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Zápis 

z riadneho zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, 

konaného dňa 23.04.2013 

 

 

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. Zasadnutiu predsedal starosta obce a na rokovanie predložil 

nasledovný program. 

 

 

Program zasadnutia je nasledovný: 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení č. 1-6/2013. 

3. Správa starostu obce o činnosti. 

4. Schválenie platu starostu obce pre rok 2013. 

5. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2012. 

6. Úprava rozpočtu pre rok 2013. 

7. Správa hlavného kontrolóra za II. polrok 2012.  

8. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013. 

9. Schválenie VZN č. 4/2013 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Kamenec 

pod Vtáčnikom. 

10. Rôzne. 

11. Diskusné príspevky poslancov a občanov. 

12. Záver. 

 

 

h občasných pri 

Overovatelia zápisu: Daniel Pisár 

 Viliam Jánoška 

Návrhová komisia: Eduard Nechala 

 Daniel Krajčovič 

Zapisovateľka: Nina Fábryová, Ing.   
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K bodu č. 1:  

 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom otvoril starosta obce 

Ing. Dušan Ďuriš. 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 Ing. Dušan Ďuriš predniesol poslancom, ako aj prítomným občanom 

Správu o kontrole plnenia uznesení č. 1 – 6/2013, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zápisnice.  

 

Hlasovanie: 

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

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 7/2013 

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

plnenia uznesení č. 1 – 6/2013. 

 

 

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. 

(Uvedenú správu uvádzame v Prílohe č. 2 tejto zápisnice.) Starosta obce okrem iného pred 

prítomnými poslancami prečítal list, ktorý v mene obce zaslal do Bratislavy na 

Environmentálny odbor ohľadom ťažby v k. ú. Bystričany. 

 

Diskusia: 

Dominik Hájovský – Pripomienku smeroval k asfaltovaniu ciest v rámci obce. Navrhol, aby 

sme si výtlky na miestnych komunikáciách odstránili svojpomocne. 

Eva Fábryová – Upozornila starostu obce, že mu v rámci správy o činnosti vypadla ešte jedna 

akcia, na ktorej organizácií sa takisto podieľala obec.  

Starosta obce – Prisľúbil, že danú akciu do správy doplní. 
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Hlasovanie: 

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

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 8/2013 

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

starostu obce. 

 

 

K bodu č. 4: 

Starosta obce informoval prítomných poslancov a občanov, že podľa zákona                        

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je zavedená povinnosť obecného zastupiteľstva 

pravidelne raz ročne prerokovať plat starostu obce. Vychádzajúc zo zmeny zákona                             

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

miest bola jeho novelou ustanovená povinnosť pravidelne sa venovať otázke platu starostu.  

 

Diskusia: 

Eduard Nechala – Plat starostu obce na tento rok navrhol ponechať v rovnakej výške ako aj v 

v minulom roku. 

 

Hlasovanie: 

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

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 9/2013 

 Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje plat starostu obce 

s účinnosťou od 01.01.2012, a to podľa § 3 ods. 1 a § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest – o 12,3 %,              

t. j. na sumu 1 790,- EUR. 

 

Výpočet: 805 x 1,98 = 1 593,90 x 1,123 = 1 789,94 (po zaokrúhlení: 1790,- EUR) 
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K bodu č. 5: 

Starosta obce informoval prítomných poslancov a občanov o čerpaní a plnení bežného 

a kapitálového rozpočtu v roku 2012. Taktiež ich informoval o stave financií na všetkých 

účtoch, ako aj na rezervnom fonde k 31.12.2012. O tom, koľko financií sa prenesie do 

rezervného fondu za rok 2012, sa bude rokovať pri schvaľovaní záverečného účtu obce za rok 

2012.  

 

Diskusia: 

Starosta obce – Poslancom uviedol, že na rezervnom fonde obce je cca 240 000,- EUR, pričom 

ich upozornil, že všetky ostatné sumy budú uvedené v záverečnom účte obce za rok 2012, 

ktorý sa ešte len bude schvaľovať. V súvislosti s ďalšími dôležitými informáciami ohľadne 

financií odkázal na p. kontrolórku, Jozefínu Paulíčkovú. 

Dominik Hájovský – Informoval sa na miesto najbližšieho zberu elektro a pneu odpadu. 

Starosta obce – P. poslanca Hájovského upozornil, že po novom už obec nemôže zbierať 

elektro odpad. Je na to potrebné špeciálne oprávnenie, ktorým obec nedisponuje. Pre 

občanov to bude znamenať, že akýkoľvek elektro odpad si bude musieť každý priniesť do 

areálu bývalej svadobky sám.  

Eva Fábryová – U starostu sa informovala, ako je to s platením za hrobové miesta? 

Starosta obce – Od roku 2008 do konca roka 2012 plynula doba, počas ktorej si mohli občania 

zajednané hrobové miesta vyplatiť. Mnohí tak však neurobili, preto sa niektoré z nich zrušili. 

 

Hlasovanie: 

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

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 10/2013 

 Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie príjmy a výdavky 

bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2012. 

 

 

K bodu č. 6:  

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s navrhovanými úpravami rozpočtu, 

pričom sa podrobne vyjadril ku všetkým položkám, ktorých sa daná úprava týka. 
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Diskusia: 

Daniel Pisár – Informoval sa na obecnú chatku v Chalmovej. Zaujímalo ho, či sa nám jej 

prenájom oplatí? 

Starosta obce – Uviedol, že za nájom chatky obec ročne platí 700,- EUR, pričom na ňu musí 

čiastočne doplácať. 

Poslanci – Zaujímalo ich, či sa na odstraňovaní výtlkov z miestnych komunikácií podieľala aj 

spoločnosť Alas Slovakia, s.r.o.? 

Starosta obce – Uvedené sa riešilo cez verejné obstarávanie, ktoré vyhrala spoločnosť 

Strabag, s.r.o., pričom celé to bolo len v jej réžii. Spomenul aj dotácie zo štátneho rozpočtu, 

ktoré sa v uvedenej veci obciam a mestám udeľujú, no nevedel ešte presne určiť spôsob, 

akým to prebehne. Pri zadávaní sa bude napr. zohľadňovať aj dĺžka komunikácií (v našom 

prípade pôjde o cca 2,5 tis. EUR).  

Poslanci – U starostu sa informovali, koľko nás stálo auto určené na čistenie obecných ciest?  

Starosta obce – Čistenie a zametanie ciest 3. triedy má na starosti Trenčiansky samosprávny 

kraj, pričom uvedené aj financuje z vlastných prostriedkov. Okrem toho ešte dodal, že my to 

máme zdarma, keďže čistenie našich ciest v rámci kompenzácií za znečistenie miestnych 

komunikácií má na starosti spoločnosť Alas. 

 

Hlasovanie: 

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

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 11/2013 

 Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje rozpočtové opatrenie                

č. 1/2013 – úprava rozpočtu, a to v nasledovných položkách: 

 

 

Tabuľka č. 1: Úprava rozpočtu č. 1/2013 
Schválený 
rozpočet 

(€) 

Upravený 
rozpočet 

(€) 

Rozdiel 
(€) 

Príjmová časť 

0116 312001 111 Transfer na školstvo 230 000 241 703 +11 703 

0116 312001 111 Transfer zo ŠR – originálne kompetencie 0 1 102 +1 102 

- - - Vlastné príjmy RO – ZŠ 0 2 833 +2 833 

- - - ∑ 230 000 245 638 15 638 

Výdavková časť 

0116 635006-4 41 Opravy a údržba ciest 6 470 21 000 +14 530 
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0116 717002-1 41 

Rekonštrukcia a modernizácia odstavnej 

plochy (kapitálový výdavok, môže byť 

uhradený z RF) 

20 000 12 705 -7 295 

0116 716-2 41 Zberný dvor (dotáciu sme nedostali) 23 235 0 -23 235 

Výdavky RO - ZŠ 

0116 - 111 Transfer na prenesené kompetencie 214 000 241 703 +27 703 

0116 - 41 Transfer na originálne kompetencie 37 000 39 833 +2 833 

0116 - 111 Transfer na originálne - ŠR 0 300 +300 

- - - ∑ 300 705 315 541 14 836 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

15 638,- (Príjmy) – 14 836,- (Výdavky) = +802,- EUR 

 

 

K bodu č. 7: 

 Starosta obce odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce – p. Jozefíne Paulíčkovej, ktorá 

následne pred prítomnými prečítala svoju správu o kontrolnej činnosti za II. polrok 2012. 

(Celé znenie predmetnej správy uvádzame v Prílohe č. 3 tejto zápisnice.) 

 

Diskusia: 

Eva Fábryová – V nadväznosti na prečítanú správu sa u kontrolórky obce zaujímala o položky, 

ktoré neboli zaúčtované na správnych účtoch? Chcela vedieť, do akej miery sú tieto chyby 

závažné? 

Jozefína Paulíčková – K otázke uviedla, že uvedené chyby, ktorých sa p. Borková ako 

účtovníčka obce dopustila, mohli byť spôsobené najmä jej dlhodobou PN. Žiadne z pochybení 

však neoznačila za natoľko závažné, že by sa nedalo odstrániť. Okrem uvedeného ešte 

dodala, že k daným problémom nemuselo dôjsť, keby sa vyriešilo jej zastupovanie iným 

pracovníkom, čo už ale bolo v kompetencii starostu obce. 

Starosta obce – Všetky nedostatky uvádzané v správe hlavnej kontrolórky neoznačil za 

závažné. 

Jozefína Paulíčková – K vyššie uvedenému ešte doplnila, že problém mohol nastať aj z toho 

dôvodu, že majetok obce sa účtuje v inom programe. K chýbajúcim podpisom na niektorých 

dokladoch, ako aj k chýbajúcim potvrdenkám uviedla len toľko, že v oboch prípadoch ide 

o odstrániteľné chyby – podpisy sa na predmetných dokladoch doplnia a k dobierkam sa 

dodatočne doložia potvrdenky. 

 

Hlasovanie: 

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

Proti: 0 
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Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 12/2013 

 Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu hlavného 

kontrolóra za II. polrok 2012. 

 

 

K bodu č. 8: 

 Starosta obce predniesol návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 

I. polrok 2013. Po jeho prečítaní uviedol, že predmetný návrh bol v čase od 28.02. do 

15.03.2013 vyvesený vo vývesných skrinkách obce. Počas tohto obdobia sa k nemu nikto 

nevyjadril. (Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 pozri v Prílohe č. 4 tejto 

zápisnice.) 

 

Hlasovanie: 

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

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 13/2013 

 Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Plán kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra na I. polrok 2013 bez námietok alebo doplnení. 

 

 

K bodu č. 9: 

 Starosta obce poinformoval poslancov obecného zastupiteľstva, že na základe 

protestu prokurátora, ktorému bolo vyhovené na Obecnom zastupiteľstve v Kamenci pod 

Vtáčnikom dňa 06.02.2013, bolo navrhnuté nové VZN o používaní zábavnej pyrotechniky na 

území obce, ktoré bolo vyvesené v dňoch 08.02. – 25.02.2013 vo vývesných skrinkách obce. 

Počas tohto obdobia neboli k jeho obsahu prijaté žiadne pripomienky či doplnenia. 

 

Hlasovanie: 

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

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 
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Uznesenie č. 14/2013 

 Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom prijíma Všeobecne záväzné 

nariadenie obce č. 4/2013 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Kamenec pod 

Vtáčnikom. Po nadobudnutí právoplatnosti predmetného VZN stráca VZN obce č. 4/2008 

o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Kamenec pod Vtáčnikom svoju platnosť. 

 

 

K bodu č. 10: Rôzne 

 Starosta obce vyzval poslankyňu Evu Fábryovú, aby podala komplexnú informáciu 

o činnosti organizácii pôsobiacich na území obce Kamenec pod Vtáčnikom. P. Fábryová 

správu pred prítomnými prečítala a podala k nej komentár. Následne starosta v uvedenej veci 

otvoril hlasovanie poslancov obecného zastupiteľstva. (Správu o činnosti všetkých organizácii 

pôsobiacich v našej obci za rok 2012 uvádzame v Prílohe č. 5.) 

 

Diskusia: 

Daniel Pisár – Doplnil, že poľovníci pôsobiaci v našej obci spadajú pod základnú organizáciu 

v Zemianskych Kostoľanoch.  

Eva Fábryová – Po prečítaní predmetnej správy ešte poďakovala tým predsedom a členom 

organizácii, ktorí sa dnešného rokovania zúčastnili. Opätovne im poďakovala za ich činnosť 

a akúkoľvek aktivitu, ktorými boli obci nápomocní v uplynulom roku 2012.  

Starosta obce – Pred prítomnými ocenil zásadnú činnosť poslankyne Fábryovej, ktorú pri 

príprave kultúrnych podujatí v rámci obce v roku 2012 vyvíjala a poprial jej veľa elánu do 

ďalších aktivít.  

Viliam Hudec – V nadväznosti na prečítanú správu prítomných upozornil, že od 01.01.2013 už 

včelári pôsobiaci v obci nie sú spojení s obcou Zemianske Kostoľany – v súčasnosti pôsobia 

ako samostatná organizácia. 

Miloš Bartolen – Na margo v správe uvádzaných výsledkov niektorých našich futbalových 

družstiev si p. Fábryovú dovolil opraviť, a síce uviedol, že na posledných miestach sa vo 

futbale v rámci obce umiestňujú najmä malí žiaci – dorastenci podľa jeho vyjadrenia 

permanentne obsadzujú prvé priečky. 

 

Hlasovanie: 

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

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 
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Uznesenie č. 15/2013 

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

záujmových organizácii na území obce Kamenec pod Vtáčnikom za rok 2012 predloženú 

poslankyňou Evou Fábryovou za Komisiu školstva a kultúry. 

 

 

K bodu č. 11: Diskusné príspevky poslancov a občanov 

 

Daniel Pisár – Starostovi obce oznámil požiadavku p. Klaudie Fábryovej, členky Klubu 

dôchodcov z Kamenca pod Vtáčnikom, ktorá sa informovala na zakúpenie rúry na pečenie zo 

strany obce. Tú by využívali dôchodkyne z klubu pri pečení na kultúrne podujatia konané 

v obci a takisto aj pre potreby samotného klubu.  

Starosta obce – Poslancovi prisľúbil, že uvedenú požiadavku p. Fábryovej prerokujú na jednej 

z pracovných porád.  

Daniel Pisár – Svoju ďalšiu pripomienku smeroval na komín a škridlu v „Rudkajeje dvore“, 

ktoré sú vo veľmi zlom stave (škridly zo strechy začínajú padať; komín je oslabený, pričom sa 

môže kedykoľvek zrútiť).  

Viliam Jánoška – Upozornil na cestu zo Zemianskych Kostolian do Kamenca, ktorá je plná 

výtlkov. Ide síce o štátnu cestu, no bolo by dobré, keby sa aspoň najväčšie z nich opravili, 

keďže sa na niektorých úsekoch pri prejazde nie je kam vyhnúť. Vyjadril tiež názor, že keď 

sme si mohli my ako obec aspoň čiastočne opraviť štátnu cestu, tak by si ju mohla opraviť aj 

obec Z. Kostoľany. Navrhol osloviť novú pani starostku a poradiť sa s ňou. 

Dominik Hájovský – Pripomenul, že na jednej z pracovných porád poslanci so starostom obce 

hovorili o zakúpení stánku na multifunkčné ihrisko. Ten tam však doteraz nie je. Blíži sa leto, 

ihrisko sa bude využívať čím ďalej, tým viac, preto apeloval, aby sa tam stánok čo možno 

najrýchlejšie umiestnil. 

K požiadavke p. Jozefa Janoviča z ul. Na Papiereň k umiestneniu zvodidiel pred jeho 

nehnuteľnosť uviedol, že sa mu tento návrh príliš nepozdáva – on by bol radšej za cestné 

obrubníky. Zvodidlá sa mu zdajú veľmi vysoké. Navrhol teda prehodnotiť, čo sa tam použije 

a kedy sa to zrealizuje.  

Apeloval aj na čo najrýchlejšiu výstavbu parkoviska pred poštou a rovnako aj na 

vybetónovanie zatáčky pri základnej škole, aby sa nestalo, že ostaneme len pri plánoch, 

pričom realizácia bude v nedohľadne.  

Michal Fábry – Starostovi pripomenul vypílenie vyschnutej lipy na bytovkách, ktoré mu bolo 

prisľúbené, no do dnešného dňa sa to nespravilo. Poprosil aj o pomoc pri zakúpení 

podsypového materiálu v súvislosti s rúrami na bytovkách. Okrem toho starostu obce  
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upozornil na stavebný materiál, ktorý niektorí občania začali vysypávať pred bytovky – vyzerá 

to tam podľa neho strašne nevzhľadne. 

Starosta obce – Priznal, že vysypávanie drobného stavebného odpadu bytovkárom povolil, no 

len z toho dôvodu, že sa tam plánuje robiť parkovisko. Týmto sa pod neho vytvára podložie. 

Eva Fábryová – Starostovi obce tlmočila požiadavku niektorých občanov na osadenie aspoň 

jednej lavičky pred Coop Jednotu, pričom chcela vedieť, či by to bolo možné zrealizovať? 

Starosta obce – Chcel vedieť, o akú lavičku by sa jednalo? Či o pevnú alebo prenosnú? 

V každom prípade prisľúbil, že zavolá vedúcej Coop Jednoty a zistí, či by to šlo? Keďže ide 

o ich pozemok, oni musia súhlasiť s osadením.  

Eva Fábryová – Vyjadrila nespokojnosť s využívaním vývesnej skrinky, ktorá je osadená pre 

miestnym kostolom. Ako ďalej uviedla, podľa pôvodného plánu mala byť jedna časť vitríny 

venovaná historickým údajom a informáciám týkajúcich sa obce (cca 1 m x 1 m) a druhá 

farským oznamom. Všetky informácie, ktoré tam ale sú, odkazujú len na kostol a faru. 

Starosta obce – Uvedená vitrína je v užívaní p. farára – ja by som sa teda najskôr spojil s ním 

a informoval sa u neho, či by sa tam nemohli umiestniť aj nejaké informácie týkajúce sa obce.  

Eva Fábryová – Upozornila na pozostatok koša pred domom p. Viliama Hudeca. Navrhla, aby 

sa odstránil, keďže je vyvalený a neslúži pôvodnému účelu; nie je tam viac potrebný. Okrem 

toho starostovi obce poďakovala za opravy výtlkov na miestnych komunikáciách a osobne mu 

odovzdala pozvánku na blížiaci sa majáles. 

Marián Žiak – Informoval sa na cestu na Jandovej; zaujímalo ho, či sa bude zameriavať? 

Starosta obce – Poslancom v tejto veci oznámil, že oslovil geoslužbu, ktorá by tam mala 

v najbližšej dobe prísť a cestu zamerať (jednalo by sa o úsek vedúci od bývalej posilňovne po 

p. Milana Fábryho).  

Dominik Hájovský – U starostu sa informoval na zájazd do obce Postřelmov; zaujímalo ho, 

kedy presne by sa tam malo ísť? 

Starosta obce – Poslancom oznámil, že do Postřelmova by sa malo cestovať v dňoch 10.-11. 

augusta tohto roku, čo vychádza na víkend, a to s tým, že všetci účastníci by mali byť 

ubytovaní v miestnych rodinách. 

Dominik Hájovský – Starostovi tlmočil požiadavku p. Vladimíra Pisára ohľadne dovozu 

šútoliny na studničku na Papierni. 

Emília Jánošková – Starostu obce upozornila na smetné nádoby za Coop Jednotou SD, ktoré 

sú večne preplnené, no čo je horšie, odpadky sú porozhadzované aj naokolo... Vyzerá to 

nepekne. Navrhla, aby sa dané miesto ohradilo. Upozornila, že vie o niektorých občanoch, 

ktorí tam dokonca chodia vyhadzovať vlastný komunálny odpad, čo považuje za zvláštne, 

keďže každá jedna domácnosť by mala mať na takýto druh odpadu vlastnú kuka nádobu. 
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Starosta obce – Vyjadril obavu, že ohradenie priestoru so smetnými nádobami by 

pravdepodobne problém nevyriešilo, skôr naopak, niektorí občania by si z toho mohli spraviť 

jeden veľký smetný kôš (odpadky by jednoducho vyhadzovali za pletivo a neunúvali by sa  

s otváraním smetných nádob). Riešenie by skôr videl v častejšom vyvážaní odpadu. Na margo 

neporiadku okolo smetných nádob uviedol, že to, ako to tam bude vyzerať v konečnom 

dôsledku závisí od „kultúry“ toho ktorého občana.  

Ján Nechala – Vyjadril nevôľu s rozhodnutím riaditeľky miestnej základnej školy zrušiť 

futbalový krúžok. O to viac, že ide o krúžok, ktorý je, čo do počtu prihlásených žiakov, 

najväčší (30 – 40). Zaujímalo ho, za akých podmienok je v kompetencii riaditeľa školy zrušiť 

nejaký krúžok?  

Eduard Nechala – O tejto záležitosti nevedel – informácia ho prekvapila. Uviedol, že do 30. 

júna tohto roku príspevok na ŠKD obec uhradila. Čo sa týka toho, či škola môže alebo nemôže 

krúžok zrušiť, povedal, že áno – je to v jej kompetencii (samozrejme, ak je to opodstatnené). 

Starosta obce – K danej veci uviedol, že aj pre neho je to nová informácia. Nevie povedať, čo 

p. riaditeľku k takémuto rozhodnutiu viedlo – v každom prípade to preverí. Ohľadne 

príspevku, ktorý si už budú musieť rodičia od budúceho roku platiť sami, ako dôvod uviedol, 

že ročne by sme na ŠKD doplácali cca 1 800 EUR.  

Daniel Krajčovič – Upozornil na hlavnú stenu v spoločenskom dome za chrbtom starostu 

obce, ktorú považuje za nedôstojnú. Okrem toho tam chýba preambula ústavy SR. 

 

 

K bodu č. 12: Záver 

Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva a poďakoval všetkým 

prítomným za ich účasť. 

 

Zapisovateľ:   Nina Fábryová, Ing.  _____________________ 

 

Overovatelia zápisu:  Daniel Pisár  _____________________ 

Viliam Jánoška _____________________ 
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PRÍLOHA č. 1 

Správa starostu obce o kontrole plnenia uznesení č. 1 – 6/2013 

 

 

 Uznesenie č. 1/2013 – Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na 

vedomie kontrolu plnenia uznesení č. 47 – 56/2012 zo dňa 06.02.2013. 

 Uznesenie č. 2/2013 – Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom vzalo na vedomie 

Správu starostu obce o činnosti zo dňa 06.02.2013. 

 Uznesenie č. 3/2013 – Prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov kontroly 

Najvyššieho kontrolného úradu SR boli zrealizované alebo sa plnia priebežne.  

 Uznesenie č. 4/2013 – Schválené finančné prostriedky vo výške 200,- EUR pre 

mladistvého Jána Hudeca na podporu jeho športových aktivít na Majstrovstvách Európy 

kadetov a juniorov v Turecku mu boli vyplatené dňa 11.02.2013 z pokladne obecného úradu 

(č. VPD: 59/2013). 

 Uznesenie č. 5/2013 – Upozornenie prokurátora č. Pd 179/12-8 zo dňa 08.01.2013 vo 

veci zosúladenia VZN č. 4/2008 o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Kamenec 

pod Vtáčnikom s ustanovením § 36 g ods. 5 zákona č. 350/2012 bolo prejednané Obecným 

zastupiteľstvom v Kamenci pod Vtáčnikom dňa 06.02.2013. Nový návrh predmetného VZN 

obce č. 4/2013 bol na úradnej tabuli obce vyvesený v dňoch 08.02. až 25.02.2013, pričom 

v uvedenom čase sa k jeho obsahu nikto nevyjadril a nevzniesol voči nemu žiadnu námietku. 

Dnes bude v bode č. 9 programu obecného zastupiteľstva schvaľovaný. 

 Uznesenie č. 6/2013 – Na základe uvedeného uznesenia Obecného zastupiteľstva 

v Kamenci pod Vtáčnikom som pozval p. Ondreja Mojžiša a jeho manželku Danielu na 

spoločné stretnutie s poslancami obecného zastupiteľstva, na ktoré sa však menovaní 

nedostavili, a to s odôvodnením, že o odpredaj svojho domu „za Rybáreje mostom“ pre účely 

vybudovania novej komunikácie na ul. Cesta na Jandovú nemajú záujem. 

 Rovnako som vyvolal aj rokovanie so Štátnymi lesmi SR ohľadom prejazdov ich 

nákladných áut cez našu miestnu komunikáciu. Uvedené rokovanie je momentálne 

rozbehnuté a po jeho definitívnom uzavretí budú poslanci Obecného zastupiteľstva náležite 

informovaní. 
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PRÍLOHA č. 2 

Správa starostu obce o činnosti 

 

 Od posledného obecného zastupiteľstva konaného dňa 06.02.2013 sa v rámci kultúrnych 

podujatí v našej obci uskutočnili nasledovné: 

1. V dňoch 11. – 13.02.2013 sa v obci uskutočnila akcia Fašiangy, ktorej 

spoluorganizátormi bola aj TJ Tatran Kamenec a DHZ Kamenec pod Vtáčnikom. 

Vyvrcholením uvedenej akcie bolo pochovanie basy, ktoré sa tento rok uskutočnilo 

v miestnom spoločenskom dome. 

2. Dňa 28.03.2013 – na deň učiteľov, som navštívil učiteľský zbor v miestnej základnej 

a materskej škole, zaželal im veľa elánu a chuti do práce a poďakoval im za doterajšiu 

prácu. 

3. Dňa 30.03.2013 TJ Tatran Kamenec spolu s obecným úradom usporiadali Veľkonočný 

turnaj v stolnom tenise neregistrovaných hráčov. Ten sa konal v telocvični miestnej 

základnej školy. 

4. V marci sa zrealizoval divadelný zájazd do Nitry pod názvom „Dvojitá rezervácia“ 

s podtitulom bláznivá komédia. Záujem bol obrovský, zúčastnilo sa ho 65 občanov 

obce. 

5. Dňa 11.04.2013 obecný úrad zorganizoval zájazd do Trenčína na výstavu záhradkárov 

a včelárov. Zúčastnilo sa ho 24 občanov obce. 

6. 31.03.2013 – Komisia kultúry a školstva v spolupráci s DHZ Kamenec pod Vtáčnikom 

pripravila pre deti kultúrne popoludnie pod názvom „Veľkonočné popoludnie“ na 

tému veľká noc, kde pre deti pripravila súťaže a ukážky prác spojené s umeleckou 

tvorivosťou na tému Veľká noc. 

 

 V ďalšej časti svojej správy by som rád hovoril na tému „Alas“. Konečný verdikt znie: 

s rozšírením ťažby súhlasíme za podmienky vybudovania obchvatu obce mimo zastavaného 

územia obce, a to do konca roku 2018 s uzavretím zmluvy o kompenzáciách platnej od 

01.01.2013. Po obojstrannom podpísaní bude zverejnená, v súčasnosti je pred finálnou 

podobou.  

 Na margo ťažby by som Vás chcel takisto informovať o zámere ťažby andezitu 

v Bystričianskej doline spoločnosťou VSK a.s.. Nakoľko som nebol prizvaný na vyjadrenie sa 

k ťažbe, hoci ložisko dobývacieho priestoru zasahuje aj do nášho katastra, napísal som list na 

Ministerstvo ŽP s naším stanoviskom: „Dobývanie výhradného ložiska nevyhradeného 

nerastu – andezitu v dobývacom priestore Bystričany – žiadosť. V Zastúpení obce Kamenec 

pod Vtáčnikom Vás ako starosta obce žiadam, nakoľko dobývací priestor Bystričany zasahuje 
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aj do k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, aby navrhovateľ, spoločnosť VSK a.s., Novoveská cesta 

17, 053 31  Spišská Nová Ves – Novoveská Huta, pri vypracovávaní správy o hodnotení 

zohľadnil prepravu vyťaženej suroviny – kameniva mimo zastavaného územia obce Kamenec 

pod Vtáčnikom. Taktiež požadujem, aby nás navrhovateľ kontaktoval a oslovil pri 

vypracovávaní správy, aby sa tak predišlo zbytočným nedorozumeniam a komplikáciám, 

ktoré by mohli vzniknúť.“ 

  

 Isto ste si všimli, že na konci Bystričianskej cesty stavia spoločnosť Lukromtel, s.r.o. 

v zastúpení spoločnosti Slovak Telekom, a.s. vykrývač pre našu dedinu. Verím, že po realizácii 

tohto projektu bude pokrytie signálom v obci podstatne lepšie. 
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PRÍLOHA č. 3 

Správa hlavného kontrolóra obce Kamenec pod Vtáčnikom za obdobie II. polroku 2012 
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PRÍLOHA č. 4 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013 
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PRÍLOHA č. 5 

Správa starostu obce o kontrole plnenia uznesení č. 1 – 6/2013 
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