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Zápis 

z riadneho zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, 

konaného dňa 26.06.2013 

 

 

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. 

 

 

1. Otvorenie. 

2. Informácia investora o záujme vybudovať v obci Kamenec pod Vtáčnikom bytový dom 

(bytovku). 

3. Kontrola plnenia uznesení č. 7 – 17/2013. 

4. Správa starostu obce o činnosti. 

5. Návrh na rozšírenie rady školy. 

6. Prerokovanie a schválenie platu hlavného kontrolóra obce. 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2012. 

8. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce za rok 2012. 

9. Rôzne. 

10. Diskusné príspevky poslancov a občanov. 

11. Záver. 

 

 

Overovatelia zápisu: Dominik Hájovský 

 Michal Fábry 

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 a prítomným občanom 

informáciu investora – spoločnosti SORČ, s.r.o. z Prievidze o záujme vybudovať v obci 

Kamenec pod Vtáčnikom bytový dom. Obecného zastupiteľstva sa zúčastnil aj zástupca 

predmetnej spoločnosti – p. Zdenko Beljanský, ktorý uvedenú ponuku rozšíril o podrobnejšie 

informácie týkajúce sa plánovanej výstavby. Starosta mu odovzdal slovo. 

 

P. Beljanský – Pozdravil prítomných poslancov a občanov a podrobnejšie predstavil 

spoločnosť SORČ, s.r.o., ktorej je zástupcom, ako aj zámer spoločnosti o už spomínanú 

výstavbu bytového domu v obci Kamenec pod Vtáčnikom. 

Podľa jeho slov by sa v prípade záujmu zo strany občanov uvedená bytovka postavila na 

obecnom pozemku na sídlisku Stávky – v mieste za druhou, už existujúcou bytovkou. Počas 

celej výstavby a aj po nej by predmetný pozemok zostal vo vlastníctve obce. Potenciálnym 

záujemcom by bol samozrejme k dispozícii (cez vývesné skrinky, miestny rozhlas 

a internetovú stránku obce) jej pôdorys, metráž (1 bytová jednotka/cca 80 m2 a 4 m lodžia), 

celkové vnútorné usporiadanie a rozmiestnenie bytov, ako aj základné informácie ohľadne 

výstavby, na základe ktorých by sa mohli títo rozhodnúť, či budú mať o niektorý z bytov 

záujem. Následne (v priebehu asi 4 – 6 týždňov) by sa na Obecnom úrade v Kamenci pod 

Vtáčnikom spísal zoznam týchto záujemcov, ktorý by sa posunul priamo do rúk spoločnosti 

SORČ, s.r.o.. Záujemcovia sa pritom rozdelia na serióznych a orientačných, podľa čoho s nimi 

bude spoločnosť aj komunikovať. 

Bytový dom by mal byť podľa pôvodného projektu spoločnosti dvojvchodový 

a trojposchodový, pričom každé jedno poschodie by malo dva trojizbové byty – zrkadlovo 

umiestnené. Investor sľubuje vo vlastnej réžii vybudovať aj inžinierske siete. Finančná 

spoluúčasť obce by nemala byť žiadna, resp. obec spoločnosti poskytne len pozemok vo 

svojom vlastníctve, na ktorom sa predmetná bytovka vybuduje.  

Polovica bytových jednotiek by bola nájomná a druhá polovica by sa odpredala. K priamym 

rokovacím podmienkam medzi spoločnosťou a potenciálnym vlastníkom alebo nájomcom by 

došlo až po potvrdení záujmu zo strany toho ktorého občana, resp. rodiny. Ak by bol záujem 

len o byty nájomné, bola by možnosť, vybudovať len tieto.  
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Ak by mali rodiny samostatne odkúpený vchod, dohodli by sa medzi sebou aj na správcovi. Ak 

by bol vchod v prenájme – v tom prípade by si správcu určila spoločnosť SORČ, s.r.o..  

Pôvodný model uvedenej bytovky má plochú strechu, no dalo by sa vybudovať aj podkrovie.  

P. Beljanský na záver svojho príspevku ešte doplnil, že ak by mali občania väčší záujem o dvoj, 

resp. jednoizbové byty, bolo by možné tomu projekt prispôsobiť a trojizbové byty zrušiť. 

Orientačná cena jedného trojizbového bytu je 40 000,- EUR.  

Podľa projektu garáže súčasťou bytového domu nie sú, rovnako ani pivničné priestory – tie sú 

poriešené špajzou.  

Takisto sa pri výstavbe nepočíta s balkónmi, ale s lodžiami. Je tu však snaha projekt 

prispôsobiť väčšinovým požiadavkám serióznych záujemcov. 

 

 

Diskusia: 

Daniel Pisár – Zaujímal sa o prípadnú spoluúčasť zo strany potenciálneho záujemcu – napr. 

založením nehnuteľnosti. 

P. Beljanský – Takúto možnosť pripustil – bol by to jeden z modelov (50 %-ná spoluúčasť zo 

strany záujemcu, ktorá by sa realizovala cez splátkový kalendár). 

Michal Fábry – Ako správca existujúcich bytových domov sa zaujímal o poriešenie odpadov. 

P. Beljanský – Na otázku poslanca Fábryho odpovedať presne nevedel. Uviedol však, že 

napojenie na inžinierske siete bude v celkovej réžii spoločnosti SORČ, s.r.o.. Ak by bola 

možnosť napojiť sa už na existujúcu kanalizáciu, tak by to určite využili.  

 

Hlasovanie: 

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

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 18/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie informáciu 

investora – spoločnosti SORČ, s.r.o. z Prievidze, o záujme vybudovať v obci Kamenec pod 

Vtáčnikom bytový dom. 

 

 

K bodu č. 3: 

Starosta obce predniesol prítomným poslancom a občanom kontrolu plnenia uznesení 

č. 7 – 17/2013.  
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Hlasovanie: 

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

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 19/2013 

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

plnenia uznesení č. 7 – 17/2013. 

 

 

K bodu č. 4: 

Starosta obce predniesol správu o svojej činnosti, v ktorej informoval poslancov 

a prítomných občanov o uskutočnených akciách a zrealizovaných činnostiach v rámci našej 

obce. (Uvedenú správu uvádzame v Prílohe č. 2 tejto zápisnice.)  

 

Diskusia: 

Viliam Jánoška – Rozhorčuje ho situácia ohľadne poškodených oplotení rezervoárov vody. 

Poukázal na neustále dvíhanie cien vody zo strany spoločnosti a zároveň na veľký počet 

odberateľov – preto si nevie vysvetliť nedostatok finančných prostriedkov na výmenu 

poškodených oplotení.  

Starosta obce – K príspevku p. Jánošku ešte doplnil, že podľa prísľubu spoločnosti by mali 

urobiť všetko preto, aby chýbajúce finančné prostriedky získali a uvedené oplotenia opravili. 

O priebehu by ho napokon mali informovať. Spoločnosť sa odvolala aj na počet rezervoárov, 

ktoré má v správe. Dohromady ich je 100.  

Michal Fábry – V súvislosti s vyššie uvedeným poukázal aj na všeobecné ohrozenie, ku 

ktorému môže v danej situácii dôjsť. 

Starosta obce – Riziko znečistenia si uvedomuje. Opakovane poslancom prisľúbil, že bude 

tlačiť na spoločnosť, aby v čo možno najkratšom čase vykonala nápravu.  

 

Hlasovanie: 

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

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 20/2013 

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

starostu obce. 
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K bodu č. 5:  

Starosta obce odovzdal slovo poslancovi a zároveň predsedovi Komisie školstva 

a kultúry – p. Eduardovi Nechalovi ohľadne jeho návrhu na rozšírenie Rady školy pri Základnej 

škole v Kamenci pod Vtáčnikom. 

Po jeho príspevku otvoril diskusiu k jeho obsahu a odovzdal slovo p. Tadeášovi 

Nechalovi a p. poslankyni Eve Fábryovej. Predmetný návrh na rozšírenie Rady školy pri 

Základnej školy v Kamenci pod Vtáčnikom pozri v Prílohe č. 3 tejto zápisnice. 

 

Diskusia: 

Tadeáš Nechala, Eva Fábryová – S uvedeným návrhom obaja súhlasili, pričom doplnili, že ak 

majú byť nápomocní a má to by v prospech základnej školy, tak s delegovaním do funkcie 

problém nemajú. 

Eduard Nechala – Starostovi obce navrhol, aby sa všetci členovia Rady školy za zriaďovateľa 

pravidelne schádzali a preberali dôležité záležitosti. Napr. pred začiatkom nového školského 

roka. Informoval aj o úmysle zriadiť samostatnú e-mailovú schránku, na ktorú by chodili 

všetky sťažnosti, podnety či návrhy na zlepšenie zo strany občanov alebo rodičov.  

 

Hlasovanie: 

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

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 21/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje rozšírenie Rady školy pri 

Základnej škole v Kamenci pod Vtáčnikom zo 7 na 9 členov, delegovaním p. Evy Fábryovej a             

p. Tadeáša Nechalu ako členov za zriaďovateľa. Obec Kamenec pod Vtáčnikom ako 

zriaďovateľ týmto určuje, že s platnosťou od 01.07.2013 bude mať Rada školy pri Základnej 

škole v Kamenci pod Vtáčnikom 9 členov, a to nasledovne rozdelených: jeden zástupca za 

nepedagogických zamestnancov školy, dvaja zástupcovia za pedagogických zamestnancov 

školy, dvaja zástupcovia za rodičov a štyria zástupcovia za zriaďovateľa. 

 

 

K bodu č. 6: 

 Starosta obce informoval poslancov o nutnosti prerokovať a následne schváliť plat 

hlavného kontrolóra obce, ktorého výška je vypočítaná na základe § 18 c, ods. 1 písm. a), ods.  
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2 a ods. 4 Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., čo znamená, že plat hlavného 

kontrolóra je súčinom priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 

základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa 

počtu obyvateľov príslušnej obce. V nadväznosti na vyššie uvedené, sa plat hlavnej 

kontrolórky našej obce rovná sume 165,29 EUR/mesačne. Spôsob výpočtu uvádzame nižšie: 

 

Výpočet: 805 x 1,54 / 7,5 = 165,29 EUR/mesačne 

 

Hlasovanie: 

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

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 22/2013 

 Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje plat hlavného kontrolóra 

obce s účinnosťou od 01.01.2013, a to vo výške 165,29 EUR mesačne. 

 

Výpočet: 805 x 1,54 / 7,5 = 165,29 EUR/mesačne 

 

 

K bodu č. 7: 

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

k Záverečnému účtu Obce Kamenec pod Vtáčnikom za rok 2012, ktorá je Prílohou č. 4 tejto 

zápisnice. P. Paulíčková následne prítomným poslancom a občanom prečítala svoje 

Stanovisko k predmetnému záverečnému účtu, ktoré je Prílohou č. 5 tejto zápisnice. 

 

Hlasovanie: 

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

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 23/2013 

 Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie stanovisko 

hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Kamenec pod Vtáčnikom za rok 2012. 

 

 

 



  
 Zasadnutie OcZ dňa 26.06.2013 

 

 

K bodu č. 8: 

 Starosta obce informoval poslancov o zmene v zákone, ktorá hovorí, že po novom sa 

min. 10 % z prebytku rozpočtového hospodárenia musí presunúť do Rezervného fondu obce. 

Pred novelou tohto zákona tomu bolo tak, že sa prebytok rozpočtového hospodárenia 

presúval do RF celý.  

 

Diskusia: 

Eva Fábryová – Poukázala na pohľadávky na daniach, ktoré obec stále eviduje. V tejto veci 

navrhla, aby sme sa začali reálne zaoberať ich vymáhaním. Zdá sa jej to nespravodlivé najmä 

voči tým občanom, ktorí si dane platia načas a v plnej výške. Zaujímalo ju, aké sú možnosti na 

vymoženie týchto pohľadávok. 

Jozefína Paulíčková – Uviedla, že všetko závisí od zoznamu dlžníkov a od charakteru 

samotných pohľadávok (napr. výška pohľadávky, dátum jej splatnosti a pod.). Poukázala aj na 

spoločnosti, ktoré sa zaoberajú ich vymáhaním cez exekúcie. Podotkla však, že pri nižších 

sumách by sa obci takéto vymáhanie veľmi neoplatilo – mohli by sme na tom preplatiť. 

V závere prisľúbila, že si pre poslancov na pracovnú poradu pripraví zoznam dlžníkov. 

 

Hlasovanie: 

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

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 24/2013 

 Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Záverečný účet obce 

Kamenec pod Vtáčnikom za rok 2012 a celoročné hospodárenie bez výhrad a schvaľuje 

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 10 % na tvorbu rezervného fondu vo 

výške 2 606,46 EUR. 

 

 

K bodu č. 9. Rôzne 

 Starosta obce informoval poslancov a prítomných občanov o žiadosti p. Jany 

Kováčovej, trvale bytom Na Papiereň 338/81, Kamenec pod Vtáčnikom vo veci finančnej 

výpomoci pre jej syna Maroša Kováča ohľadne zakúpenia 2 ks trakčných gélových batérii 

v hodnote 81,06 EUR/ks do elektrického invalidného vozíka. (Celé znenie žiadosti pozri 

v prílohe č. 6 tejto zápisnice.) 
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Diskusia: 

Eva Fábryová – S finančným príspevkom pre maloletého Maroška Kováča súhlasila. Na adresu 

p. Kováčovej uviedla, že bez nároku na finančnú odmenu pravidelne vypomáha pri 

skrášľovaní a čistení okolia školy (naposledy Lesanka v jej areáli). 

 

Hlasovanie: 

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

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 25/2013 

 Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje p. Jane Kováčovej finančnú 

čiastku vo výške 81,06 EUR, čo predstavuje 50 % nákladov na kúpu trakčných gélových batérii 

do invalidného vozíka pre jej syna Maroša Kováča.  

 

 

 Starosta obce ďalej prítomným poslancom vysvetlil potrebu schválenia rozpočtového 

opatrenia č. 2/2013 – úprava rozpočtu, z dôvodu navýšenia vlastných príjmov RO – ZŠ, a to zo 

sumy 2 833,- EUR na sumu 5 555,98 EUR. 

 

Hlasovanie: 

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

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 26/2013 

 Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje rozpočtové opatrenie                

č. 2/2013 – úprava rozpočtu, a to navýšenie vlastných príjmov RO – ZŠ zo sumy 2 833,- EUR 

na sumu 5 555,98 EUR.  

 

 

K bodu č. 10: Diskusné príspevky poslancov a občanov 

Daniel Pisár – Prítomným pripomenul, že v obci došlo k opravám na miestnych 

komunikáciách. Podotkol však, že opravy nie sú dokončené. Opraviť ešte treba cestu na 

hornom konci obce a na križovatke pri starej svadobke.  

V obci ďalej odporučil zasledovať staršie domy, a to hlavne z toho dôvodu, aby sa sem 

nenasťahovali ďalší „neprispôsobiví občania“. 
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Starosta obce – Čo sa opravy ciest v rámci obce týka – Správa ciest TSK o nich vie. Po 

skončení verejného obstarávania by to mala zabezpečiť. Sieťovému rozkladu ciest sa 

zabraňuje – na niektorých úsekoch sú už pásky.  

Daniel Krajčovič – Zaujímalo ho, kto je zodpovednou osobou pri verejnom obstarávaní 

týkajúceho sa parkoviska pred poštou? 

Starosta obce – Naša verejná obstarávateľka – p. Mária Vrtielová, tak ako aj pri ostatných. 

Viliam Jánoška – Starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva navrhol ustanoviť 

Komisiu ŽP a ekológie, ktorá by prešla potoky od Píl smerom dolu kvôli vyčisteniu brehov. 

Podľa neho treba donútiť povodie Váhu, aby ich vyčistilo z dôvodu prevencie možných 

záplav. Pri p. Ing. Jurajovi Šimovi sa nedá prejsť k potoku, všetko tam je zarastené. 

„Hornokamenčiansky“ potok nesledujem, tam je to dosť hlboké, no ul. Na Papiereň 

a Bystričianska cesta by na prípadné záplavy mohli riadne doplatiť. Čo sa majetkov týka – 

z ich strany ide o nulovú zodpovednosť.   

V ďalšej veci opakovane upozornil na nedostatočné polievanie cesty v rámci obce. Celé dva 

týždne boli pomerne veľké horúčavy, je sucho a žiadne polievanie zo strany spoločnosti Alas 

neprebehlo. Nemá to žiadnu pravidelnosť, žiadny systém.   

Starosta obce – S p. Jánoškom nesúhlasil; uviedol, že Alas si svoju povinnosť splnil.  

Viliam Jánoška – Starostu upozornil, že pri polievaní by sa mala cesta nielen pokropiť, ale aj 

očistiť, resp. zmyť z prachu (a to hlavne jej krajnica). Ideálne by pritom bolo hneď z rána.   

V ďalšej veci sa opäť dotazoval na spoločnosť Alas – tentokrát ho zaujímalo, či táto podniká 

nejaké kroky ohľadne budovania novej cesty. 

Starosta obe – Uviedol, že v tejto veci ho už predstavitelia spoločnosti Alas navštívili. Ako 

podklad chceli vytlačiť všetky parcely v E-čkovom stave, ktorými by nová cesta prechádzala. 

Realizáciu plánujú v miestach starej železnice (poza obce Bystričany, v smere do Chalmovej). 

V predmetnej veci sa chystajú aj za bystričianskym starostom. 

Daniel Pisár – Navrhol, aby obec pritlačila na majetky ohľadne odstránenia návažok 

v potokoch.  

Starosta obce – Vyjadril súhlas s poslancom Jánoškom ohľadne potrebného zásahu 

a investície zo strany povodia Váhu, a to najmä v miestach, kde sa stretajú toky. Treba tiež 

dohliadnuť na ich hĺbku, aby sa v prípade dažďov nevyliali.  

Michal Fábry – Svojím príspevkom sa pridal k poslancovi Jánoškovi, pričom dodal, že nedávno 

prechádzal z Brúsa na bývalé štátne majetky – z hornej strany od Vtáčnika je tam všetko 

zarastené. Navrhol osobnú návštevu a rozhovor s majiteľom. Situáciu považuje za vážnu 

a nechce, aby sme na to ako obec doplatili.  

V ďalšom príspevku poukázal na okolie multifunkčného ihriska v areáli miestnej základnej 

školy, ktoré je neskutočne zarastené a tým neestetické. Navrhol vykosenie alebo postrek 

zeliny.  
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Poukázal aj na problém s vodou na výstavbe. Požiadal o rozšírenie vodovodu k miestu, kde by 

stál nový bytový dom. Fakturačné meradlo je cca 2-3 metre vzdialené. Uviedol, že dve 

spoločnosti predbežne požiadal o vypracovanie ponúk, resp. návrhov na jeho realizáciu. Pri  

výkopových prácach by šlo o investíciu vo výške cca 23 000,- EUR. Uvedené rozšírenie 

vodovodu navrhol prijať uznesením ešte na dnešnom zastupiteľstve.  

Starosta obce – Terajšie hlasovanie považuje za bezpredmetné, keďže na zastupiteľstve 

chýbajú dvaja poslanci, ktorí sa k návrhu nemôžu ani len vyjadriť. Uvedené preto navrhol 

prejednať na najbližšej pracovnej porade. 

V tejto veci ešte doplnil, že ak by rozšírenie vodovodu realizovala obec, muselo by to ísť cez 

verejné obstarávanie alebo by sme sa museli dohodnúť so spoločnosťou SORČ, s.r.o. na ich 

prípadnej spoluúčasti. 

Michal Fábry – S pracovnou poradou súhlasil; poprípade by bol za zvolanie mimoriadneho 

zastupiteľstva.  

Starosta obce – K návrhu poslanca Fábryho ešte podotkol, že by rád vedel, čo je hlavným 

dôvodom takéhoto rozšírenia – aby bola realizácia opodstatnená (napr. hroziace straty vody, 

požiarna ochrana a pod.).  

Michal Fábry – Ako hlavný dôvod uviedol existenciu samostatnej vodovodnej prípojky pre 

každú bytovú jednotku. Pripomenul, že zastupuje záujmy všetkých bývajúcich na bytovkách 

(cca 60 domácností). Okrem toho navrhol, aby si vodovodné potrubie v dĺžke cca 200 m, 

ktoré nie je za fakturačným meradlom vôbec kontrolované, zobrali do starostlivosti vodárne 

a kanalizácie.  

Starosta obce – Zaujímalo ho, či sú už o danej záležitosti sú informované rodiny, ktorých sa to 

týka? 

Michal Fábry – Starostovi povedal, že rodiny zatiaľ informované nie sú, no na najbližšej 

bytovej schôdzi ich plánuje informovať.  

Daniel Krajčovič – Informoval sa na dĺžku obecného vodovodu, ktorú spravuje obec. 

Starosta obce – Uviedol, že všetko potrubie má v správe spoločnosť Veolia. Vodovod by mala 

pritom prevádzkovať až do roku 2036. Všetko nové potrubie však musí obec realizovať za 

vlastné finančné prostriedky. 

Eva Fábryová – Uviedla, že p. Vladimírovi Plachému z ulice Športová už cca pol roka tečie taká 

voda, aká pred časom tiekla aj na Jandovej. 

Vo svojom ďalšom príspevku poukázala na počet koscov v rámci obce, ktorý považuje za 

nedostatočný.  

Podrobnejšie prítomným predstavila plánovaný koncert za dobré vysvedčenie a priblížila im 

jeho obsah a sprievodné akcie. Touto cestou sa poďakovala aj miestnym podnikateľom, ktorí 

drobnými darčekmi zasponzorovali všetky detské vystúpenia. 
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Dominik Hájovský – Vo veci kosenia poukázal na obec Zemianske Kostoľany, v ktorej keď sa 

pokosí, tak sa to aj hneď vyvezie. Navrhol, aby sme si od nich vzali príklad a skúsili to tak robiť 

aj my. Obec by bola čistejšia.  

Eduard Nechala – Informoval sa na altánok v areáli základnej školy.  

Poukázal na jamy, ktoré sú za Lesankou – treba ich upraviť.  

V rámci školského areálu navrhol rozdelenie kosenia. 

Michal Fábry – Poukázal na poškodený plot v areáli základnej školy.  

Eduard Nechala – K uvedenému dodal, že o poškodenom plote vie. Problémom bolo, že 

doteraz na opravu nevyšli peniaze. 

Starosta obce – Vo veci altánku v areáli základnej školy doplnil, že by mohol byť hotový v 

priebehu leta.  

Ján Nechala v zastúpení p. Jozefa Ďurtu – Námietka proti regulačnej plynovej stanici. 

Ján Nechala – Prítomným poslancom oznámil, že navštívil starostu obce, ktorý súhlasil, že za 

korunu odkúpi pozemok pod cestu na odbočke z Bystričianskej ulice – v mieste, kde býva           

p. Róbert Žiško. K uvedenému dodal, že starosta sklamal jeho dôveru, pretože svoj sľub 

nedodržal. Poukázal na stavebné povolenie, ktoré p. Žiško dostal a ktoré podľa jeho názoru 

dostať za takýchto okolností vôbec nemal. Fakt, že sme menovanému ako obec dali stavebné 

povolenie, považuje za chybu. V rozhorčení vyjadril sklamanie a rozčarovanie zo súčasného 

starostovania, práce starostu v obci a pre obec, plnenia si starostovských povinností a pod.. 

Takisto vyjadril presvedčenie, že v predmetnej veci mal starosta zvolať stretnutie, na ktorom 

sa mohla celá záležitosť prediskutovať medzi zainteresovanými, čo mohlo viesť k celkom 

inému výsledku alebo prípadnej dohode. 

Eva Fábryová – Na margo príspevku p. Nechalu sa starostu obce zastala. Starostovanie 

označila za náročnú prácu, ktorá sa podľa jej názoru nedá robiť stopercentne. Podotkla, že tu 

navyše cíti osobný záujem; slová p. Nechalu označila za nevhodné a „prisilné“, a to aj napriek 

tomu, že si váži jeho osobu a takisto aj jeho záujem o život v obci ako taký, čo je evidentné 

z jeho pravidelných účastí na zastupiteľstvách. 

Starosta obce – Uviedol, že p. Žiškovi za odkúpenie predmetného pozemku pôvodne prisľúbil 

700,- EUR. Ten si však už teraz pýta viac. Podľa územného plánu sme schválili prvú etapu 

výstavby. Najskôr musíme skončiť jedno, a potom prejsť na druhé. K uvedenému doplnil, že 

peniaze budú potrebné aj na Jandovú a že nie je ochotný kvôli jednému pozemku odkupovať 

celú cestu. Tá sa tam môže spraviť za 15, možno za 10, alebo aj za 20 rokov, ja vážne neviem. 

Starosta tiež vyjadril presvedčenie, že chybu spravil aj brat p. Nechalu, ktorý p. Žiškovi 

podpísal povolenie. Mal si dať podpísať prechod.  

Uvedenú záležitosť uzavrel tým, že to ešte s poslancami prejedná na najbližšej porade a na 

miesto pošle aj členov stavebnej komisie.  
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K bodu č. 11: Záver 

Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva a poďakoval všetkým 

prítomným za ich účasť. 

 

Zapisovateľ:   Nina Fábryová, Ing.   _____________________ 

 

Overovatelia zápisu:  Dominik Hájovský  _____________________ 

Michal Fábry   _____________________ 
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PRÍLOHA č. 1 

Správa starostu obce o kontrole plnenia uznesení č. 7 – 17/2013 

 

 

 Uznesenie č. 7/2013 – Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na 

vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení č. 1 – 6/2013. 

 Uznesenie č. 8/2013 – Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na 

vedomie Správu o činnosti starostu obce. 

 Uznesenie č. 9/2013 – Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo plat 

starostu obce s účinnosťou od 01.01.2013. Nakoľko sa výška platu oproti minulému roku 

nezmenila, zostáva plat starostu v pôvodnej výške. 

 Uznesenie č. 10/2013 – Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na 

vedomie príjmy a výdavky bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2012. 

 Uznesenie č. 11/2013 – Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo 

rozpočtové opatrenie č. 1/2013 – úprava rozpočtu. Predmetné rozpočtové opatrenie bolo 

vykonané ekonómkou obce, p. Danou Borkovou.  

 Uznesenie č. 12/2013 – Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na 

vedomie Správu hlavného kontrolóra za II. polrok 2012.  

 Uznesenie č. 13/2013 – Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo Plán 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013. Uvedený plán bol odovzdaný 

hlavnej kontrolórke obce, p. Jozefíne Paulíčkovej. 

 Uznesenie č. 14/2013 – Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom prijalo 

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2013 o používaní zábavnej pyrotechniky na území 

obce Kamenec pod Vtáčnikom (predmetné VZN je už v platnosti). VZN obce č. 4/2008 týmto 

stratilo svoju platnosť. 

 Uznesenie č. 15/2013 – Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na 

vedomie Správu o činnosti záujmových organizácii na území obce Kamenec pod Vtáčnikom za 

rok 2012.  

 Uznesenie č. 16/2013 – Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo 

Dodatok č. 1/2013 k VZN obce č. 11/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  
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dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013. Predmetný dodatok je už 

v platnosti. 

 Uznesenie č. 17/2013 – Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom dodatočne 

schválilo prevod finančných prostriedkov vo výške 73 200,- EUR z rezervného fondu obce na 

bežný účet. Prevod sa už zrealizoval. Finančné prostriedky boli v rozpočte schválené na 

výstavbu multifunkčného ihriska.  
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PRÍLOHA č. 2 

Správa starostu obce o činnosti 

 

 Od posledného obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.04.2013 sa v rámci kultúrnych 

podujatí v našej obci uskutočnili nasledovné: 

 Dňa 30.04.2013 stavanie mája. Akcia bola veľmi vydarená. Oproti minulým ročníkom sme 

zvolili nové miesto pre „máj“. Presunul sa pred supermarket Coop Jednota SD, pred malý 

amfiteáter v centre obce. 

 V druhú májovú nedeľu bol deň matiek a pri tejto príležitosti si žiaci miestnej základnej 

školy a deti z materskej škôlky pripravili v kultúrnom dome na hornom konci obce pekné 

popoludnie so svojím programom. 

 Oslavy MDD sa z dôvodu nepriaznivého počasia konali na ihrisku TJ Tatran Kamenec, a to 

až 14.06.2013. Na pekné počasie sa počkať oplatilo, akcia bola skutočne vynikajúca. Tak, ako 

aj pri akcii stavania mája, tak aj pri akcii MDD treba vysloviť obrovskú vďaku organizáciám 

pôsobiacim v našej obci, ako aj Komisii školstva a kultúry. 

 Dňa 15.06.2013 sa konala okresná súťaž a poobede pohárová súťaž DHZ o pohár starostu 

obce Kamenec pod Vtáčnikom. 

 

 V súvislosti s poškodeným oplotením zdrojov pitnej vody pri prameňoch som oslovil 

riaditeľa Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. a upozornil som ho na 

nevyhovujúci stav uvedeného oplotenia. Prisľúbil mi, že tam pošle svojich pracovníkov na 

obhliadku, aby sa zistil rozsah poškodenia. Upozornil ma však na ich zlú finančnú situáciu 

a možné problémy s realizáciou, čo sa najmä času týka. 

 Zajtra našu obec navštívi spoločnosť GEOmark s.r.o. z Prievidze, a to z dôvodu vymerania 

časti cesty na Jandovej. Pôjde o kontrolné meranie.  

 Na základe požiadavky z materskej škôlky sa na tento rok zakúpili nové postieľky, plachty 

a obliečky.  

 Ohľadom výmeny okien na školskej jedálni prebehlo verejné obstarávanie – úspešnou 

spoločnosťou sa stala spoločnosť SLOVAKTUAL s.r.o.. Uvedené by sa malo zrealizovať niekedy 

koncom augusta tohto roku. 

 Čo sa výstavby parkoviska pred poštou týka, začalo územné a stavebné konanie, takže po 

povinných „čakačkách“ na právoplatné rozhodnutie už nič nebude stáť v ceste výstavbe novej 

odstavnej plochy. Víťazom verejného obstarávania je spoločnosť STAVIS – Prievidza, spol. 

s.r.o.. 

 V poslednom čase sa ma občania opakovane pýtali – vraj primátorka Prievidze chce 

odkúpiť „Metrix“ a nasťahovať tam „problémových občanov“. Volal som preto do realitnej  
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kancelárie, ktorá má Metrix v ponuke na predaj, no o takomto zámere nič nevedeli. Následne 

som sa rozprával aj s p. primátorkou Prievidze, JUDr. Katarínou Macháčkovou, ktorej sa už 

tiež dostal tento „šum“ do uší a rezolútne odmietla akékoľvek špekulácie týkajúce sa 

predmetnej záležitosti. Rovnako ju mrzí, že si niekto takýmto spôsobom pravdepodobne 

vylieva zlosť a očierňuje jej osobu. Zároveň posiela pozdrav poslancom Obecného 

zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom a občanov Kamenca uisťuje, že Metrix v úmysle 

určite odkúpiť nemá. 
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PRÍLOHA č. 3 

Návrh na rozšírenie Rady Základnej školy v Kamenci pod Vtáčnikom 

 

Ako predseda Komisie školstva a kultúry predkladám Obecnému zastupiteľstvu 

v Kamenci pod Vtáčnikom v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003               

Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vyhl. MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou 

sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, 

o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, v z. n. p. vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z. z., 

návrh na rozšírenie Rady školy pri Základnej škole v  Kamenci pod Vtáčnikom zo 7 na 9 

členov, delegovaním ďalších 2 členov za zriaďovateľa. Do tejto funkcie navrhujem p. Evu 

Fábryovú a p. Tadeáša Nechalu, a to s platnosťou od 01.07.2013. 

 

Odôvodnenie: 

1) Rada školy sa skladá z 5 až 11 členov. 

2) Ak má škola alebo školské zariadenie nižší počet zamestnancov ako 25, počet členov 

Rady školy môže byť nižší. 

3) Rada školy s 5 členmi sa môže ustanoviť len v školách a školských zariadeniach, 

v ktorých celkový počet zamestnancov nie je vyšší ako 10. 

4) Zloženie a počet členov Rady školy podľa odsekov 2 a 3 určí zriaďovateľ 

s prihliadnutím na celkový počet zamestnancov školy alebo školského zariadenia, 

pričom dodržiava zásadu, že počet členov rady školy, ktorí nie sú zamestnancami 

školy alebo školského zariadenia, musí byť väčšinový. 

5) Doterajší počet členov, ktorí zastupovali zriaďovateľa v Rade školy bol neadekvátny 

k množstvu povinností, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(podľa § 24 ods. 1 a 5). 

 

Na záver by som ešte dodal, že v prípade úspešného hlasovania, bude treba doplniť túto 

zmenu aj do štatútu Rady školy a že som tento postup konzultoval s odborom školstva pri 

Spoločnom obecnom úrade v Novákoch. 
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PRÍLOHA č. 4 

Záverečný účet obce Kamenec pod Vtáčnikom za rok 2012 

 

 

 
 OBSAH: 
 

1. Rozpočet obce na rok 2012 
 
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 

 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012 

 
4. Použitie prebytku/vysporiadanie schodku/hospodárenia za rok 2012 

 
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 

 
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 

 
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012 

 
8. Hospodárenie príspevkových organizácií  

 
9. Prehľad o poskytnutých zárukách  

 
10. Podnikateľská činnosť  

 
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: 

 
- zriadeným a založeným právnickým osobám 

- ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 

- štátnemu rozpočtu 

- štátnym fondom 
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1. Rozpočet obce na rok 2012  
 
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012. Obec 
v roku 2012 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený ako prebytkový.  
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.  
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2011 uznesením č. 41. 
Rozpočet bol zmenený jedenkrát: 

- Zmena bola schválená dňa 13.12.2012 uznesením č. 54 
 

 
 
Rozpočet obce k 31.12.2012 v celých € 
 
 Rozpočet Rozpočet 

po zmenách 
Príjmy celkom 839 604 863 054 
z toho: - - 
Bežné príjmy 839 604 863 054 
Kapitálové príjmy 0 0 
Finančné príjmy 0 0 
Príjmy RO s právnou subjektivitou 0 5 382 
Výdavky celkom 574 104 574 104 
z toho: - - 
Bežné výdavky 426 324 442 979 
Kapitálové výdavky 147 780 131 125 
Finančné výdavky 0 0 
Výdavky RO s právnou subjektivitou 265 500 276 070 

 
 
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v celých €  
 

Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia 
863 054 814 773 94,40 

 
 
1) Bežné príjmy - daňové príjmy:  
 

Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia 
468 773 455 247 97,10 

 
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 385 914,- € z výnosu dane z príjmov boli 
k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 366 442,- €, čo predstavuje plnenie na 
94,90 %. 
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b) Daň z nehnuteľností 
Z rozpočtovaných 57 924,- € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 65 500,- €, čo je 
113,07 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 18 994,- €, dane zo stavieb boli 
v sume 45 971,- € a dane z bytov boli v sume 535,- €. Daň za psa v sume 1 049,- €, daň za 
užívanie verejného priestranstva vo výške 234,50,- € a daň za komunálny odpad v sume 
22 020,48,- €. K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 
1 086,73,-  € ; na dani za psa vo výške 52,- € a na poplatkoch za komunálny odpad a drobný 
stavebný odpad v sume 2 133,33,- €. 
 
 
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:  
 

Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia 
27 542 37 434 135,91 

 
a) Príjmy  z vlastníctva majetku 
Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov. Jedná sa o sumu 2 189,19,- €. 
 
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Administratívne poplatky - správne poplatky: 
Z rozpočtovaných 4 319,-  € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 5 558,- €, čo 
predstavuje 128,60 %-né plnenie.  
Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných 
prístrojov, ktoré sú v sume 3 000,- €. 
 
 
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia 
0 0 0 

 
 

Obec prijala nasledovné granty a transfery: 
 

P. č. Poskytovateľ Suma v € Účel 
1. Ministerstvo vnútra SR 605,55 Register obyvateľov 
2. Krajský školský úrad 2 308,00 Vzdelávanie v MŠ 
3. Krajský úrad ŽP 198,38 Životné prostredie 
4. Krajský školský úrad 237 431,80 Prenesené kompetencie - školstvo 
5. ÚPSVaR Prievidza 1 361,40 Stravné, školské potreby pre deti v HN 
6. ÚPSVaR Prievidza 3 731,14 Aktivačná činnosť 
7. Obvodný úrad Prievidza 1 350,05 Voľby do NR SR zo dňa 10.03.2012 

 
Granty a transfery boli viazané účelovo (boli použité v súlade so svojím účelom). 
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4) Kapitálové príjmy:  
  

Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia 
0 106  

 
a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív: 
Z rozpočtovaných 0,- € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 106,- €. 
  
b) Granty a transfery 
Z rozpočtovaných 0,- € bol skutočný príjem k 31.12.2012 v sume 0,- €. 
 
V roku 2012 obec nezískala žiadne kapitálové granty. 

 
 
5) Príjmové finančné operácie:  
  

Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia 
126 748 73 200 57,70 

 
V roku 2012 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume358,81,- € v súlade so 
zákonom č. 583/2004 Z. z. 
 
 
6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
 
Bežné príjmy :  

Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia 
43 667 43 667 100 

 
Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho: 
Základná škola 43 667,- € 
 
 
 
Kapitálové príjmy :  

Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia 
0 0 0 

 
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho: 
Základná škola 0,- € 
 
 
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012 v celých €  
 

Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia 
574 104 512 308 89,20 
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1) Bežné výdavky: 
  

Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia 
433 374 410 321 94,70 

 
v tom:                                                                                                                          
Funkčná klasifikácia  Rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Výdavky verejnej správy 260 244 246 285 94,60 
CO+PO 4 648 2 888 62,10 
Ochrana životného prostredia 31 393 30 324 96,60 
Rekreácia, kultúra a náboženstvo 31 140 30 433 97,70 
Vzdelávanie - predškolská výchova 73 088 71 769 98,20 
Vzdelávanie - MŠ (školské 
stravovanie) 

14 135 13 032 9,20 

Sociálne zabezpečenie 18 726 15 590 83,30 
Spolu 433 374 410 321 94,70 

 
 
2) Kapitálové výdavky: 
  

Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia 
131 125 92 452 70,50 

 
v tom: 
Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia 
Výdavky verejnej správy 131 125 92 453 70,50 
Spolu 131 125 92 452 70,50 

 
a) Výdavky verejnej správy 
Ide o nasledovné investičné akcie: 
- nákup kosačky v sume 3 490,- €-    
- výstavba multifunkčného ihriska v sume 87 032,- € 
- rekonštrukcia a modernizácia odstavnej plochy pred poštou v sume 1 930,- € 
 
 
3) Výdavkové finančné operácie: 
  

Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia 
0 0 0 

 
 
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: 
  
Bežné výdavky:  

Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia 
276 070 276 070 100 

 
Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho: 
Základná škola 276 070,- €  
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Kapitálové výdavky:  

Rozpočet na rok 2012 Skutočnosť k 31.12.2012 % plnenia 
0 0 0 

 
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou, z toho: 
Základná škola 0,- €  
  
 
4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2012 

 
 Rozpočet po zmenách 

2012 
v celých € 

Skutočnosť 
k 31.12.2012 

v celých € 
Príjmy celkom 863 054 814 773 
z toho: - - 
Bežné príjmy 736 306 741 467 
Kapitálové príjmy 0       106 
Finančné príjmy 126 748 73 200 
Príjmy RO        0           5 382 
Výdavky celkom 574 103 512 308 
z toho: - - 
Bežné výdavky 442 979 419 855 
Kapitálové výdavky 131 124 92 452 
Finančné výdavky 10 000 10 000 
Výdavky RO       276 070       276 070 
Hospodárenie obce za rok 2012          0 31 777 

 
Prebytok rozpočtu v sume 31 777,- €, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR 
v sume 5 712,33,- €, navrhujeme použiť na: 

- tvorbu rezervného fondu  
 
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú:   

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v 
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 5 712,33,- €, a to na:  
� stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume      20,00,- € 
� nevyčerpané prenesené kompetencie v sume 5 692,33,- €, 

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona                     
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2012 
vo výške 2 606,46,- €. 
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5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 
 
Rezervný fond 
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. Rezervný fond sa vedie na 
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 
              
Fond rezervný Suma v € 

ZS k 01.01.2012  321 045,64 

Prírastky - z prebytku hospodárenia 30 978,52     

Ostatné prírastky 0  

Úbytky - použitie rezervného fondu: 

- uznesenie č.14 (Doskočisko)         

- uznesenie č. 24 (Multifunkčné ihrisko)     

 

19 494,02      

73 200,00 

Krytie schodku hospodárenia 0 

Ostatné úbytky  0 

KZ k 31.12.2012 259 330,14      

 
 
Sociálny fond 
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. 
 
Sociálny fond Suma v € 

ZS k 01.01.2012 603,73 

Prírastky - povinný prídel - 1,5 %  1 480,91 

               - ostatné prírastky  

Úbytky - závodné stravovanie  1 556,49  

              - regenerácia PS, doprava               0 

              - dopravné                           0 

              - ostatné úbytky                                                0 

KZ k 31.12.2012 528,15 
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6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v celých €  
 
A K T Í V A  

Názov ZS k 01.01.2012 KZ k 31.12.2012 

Majetok spolu 1 250 482,00 2 150 501,00 

Neobežný majetok spolu 764 170,00 1 722 802,00 

z toho: - - 

Dlhodobý nehmotný majetok 37 772,00 0,00 

Dlhodobý hmotný majetok 0,00 0,00 

Dlhodobý finančný majetok 353 940,00 353 940,00 

Obežný majetok spolu 486 312,00 427 699,00 

z toho: - - 

Zásoby 1 737,00 458,28 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 119 635,00 102 312,00 

Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 

Krátkodobé pohľadávky  3 272,00 2 515,00 

Finančné účty  321 656,00 362 425,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

dlhodobé 
0,00 0,00 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

krátkodobé 
0,00 0,00 

Časové rozlíšenie  0,00 0,00 
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P A S Í V A 

Názov ZS k 01.01.2012 KZ k 31.12.2012 

Vlastné imanie a záväzky spolu 1 250 482,00 1 614 316,00 

Vlastné imanie 1 231 456,00 1 589 767,00 

z toho: - - 

Oceňovacie rozdiely 8 391,00 8 391,00 

Fondy 0,00 0,00 

Výsledok hospodárenia 1 223 065,00 1 581 376,00 

Záväzky 19 026,00 24 549,00 

z toho: - - 

Rezervy 11 183,00 11 183,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 359,00 5 712,00 

Dlhodobé záväzky 680,00 528,00 

Krátkodobé záväzky 0,00 0,00 

Bankové úvery a výpomoci 0,00 0,00 

Časové rozlíšenie 0,00 0,00 

 
 
 
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012 

 
Obec k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky: 

- voči DÚ v sume 1 643,71 € 
- voči dodávateľom v sume 4 184,95  € 
- voči štátnemu rozpočtu v sume 5 712,33 €  

 
 
 
8. Hospodárenie príspevkových organizácií  
 
Obec je zriaďovateľom príspevkových organizácií:  
 
Mestské kultúrne zariadenie 

Celkové náklady 335 005,26 €        
Celkové výnosy 319 568,93 €           
Hospodársky výsledok   15 436,33 € 

 
 
9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov  
 
Obec neposkytla žiadne záruky.  
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10. Podnikateľská činnosť   
 
Obec nerealizuje žiadnu podnikateľskú činnosť. 
 
 
 
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči: 
 

1. zriadeným a založeným právnickým osobám 
2. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 
3. štátnemu rozpočtu 
4. štátnym fondom 
5. rozpočtom iných obcí 

 
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným 
alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým 
osobám, ktoré jej poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné 
vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. 
 
 
A) Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým 
organizáciám: 
 

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO (v €) 
 

Rozpočtová 
organizácia 

Suma poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 

Suma skutočne 
použitých finančných 

prostriedkov 
Rozdiel - vrátenie 

Základná škola 281 762,66 276 070,33 5 692,33 
 
 
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: 
Obec neposkytla žiadne finančné prostriedky 
 
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: 
Obec neposkytla žiadne finančné prostriedky 
 
 
B) Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:  

 
Obec v roku 2012 poskytla dotáciu na verejnoprospešný účel - pre TJ Tatran Kamenec 
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Žiadateľ dotácie 

Účelové určenie dotácie: uviesť 
- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 
- 1 - 

Suma 
poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
- 2 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 

prostriedkov 
- 3 - 

Rozdiel 
(stĺpec 2 - stĺpec 3 ) 

 
 

- 4 - 

TJ Tatran Kamenec - bežné výdavky 16 269 € 16 269 € 0 € 

 
K 31.12.2012 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté. 

 
 

C) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:  
 

Poskyto-
vateľ 

 
 

 
- 1 - 

Účelové určenie grantu, 
transferu uviesť: školstvo, 

matrika, 
- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 
- 2 - 

Suma 
poskytnutých 
finančných 

prostriedkov 
 

- 3 - 

Suma skutočne 
použitých 
finančných 

prostriedkov 
 

- 4 - 

Rozdiel 
(stĺpec 2 - 
stĺpec 3) 

 
 

- 5 - 
1. Ministerstvo vnútra SR 605,55 605,55 0,00 

2. Krajský školský úrad 2 308,00 2 308,00 0,00 

3. Krajský úrad ŽP 198,38 198,38 0,00 

4. Krajský školský úrad 243 124,00 237 431,00 5 693,00 

5. ÚPSVaR Prievidza 3 731,14 3 731,14 0,00 

6. Obvodný úrad Prievidza 1 350,05 1 350,05 0,00 

7. ÚPSVaR Prievidza 1 381,40 1 361,40 20,00 

 
 
D) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom 
 
Obec neuzatvorila v roku 2012 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala: Dana Borková ............................................................... 
 
 
 
V Kamenci pod Vtáčnikom, dňa 01.05.2013 
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PRÍLOHA č. 5 

Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2012 obce Kamenec pod Vtáčnikom 
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PRÍLOHA č. 6 

Žiadosť o finančnú výpomoc 

 

 

 

 

 
 

 


