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Zápis 

z mimoriadneho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, 

konaného dňa 29.04.2013 

 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny 

 

 Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom bolo 

zvolané v súlade s § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. Bolo zvolané včas, s udaním dňa, hodiny a miesta konania. Na 

zasadnutie bolo pozvaných 9 poslancov, z ktorých bolo prítomných 7, čím bolo uznášania 

schopné, spôsobilé jednať a prijímať závery. Zasadnutiu predsedal starosta obce a na 

rokovanie predložil nasledovný program: 

 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie Dodatku č. 1/2013 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 2013. 

3. Diskusné príspevky poslancov a občanov. 

4. Záver. 

 

h občasných pripomienok vyhlásim 

Overovatelia zápisu: Daniel Krajčovič 

 Eduard Nechala 

Návrhová komisia: Dominik Hájovský 

 Pavol Borko 

Zapisovateľka: Nina Fábryová, Ing. 

 

 

 

K bodu č. 1:  

 Mimoriadne 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. 
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K bodu č. 2: 

Starosta obce predniesol prítomným poslancom o nutnosti prijať dodatok 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 2013. (Návrh 

predmetného dodatku č. 1/2013 uvádzame v prílohe č. 1 tejto zápisnice. Návrh bol vyvesený 

vo vývesných skrinkách obce v čase od 12.04.2013 do 29.04.2013, kedy mohol byť zo strany 

poslancov či občanov pripomienkovaný. Do dnešného dňa sa k jeho obsahu nikto nevyjadril; 

prijímaný bude v pôvodne navrhovanom znení.) 

 

Hlasovanie: 

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

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 16/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Dodatok č. 1/2013 

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 2013. 

 

K bodu č. 3: Diskusné príspevky poslancov a občanov 

Bez diskusných príspevkov. 

 

 

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 Krajčovič _____________________ 

Eduard Nechala _____________________ 
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PRÍLOHA č. 1 

Návrh Dodatku č. 1/2013 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 2013 

 

N á v r h  

 

D O D A T O K  č .  1 / 2 0 1 3  
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 2013 

 

 

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 2013: 

 

„(12) Obec 

d.) poskytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na 

území obce v centrách voľného času; v cirkevných centrách voľného času 

a v súkromných centrách voľného času na deti do 15 rokov veku s trvalým pobytom 

na území obce, 

 

 

Odôvodnenie: 

 

Od 1. januára 2013 nadobudol účinnosť aj zákon č. 325/2012 Z. z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Na základe daných skutočností, každá obec financuje záujmové vzdelávanie detí 

s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času na území Slovenskej republiky. Na 

území našej obce nie je zriadené vlastné CVČ.  

Finančné prostriedky nevyčerpané podľa bodu d) budú pridelené na činnosť školy 

v našej obci na podporu záujmového vzdelávania. 

Pri určovaní týchto kompetencií sa vychádza zo skutočnosti, že podiely na daniach 

v správe štátu sú vlastným príjmom obce/vyššieho územného celku a zo skutočnosti, že 

o týchto príjmoch rozhoduje obec/vyšší územný celok samostatne v zmysle § 5 ods. 1 a 3              

a § 6 ods. 1 a 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov. 
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Záverečné ustanovenia: 

 

 Tento dodatok bol k návrhu, o ktorom sa malo rokovať, zverejnený vyvesením na 

úradnej tabuli obce v dňoch 12.04.2013 až 29.04.2012, t. j. po dobu 15 dní, a to pred 

rokovaním Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom. V rámci uvedenej lehoty 

plynula lehota na podávanie pripomienok k návrhu dodatku. 

 

 Predmetný dodatok nadobúda platnosť dňom ............................., kedy bol schválený 

Obecným zastupiteľstvom v Kamenci pod Vtáčnikom uznesením č. ............................ 

a účinnosť dňom ................................. . 

 

 

V Kamenci pod Vtáčnikom, dňa 11.04.2013 

 

 

 

 

 Ing. Dušan Ďuriš 
 starosta obce 


