovateľ:   Darina Tonhajzerová     _____________________ 

 

Overovatelia zápisu:  Marián Žiak    _____________________ 

Pavol Borko    _____________________ 
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Príloha č.1 

Kontrola plnenia Uznesení zo  zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod 

Vtáčnikom, ktoré sa konali dňa 26.09. 2013 a 13.11.2013. 

 

Uznesenie 27/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie uznesenia 18-26/2013. 

Uznesenie 28/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie správu o činnosti 

starostu obce. 

Uznesenie 29/2013 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2013 – úprava rozpočtu bola zapracovaná v rozpočte na rok 2013. 

Uznesenie 30/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie správu hlavného 

kontrolóra obce za I. polrok 2013. 

Uznesenie 31/2013 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013 bol schválený.  

Na základe diskusie z minulého zastupiteľstva už kontrolórka navrhla opatrenia, ktoré sú 

v dnešnom rokovaní na programe.  

Uznesenie 32/2013 

Finančný príspevok pre OZ Handrári na obnovu ruín papierne bol vyplatený formou úhrady 

služieb a občerstvenia ako i vypilovanie stromov.  

Uznesenie 33/2013 

Chodník na cintoríne – časť urnový háj je zrealizovaný. 

Uznesenie 34/2013 

Oplotenie na parcele č. 619/4 bolo zrealizované. 

Uznesenie 35/2013 

Snehová fréza je objednaná, momentálne nie je na sklade, akonáhle ju budú mať, bude 

zakúpená. Jedná sa o značku Husqvarna  v hodnote 1990,-EUR.  

Uznesenie 36/2013 

Úprava rozpočtu medzi položkami bude vykonaná len v prípade potreby a aj to len medzi 

posledným zastupiteľstvom roku 2013, čo je dnes  a 31.12.2013. Zmenu rozpočtu budú 

schvaľovať poslanci dnes na zastupiteľstve. 

Uznesenie 37/2013 

Prevod finančných prostriedkov vo výške 22 294,43 EUR bol prevedený z rezervného fondu 

na bežný účet a finančné prostriedky boli poukázané realizátorovi stavby – spevnené plochy  

- námestie firma Stavis. 
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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: 
18.10.2013 Divadelný zájazd Bratislava – muzikál „Cigáni idú do neba“ 
28.10.2013 Vystúpenie ZŠ a MŠ pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 
5.12.2013 Mikuláš navštevuje starších občanov 
6.12.2013 Mikuláš a deti 
14.12.2013 Zájazd do Viedne 
 
V mesiaci november sa uskutočnili nasledujúce stavby, rekonštrukcie a opravy: 

1. námestie pri obchodnom dome COOP Jednota – odstavná plocha 
2. múrik a prechod na plánovanú komunikáciu ulica Na Papiereň a ulica Na Kopaničky 
3. chodník k plánovanému urnovému háju na cintoríne 
4. betónovanie chodníka pred základnou školou 
 
9.novembra sa uskutočnili voľby do VÚC, u nás boli dva volebné okrsky, účasť bola 20% 
z 1530 voličov 300 
 

Podal som žiadosti o grant: 
1. Nadácia Pontis – výmena okien na materskej škole – postúpená na región 
2. Dotácia zo štátneho rozpočtu – prevencia proti kriminalite „STOP VANDALIZMU“ 

V novembri sa konalo výjazdové zasadnutie vlády v Handlovej, dostali sme dotáciu 8000€ na 
zateplenie budovy OcÚ. 
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Príloha č. 3 

          V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É   N A R I A D E N I E    

 Obce Kamenec pod Vtáčnikom 1/2014 
O   D A N I   Z   N E H N U T E Ľ N O S T Í  

 
   Obec Kamenec pod Vtáčnikom v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.  
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení § 7 ods. 4,5 a 6, § 8 ods. 2, a 4, 
§ 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4  a  7, a § 98, 98b ods.5, § 99e ods. 9 a § 103  
ods. 5 zákona  č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne  
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov    u s t a n o v u j e 

 
 

§ 1 
 

Základné ustanovenie 
 
1. Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na 
§ 98 zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady zavádza  s účinnosťou od 1. januára 2014 daň z nehnuteľností. 

 
 

D A Ň    Z   P O Z E M K O V 
 

§ 2 
Základ  dane 

 
     Základ dane pre pozemky na území obce Kamenec pod Vtáčnikom určuje hodnotu 
pozemku  
vo výške stanovenej v prílohe č. 1 a 2 k zákonu č. 582/2004 Z.z. v Sk/m2, ktorou sa pri 
výpočte  
základu dane z pozemkov násobí výmera pozemkov v m2 za: 
 
a)  lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy obec určuje základ dane 0.090 eura 
b)  rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy obec určuje základ   
     dane 0.080 eura 

§ 3 
Sadzba  dane 

 
1.   Správca dane na území celej obce Kamenec pod Vtáčnikom určuje ročnú sadzbu dane  
z pozemkov pre pozemky druhu: 
 
a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvale trávnaté porasty vo výške 0,40% zo 
základu dane, 
b) záhrady vo výške 0,30% zo základu dane, 
c) pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné 
hospodársky využívané vodne plochy vo výške, 1,0% zo základu dane, 
d) zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy 0,30% zo základu dane, 
e) stavebné pozemky 0,30% zo základu dane, 
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2.   Správca dane určuje na pozemky, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska 
nevyhradeného nerastu alebo na pozemky na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu 
elektriny zo slnečnej energie ročnú sadzbu 0,60% zo základu dane 
 
 

D A Ň    Z O   S T A V I E B 
 

§ 4 
Sadzba  dane 

 
1.   Správca dane na území celej obce Kamenec pod Vtáčnikom určuje ročnú sadzbu dane  
zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške: 
 
a)   0,060 eura za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby, 
b) 0,335 eura za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné     
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane 
stavieb na vlastnú administratívu, 
c)   0,170eura za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu 
rekreáciu, 
d)   0,210 eura za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby  
určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov, 
e)  1,325eura za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, 
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, 
f)  1,325 eura za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie  
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, 
g)  0,330 eura za ostatné stavby 
 
2.   Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie 0,033 eura za m2 
za  
každé ďalšie nadzemné podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. 
 
 

D A Ň    Z    B Y T O V 
 

§ 5 
Sadzba  dane 

 
   Ročná sadzba dane z bytov na území obce Kamenec pod Vtáčnikom  podľa tohto VZN  je za 
každý aj začatý  m2 podlahovej plochy bytu nachádzajúceho sa v bytovom dome vo výške: 
0,080 eura.  
 
   Ročná sadzba z bytov za nebytové priestory na území obce Kamenec pod Vtáčnikom  
a) 0,140 eura za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikanie a inú zárobkovú činnosť  
b) 0,700 eura za nebytové priestory využívaný na podnikanie a inú zárobkovú činnosť 
 

§ 6 
Oslobodenie od dane a zníženie dane 

 
1.   Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje: 
 a)  pozemky na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky, 
 b)  pozemky verejne prístupných parkov, priestranstiev a športovísk, 
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2.   Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb oslobodzuje: 
 a) stavby alebo byty, ktorých využitie je na účely sociálnej pomoci, múzea, knižnice, 
divadlá , kiná, osvetové zariadenia, výstavné siene 
 b) u viac podlažných stavieb každé podzemné podlažie stavby, 
 
 
3.   Správca dane poskytuje zníženie dane z pozemkov vo výške: 
  
 a) 40% ktoré sú vo vlastníctve osôb s ťažkým zdravotným postihnutím – držiteľ 
preukazu  
     občan ŤZP – S, 
 
4.   Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb,  bytov a nebytových priestorov: 
 
 a) 40% na stavby na bývanie vo vlastníctve občana s ťažkým zdravotným postihnutím 
–  
     držiteľ preukazu občana ZŤP-S, ktoré slúžia výhradne na ich trvalé bývanie  
 b) 40% na byty vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím - držiteľov  
     preukazu občana ZŤP-S, ktoré slúžia výhradne na ich trvalé bývanie, 
 c) 40% na garáže vo vlastníctve osôb s ťažkým zdravotným postihnutím – držiteľ 
preukazu  
     občan ŤZP – S 
 
5.   Správca dane ustanovuje, že veková hranica na poskytnutie zníženia daňovej povinnosti:  
 u pozemkov, stavieb, bytov, nebytových priestorov a garáži je pre osoby vo veku nad  
 70 rokov 40% ak slúžia výhradne pre ich potrebu. 
 

§  7 
Platenie  dane 

 
 
     Správca dane určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností do 500,- je splatná jednorázovo do 
15 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru a vyrubená daň nad 500,- 
je splatná v dvoch splátkach a to 1. splátka 50% do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti 

platobného výmeru a 2 splátka 50% najneskôr do 31.10.2014. 
 
 

§  8 
Záverečné  ustanovenie 

 
 
 
 
 Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o dani z nehnuteľností bolo prerokované 
a schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom dňa 16.12.2013, 
uznesením č. 44/2013. Predmetné VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2014. 
 
 
 
 

Ing. Dušan Ďuriš   
   starostu obce  
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Príloha č. 4 

 
 

D O D A T O K  č .  2  
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 11/2009 zo dňa 15.12.2009 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia na rok 2014 

 

 

 

V zmysle § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinný od 1. januára 2014: 

 

- V článku II, bode 1 sa mení suma 1 820,- EUR na sumu 1 950,- EUR, 

- v článku III, bode 1 sa mení suma 90,- EUR na sumu 94,72 EUR, 

- v článku IV, bode 1 sa mení suma 105,- EUR na sumu 106,56 EUR. 

 

 

 

Článok V 

Výška dotácie na správu školských objektov 

 

1. Výška dotácie na správu školských objektov podľa počtu detí MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce je stanovená na jedno dieťa pevnou sumou 88,80 EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Dušan Ďuriš 
 starosta obce 
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Príloha č.5 

                                              Stanovisko  

hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2014 – 2016 a k návrhu rozpočtu 
obce na rok 2014 

-                                                                                                        
V zmysle § 18f. odsek 1. písmeno c/ zákona č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov  predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2014.  
 
Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2014 bolo spracované na základe  predloženého 
návrhu rozpočtu obce Kamenec pod Vtáčnikom na roky  2014 až 2016 z nasledovných hľadísk: 
 
Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov: 
 
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné 
odpady  
 
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 
č. 564/2004 z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .V súlade s ustanovením § 3 uvedeného 
zákona je určená výška v percentuálnom vyjadrení výnosu dane z príjmov na príslušný rok. 
 
č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov 
a ostatné súvisiace právne normy. 
 
Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami obce      
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s Všeobecne záväzným nariadeniam obce č. 1/2013 
o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
území obce Kamenec pod Vtáčnikom. 
 
Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce   
Návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom v zákonom stanovenej lehote, t. j. 
najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu   
Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. 
MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia v znení 
neskorších predpisov , ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy.    
 

Východisková tvorba návrhu rozpočtu 

Návrh rozpočtu vychádza z vývoja hospodárenia obce v roku 2013 a z kvalifikovaného odhadu. 
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Tvorba návrhu rozpočtu 

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. v členení podľa § 
9 ods. 1 citovaného zákona na: 
rozpočet na príslušný rozpočtový rok 2014 
rozpočet na nasledujúce roky 2015 a 2016 
 
Návrh rozpočtu na rok 2014 je v súlade s § 10 ods. 3 citovaného zákona vnútorne členený na : 

a) bežné príjmy a bežné výdavky 
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky  
c) finančné operácia. 

 

Návrh rozpočtu  

Na schválenie je predložený návrh rozpočtu na rok 2014 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2015 
a 2016:  
 

Rozpočet celkom v Eur 

Roky                                                              2014                       2015                   2016 
Bežné a kapitálové príjmy obce  celkom       845 661                 768 421              784 231 
Bežné a kapitálové výdavky obce celkom     845 661                 768 421              784 231 
 
Príjmová časť rozpočtu: 
Podielové dane, miestne dane a poplatky, správne poplatky boli stanovené v súlade s platnými 
predpismi a vlastnými všeobecne záväznými nariadeniami. Príjmová časť rozpočtu je na rok 2014 
navrhovaná v reálnych finančných objemoch. 
 
Výdavková časť rozpočtu: 
Je spracovaná v zmysle rozpočtovej klasifikácie podľa stanovených kapitol. Návrh rozpočtu  prihliada 
vo výdavkovej časti na rozpracované priority a zámery obce.   
 
 
Rozpočet je navrhnutý v nasledovnom členení:  
 
1/  bežný rozpočet – sú bežné príjmy a bežné výdavky , ktoré sa väčšinou každoročne opakujú.  
Roky                                                              2014                        2015                    2016 
Príjmy bežného rozpočtu                              763 456                    758 421               769 231                                    
Výdavky bežného rozpočtu                          776 716                    685 044               686 783               
                        
 
Spracovaný rozpočet vychádza v oblasti príjmov z očakávanej skutočnosti roku 2013, sadzieb daní 
navrhovaných vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a za správne 
poplatky a iné platby. V oblasti výdavkov vychádza z očakávanej skutočnosti roku 2013.  
 
 
2/ kapitálový rozpočet- prostriedky kapitálového rozpočtu sú určené na financovanie investícií. 
 
Roky                                                                  2014                            2015                  2016 
Príjmy kapitálového rozpočtu                               70                                  -                         - 
Výdavky kapitálového rozpočtu                    68 945                            83 377               97 448 
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Kapitálový rozpočet na rok 2014 je zostavený ako schodkový . Na strane kapitálových príjmov sú 
naplánované príjmy za odpredaj pozemkov. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na investičné akcie – 
zberný dvor a miestne komunikácia. 
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 10 ods. 7 umožňuje 
kapitálový rozpočet zostaviť ako schodkový, ak tento schodok možno kryť zostatkami finančných 
prostriedkov z minulých rokov, návratnými zdrojmi financovania alebo je tento schodok krytý 
prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku. 
 
3/ finančné operácie – sú operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov a realizujú sa 
návratné zdroje financovania a ich splácanie. 
 
Roky                                                                 2014                                 2015              2016 
Príjmové finančné operácie                              74 135                              10 000           15 000 
Výdavkové finančné operácie                              -                                       -                      - 
 
Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu obce, no nie sú súčasťou príjmov a výdavkov . 
V príjmových finančných operáciách je zahrnutý prevod zostatkov peňažných prostriedkov z minulých 
období a prevod prostriedkov z rezervného fondu. 
 
V oblasti transferov zo štátneho rozpočtu obec vychádza zo skutočnosti roku 2013. Tieto položky 
budú upravené podľa záväzného oznámenia príslušného odboru VÚC. 
 
Návrh rozpočtu na rok 2014 je navrhnutý ako vyrovnaný. 
 
 
 
 

Záver   

  
Návrh rozpočtu príjmov možno hodnotiť, že je zostavený na základe reálnych možností, nehrozia 
riziká ne neplnenia príjmovej časti rozpočtu. Na základe predpokladaných zdrojov v príjmovej časti 
rozpočtu bol zostavený návrh rozpočtu výdavkov. Navrhovaný rozpočet výdavkov je zostavený tak, 
aby zabezpečil financovanie základných funkcií samosprávy podľa zákona 369/1990 o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Na základe vyššie uvedeného odporúčam Obecnému zastupiteľstvu v Kamenci pod Vtáčnikom 
predkladaný návrh rozpočtu na rok 2014 schváliť. 
 
Kamenec pod Vtáčnikom 16. 12. 2013 
   
Paulíčková Jozefína, hlavný kontrolór obce 
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Uznesenia zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

v Kamenci pod Vtáčnikom, konaného dňa 16.12.2013 

Uznesenie č. 38/2013 

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

uznesení č. 27-37/2013 

 

Uznesenie č. 39/2013 

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

obce 

 

Uznesenie č. 40/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje rozpočtové opatrenie č.4/2013  

nasledovne: 

Príjmy: 

1. Transfer zo štátneho rozpočtu originál 5%, položka 312 001 25 111 zo sumy 2 204,-EUR  na 

sumu   4 409,- EUR  . 

2. Navýšenie vlastných príjmov ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom zo sumy 7 937,18EUR na sumu 

8 839,15 EUR 

Výdavky: 

Transfer zo štátneho rozpočtu originálne 5% pre ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom zo sumy 1 200,-

EUR  na 1 296,-84EUR 

 

Uznesenie č. 41/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje žiadosť o odpis nevymožiteľných 

pohľadávok na dane z nehnuteľnosti a poplatku na komunálny odpad a drobný stavebný 

odpad podľa priloženého zoznamu v celkovej výške 144,63€ 

 

Uznesenie č. 42/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje úhradu finančných prostriedkov 

vo výške 3 745,76€ s DPH za úpravu verejného priestranstva na parcele č.619/4C-KN 

 

Uznesenie č. 43/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  vo veci pridelenia finančných prostriedkov 

žiadateľov na základe odporúčania komisie sociálnych vecí rozhodlo takto: 

a.) Žiadateľke Monike Pažickej schvaľuje finančný príspevok vo výške 6,368% zo sumy 

10 992,-€ t.j. 700,-EUR  na nákup šikmej schodiskovej sedačky pre potreby svojej 

dcéry Nikoly Pažickej. 



  
 Zasadnutie OcZ dňa 16.12.2013 

 

b.) Žiadateľke Žanete Balážovej neschvaľuje finančný príspevok k Vianociam z dôvodu 

nesplnenia podmienok umožňujúcich žiadať tento finančný príspevok. Obaja 

rodičia musia mať vysporiadané vzťahy s obecným rozpočtom 

 

Uznesenie č. 44/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje VZN č. 1/2014 o dani 

z nehnuteľnosti 

 

Uznesenie č. 45/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Dodatok č.2 k VZN č. 11/2009 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy dieťaťa  MŠ, dieťaťa  školského zariadenia na 

kalendárny rok 2014 

 

Uznesenie č. 46/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje zostavenie a predkladanie 

rozpočtu obce bez programovej štruktúry 

 

Uznesenie č. 47/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie stanovisko hlavného 

kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Kamenec pod Vtáčnikom na roky 2014-2016 

 

Uznesenie č. 48/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje po zapracovaní pripomienok 

hlavnej kontrolórky obce rozpočet obce Kamenec pod Vtáčnikom na roky 2014-2016 bez 

výhrad 

 

 

 

 


