Zasadnutie OcZ dňa 09.11.2017

Zápisnica
z 23. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom,
konaného dňa 09.11.2017 v Spoločenskom dome, ul. Na Pažite, Kamenec pod Vtáčnikom.
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny
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 6, čím bolo uznášania schopné, spôsobilé jednať a prijímať závery.
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení 182 – 185/2017
3. Správa starostu obce o činnosti
4. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za I. polrok 2017
5. Schválenie VZN č. 4/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce
6. Schválenie VZN č. 5/2017 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu Obce
Kamenec pod Vtáčnikom
7. Rozpočtové opatrenie 6/2017
8. Použitie prostriedkov z rezervného fondu
9. Schválenie prevodu pozemku E-KN 1-91/1
10. Rôzne
11. Diskusné príspevky občanov a poslancov
12. Záver
Návrhová komisia:
h občasných pri
Overovatelia zápisu:

Zapisovateľ:

Michal Fábry
Monika Pažická, Bc.
Eva Fábryová
Dominik Hájovský
Ing. Iveta Rybárová

K bodu č. 1 - Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom otvoril starosta obce Ing. Dušan Ďuriš.
Privítal prítomných a predniesol návrh programu. Program bol jednohlasne schválený. Starosta obce
predniesol návrh členov návrhovej komisie. Návrhová komisia bola jednohlasne schválená v zložení
Michal Fábry a Bc. Monika Pažická. Za overovateľov zápisu určil Evu Fábryovú a Dominika Hájovského
a za zapisovateľku Ing. Ivetu Rybárovú.
Hlasovanie:
Za: 6 (Sláva Dadová, Ing. arch., Vlková Michaela, PhDr., Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Monika
Pažická, Bc., Michal Fábry )
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Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 186/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:
a) schvaľuje: 1. program rokovania OcZ
2. návrhovú komisiu v zložení Michal Fábry, Bc. Monika Pažická
b) určuje overovateľov zápisnice: Evu Fábryovú, Dominika Hájovského
c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej
K bodu č. 2 – Kontrola plnenia uznesení č. 182 – 185/2017
Starosta obce predniesol prítomným poslancom a občanom Správu o kontrole plnenia uznesení č.
182-185/2017. Uvedenú správu uvádzame v prílohe č.1, ktorá je súčasťou tejto zápisnice. Poslanci
nemali k správe pripomienky.
Diskusia:
Bez diskusných príspevkov
Hlasovanie:
Za: 6 (Sláva Dadová, Ing. arch., Vlková Michaela, PhDr., Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Monika
Pažická, Bc., Michal Fábry )
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 187/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení č. 182-185/2017
K bodu č. 3 – Správa starostu obce o činnosti
Starosta obce predniesol správu o činnosti, v ktorej informoval poslancov a prítomných občanov
o uskutočnených akciách a zrealizovaných činnostiach v rámci obce od posledného obecného
zastupiteľstva. Správu starostu obce o činnosti uvádzame v prílohe č. 2 tejto zápisnice.
Diskusia:
Bez diskusných príspevkov
Hlasovanie:
Za: 6 (Sláva Dadová, Ing. arch., Vlková Michaela, PhDr., Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Monika
Pažická, Bc., Michal Fábry )
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
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Uznesenie č. 188/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o činnosti starostu obce zo
dňa 09.11.2017.
K bodu č. 4 – Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za I. polrok 2017
Kontrolórka obce Jozefína Paulíčková predniesla Správu o činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok
2017. Správa je zverejnená na internetovej stránke obce v sekcii Samospráva – Hlavný kontrolór
obce.
Diskusia:
Bez diskusných príspevkov
Hlasovanie:
Za: 6 (Sláva Dadová, Ing. arch., Vlková Michaela, PhDr., Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Monika
Pažická, Bc., Michal Fábry )
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie 189/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o činnosti hlavného
kontrolóra obce Kamenec pod Vtáčnikom za I. polrok 2017.
K bodu č. 5 – Schválenie VZN č. 4/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce
Vzhľadom na to, že NR SR prijala zákon č. 58/2017 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch
a munícii, ktorým okrem iného, došlo k zrušeniu ustanovenia § 36g ods.5 zákona č. 51/1988 Zb.
o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, podľa ktorého obec mohla VZN obmedziť
alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely na území
obce. Preto navrhujem zrušenie VZN č 14/2013 o používaní zábavnej pyrotechniky. Dňa 02.12.2015
nadobudla účinnosť novela zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii,
ktorá vo svojom § 53 ods. 2 ustanovila, že obec môže z dôvodu ochrany verejného poriadku
všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov
kategórie F2,F3, P1 a T1 na území obce alebo v jej častiach. Na základe uvedeného predkladám na
schválenie tento návrh VZN č. 4/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov. Návrh VZN bol vyvesený
na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní, zo strany občanov neboli podané žiadne pripomienky.
Diskusia:
Michal Fábry – aké sú sankcie v prípade porušenia VZN
Starosta obce – podľa Zákona o priestupkoch
Dominik Hájovský – bolo by dobré dať vyhlásiť v rozhlase, najlepšie v decembri, aké máme prijaté VZN
a aký je čas na používanie pyrotechniky
Hlasovanie o zrušení VZN 4/2013:
Za: 6 (Sláva Dadová, Ing. arch., Vlková Michaela, PhDr., Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Monika
Pažická, Bc., Michal Fábry )
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
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Uznesenie 190/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom ruší VZN Obce Kamenec pod Vtáčnikom č. 4/2013
o používaní zábavnej pyrotechniky.
Hlasovanie o prijatí VZN 4/2017:
Za: 6 (Sláva Dadová, Ing. arch., Vlková Michaela, PhDr., Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Monika
Pažická, Bc., Michal Fábry )
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie 191/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje VZN č.
pyrotechnických výrobkov.

4/2017 o používaní

K bodu č. 6 Schválenie VZN č. 5/2017 o záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu Obce
Kamenec pod Vtáčnikom
V súlade so zmenou Územného plánu Obce Kamenec pod Vtáčnikom je potrebné schváliť VZN
č.5/2017 o záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu Obce Kamenec pod Vtáčnikom.
Diskusia:
Bez diskusných príspevkov
Hlasovanie:
Za: 6 (Sláva Dadová, Ing. arch., Vlková Michaela, PhDr., Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Monika
Pažická, Bc., Michal Fábry )
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie 192/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom
a.
berie na vedomie:
- správu o spracovaní a prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu Obce
Kamenec pod Vtáčnikom
- posúdenie návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu Obce Kamenec pod Vtáčnikom
podľa §-u 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Okresným úradom Trenčín, odborom
výstavby a územného plánovania, vydané dňa 17.10.2017 pod č. OU-TN-OVBPI 2017/010561-009/JD
b.
súhlasí
- s postupom prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu Obce Kamenec
pod Vtáčnikom
- so spôsobom vyhodnotenia a zapracovania pripomienok vznesených v rámci
prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu Obce Kamenec pod
Vtáčnikom
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c.

schvaľuje
- spôsob vyhodnotenia a zapracovania pripomienok vznesených v rámci prerokovania
Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu Obce Kamenec pod Vtáčnikom, ktoré je prílohou č.
1 tohto uznesenia
- podľa § 4 ods. 3 písm. j) a § 11 ods. 4 písm. c) a písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení) a podľa § 26
ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu Obce
Kamenec pod Vtáčnikom vrátane jeho záväznej časti
- podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona o obecnom zriadení a podľa § 27 ods. 3 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kamenec pod Vtáčnikom č.
5/2017 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Kamenec pod
Vtáčnikom, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/1998 o záväzných častiach Územného plánu
obce Kamenec pod Vtáčnikom

K bodu č. 7 – Rozpočtové opatrenie 6/2017
Starosta obce informoval o zmenách v rozpočte, ktoré je potrebné urobiť.
V zmysle § 14 ods. 2 písm. b zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších noviel, sa vykonáva zmena rozpočtu Obce Kamenec pod Vtáčnikom.
Diskusia:
Bez diskusných príspevkov
Hlasovanie:
Za: 6 (Sláva Dadová, Ing. arch., Vlková Michaela, PhDr., Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Monika
Pažická, Bc., Michal Fábry )
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie 193/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Kamenec pod Vtáčnikom schvaľuje rozpočtové opatrenie č.6/2017.
Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky :

Bežné
príjmytransfery
Základná škola
312012 02
111 Prenesené kompetencie – normatívne
Originálne kompetencie

4 002,00
3 500,00

Bežné výdavky
Základná škola
6xxx

Prenesené kompetencie - normatívne
Originálne kompetencie

4 002,00
3 500,00
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Bežné
Obec

výdavky

633001

Interiérové vybavenie

- 3 192,00

Kapitálové
výdavky
06.2.0
713004 - 5
713004 - 4
713005

Rozvoj obcí
46
41
41

01.1.1
821005
716
716 2

17 122,00
2 505,00
7 725,00

Výdavky Ocu
41
41
41

05.1.0
716 2
716 2
716 2 1

Nákup kosačky - KUBOTA
VM Florian varovný systém
Kamerový systém

Z bankových úverov
Projektové a prípravné práce
Zberný dvor

- 19 580,00
- 6 538,00
- 25 700,00

Nakladanie s odpadmi
41
41
41

Zberný dvor
Zberný dvor
Zberný dvor-stavebný dozor

25 700,00
100 331,00
1 958,00

K bodu č. 8 Použitie prostriedkov z rezervného fondu
Prevod prostriedkov na nákup kosačky KUBOTA a požičanie 100 330,61€ z rezervného fondu na
zaplatenie faktúry č. 390/2017 na zberný dvor, nakoľko tieto prostriedky nám budú vrátené tento rok
z Ministerstva životného prostredia.
Diskusia:
Bez diskusných prostriedkov
Hlasovanie:
Za: 6 (Sláva Dadová, Ing. arch., Vlková Michaela, PhDr., Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Monika
Pažická, Bc., Michal Fábry )
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie 194/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje prevod finančných prostriedkov
z rezervného fondu vo výške 17 121,60€ na nákup kosačky KUBOTA a schvaľuje pôžičku z rezervného
fondu obce na zaplatenie faktúry č. 390/2017 v sume 100 330,61€ na zberný dvor v Kamenci pod
Vtáčnikom.
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K bodu č. 9 – Schválenie prevodu pozemku E-KN 1-91/1
Na základe Zámeru obce, ktorý bol schválený uznesením č. 180/2017 na obecnom zastupiteľstve dňa
27.07.2017, je potrebné schváliť ešte prevod pozemku.
Diskusia:
Michal Fábry – nebudeme do budúcna potrebovať tento pozemok?
Starosta obce – na pozemku je už žumpa, je to len 19 m2. Prvá žiadosť o odkúpenie tejto časti bola
podaná už v roku 2002.
Hlasovanie:
Za: 6 (Sláva Dadová, Ing. arch., Vlková Michaela, PhDr., Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Monika
Pažická, Bc., Michal Fábry )
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie 195/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, schvaľuje prevod vlastníctva časti
pozemku LV č. 1758, E-KN 1-91/1 – ostatná plocha, vo vlastníctve Obce Kamenec pod Vtáčnikom,
k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, okres Prievidza, novovytvorená parcela č. C-KN 1231/13 o výmere
19 m², geometrickým plánom odčlenená od parcely E-KN 1-91/1, ostatná plocha, podľa
geometrického plánu č. 84/2017 zo dňa 25.05.2017, vyhotoveným Ing. Patricius Sova, overeným
Okresným úradom Prievidza dňa 5.6.2017 pod č. 566/2017, v prospech Petra Kupku, trvale bytom
Hornokamenčianska 99/70, Kamenec pod Vtáčnikom.
Pozemok Obec Kamenec pod Vtáčnikom dlhodobo nevyužíva a predaj pozemku zabezpečí
zosúladenie vlastníctva stavby a pozemku, na ktorom bola v minulosti vybudovaná žumpa
k rodinnému domu v osobnom vlastníctve kupujúceho.
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje prevod pozemku formou kúpnej
zmluvy v hodnote 3,32 € / m², celkom 63,08 €.
K bodu č. 10 – Rôzne
Na obecný úrad bola dňa 05.10.2017 doručená žiadosť Žanety Balážovej, bytom Dolnokamenčianska
224/32, Kamenec pod Vtáčnikom o finančný príspevok na prerábku. Sociálna komisia na svojom
zasadnutí prerokovala túto žiadosť, odporučila tam poslať stavebnú komisiu. Vzhľadom k tomu, že
pani Žaneta Balážová má dlhy voči obci, VZN o sociálnej pomoci neumožňuje poskytnúť príspevok
občanovi, ktorý je dlžníkom voči obci. Sociálna komisia navrhla, že kontaktujú nadáciu Úsmev ako dar,
ako aj požiadajú o pomoc ľudí, ktorí by mohli rodine pani Žanety Balážovej pomôcť.
Diskusia:
Bez diskusných príspevkov
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Hlasovanie:
Za: 6 (Sláva Dadová, Ing. arch., Vlková Michaela, PhDr., Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Monika
Pažická, Bc., Michal Fábry )
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie 196/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom neschvaľuje príspevok Žanete Balážovej, bytom
Dolnokamenčianska 224/32, Kamenec pod Vtáčnikom z dôvodu nesplnenia podmienky uvedenej vo
VZN č.3/2008 o sociálnej pomoci.
11.Diskusné príspevky občanov a poslancov
Diskusia:
Dominik Hájovský – chce sa poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o to, že v Dome smútku sa zbúral
katafalk, vyzerá to omnoho krajšie aj je to praktickejšie.
Sláva Dadová – vzadu napravo na hnojisku je koža, hlava a vyvrhnuté vnútornosti z diviaka
Starosta obce – budeme to riešiť, upovedomíme aj Obecný úrad v Bystričanoch, prípadne poľovné
združenie
Sláva Dadová – ako dopadli stavebné veci na ulici Školská – garáž a dom
Starosta obce – na garáž bola pred úpravami podaná žiadosť o drobnú stavbu, ostané je v štádiu
riešenia
Michal Fábry – podal som žiadosť o vypílenie tují na cintoríne – jedna tuje je už vypílená, trčí tam
koreň cca 40 cm
Starosta obce – žiadosť bola postúpená Štátnej ochrane prírody v Nitre, zamestnanci tu boli, tuje si
pofotili, príde nám vyjadrenie, ktoré tuje sa môžu vypíliť
Michal Fábry – ako je to s opílenými stromami na bytovkách?
Starosta obce – oficiálne vyjadrenie ešte neprišlo, bolo to postúpené na Okresný úrad PD, odtiaľ to
bolo postúpené na Štátnu ochranu prírody v Nitre. Taktiež sa čaká na stanovisko.
Michal Fábry – problematika prerábky elektriny na bytovkách, ide o takú vec, dom na ulici Na
Papiereň 337/79, bude tam nový rozvádzač, či sa dá osloviť dodávateľ diela, aby starú rozvodnú
skriňu vyplnil murivom, teda aby starý rozvádzač bol buď vyhodený alebo spravili niečo s tým, aby
tam neostala tenká stena. Bytovkári sú ochotní si to zaplatiť.
Michal Fábry – elektrina v obci kolíše, vypadáva, vznikajú škody na majetku, nedá sa spraviť nejaký
monitoring napätia zo strany rozvodných závodov, aby zistili, prečo to kolíše?
Miroslav Köszeghy –výpadky elektriny sú spôsobené za nepriaznivých poveternostných podmienok,
nakoľko napájacie vedenie 22 kW je vedené až po Radobicu a je spoločné pre obce od Zemianskych
Kostolian až po Radobicu preto, je dobré, ak vznikne občanom nejaká škoda z dôvodu výpadku, dať si
poistiť dom a domácnosť a riešiť to cez poisťovňu
Starosta obce – jedna z alternatív je aj si kúpiť záložný zdroj pred drahé spotrebiče. Ten slúži nielen pri
výpadku napätia, ale zároveň aj ako prepäťová ochrana
Michal Fábry – ďakujem aspoň za opravu oplotenia vodojemu nad Pamätníkom a „viacerí občania
zvažujú a sú ochotní aj prísť a vypočuť si, čo sa týka, keď prenájom zanikne, v ktorom roku končí
prenájom vodovodu a dokedy bude prenájom medzi obcou a vodárenskou spoločnosťou“
Starosta obce – myslím, že okolo roku 2002 bola podpísaná zmluva o nájme na 30 rokov a ochranu
majetku si je povinná zabezpečiť StVPS
Eva Fábryová – čo s kompostérmi
Starosta obce – žiadosť sme podali, minulý týždeň prišla výzva na doplnenie žiadosti
Eva Fábryová – kde zmizol Geoportal zo stránky obce
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Starosta obce – je tam iný odkaz na Webgis
Eva Fábryová – žiada o neónku na stĺp pri pánovi Milanovi Šimovi oproti Jednote - je tam tma
Eva Fábryová – ďakuje za chodník na hornom konci obce
Viliam Jánoška – akým spôsobom sa vyťaží drevo na Jachovej okolo vodovodu porúcané priamo nad
stokou
Starosta obce – to je záležitosť Lesov a StVPS
Viliam Jánoška - partizánsky hrob Fábryho – nie je tam obnovené písmo
Starosta obce – písmo dáme opraviť na budúci rok
Viliam Jánoška - prečo sa na oslavy SNP premietal film Marečku, podajte mi pero
Starosta obce – lebo boli zlúčené dve akcie dohromady a ja som povedal kedy končí prvá a začína
druhá akcia
Viliam Jánoška - treba vybudovať prístrešok - útulňu na Vtáčniku
- prosil som pána Bašku, aby tam bola spravená rozhľadňa – stačí vybaviť povolenie
a oslovíme obce, aby sa tam niečo vybudovalo
- daj za symbolickú korunu Antonovi Pisárovi budovu amfiteátra, nech z toho spraví nejakú
ubytovňu. On má najbližší vzťah k majiteľom
- treba opraviť spodnú cestu na Píly – osloviť všetky organizácie – Štátne lesy a pod.
- rok 2018 – kde je obchvat – mám popraskané steny, stropy, sadrokartóny, veľa áut chodí
po ceste, len nedávno keď som šiel na Vtáčnik som ich napočítal 12
- blíži sa výstup na Vtáčnik – choď sa pozrieť do lesa, na chodníku kade chodia ľudia, ťažia
drevo, je to tam všetko zdevastované
- upozorniť dom na ulici Krátka – tečie tam voda zo strechy na cestu je tam jama, skoro
som si odtrhol nápravu nie je tam zvod –žľab
Ján Nechala – schválili ste dve žiadosti minulý rok Dominikovi Ďurtovi a Anne Píšovej na drevo – treba
to lepšie zvážiť komu sa to dáva
- bolo by vhodné vyrúbiť daň za ubytovanie
12. Záver
Po vyčerpaní diskusných príspevkov starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva a
poďakoval prítomným poslancom ako aj občanom za účasť.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18,15 hod.
Overovatelia zápisu:

Eva Fábryová

_____________________

Dominik Hájovský

_____________________

Zapisovateľka:

Ing. Iveta Rybárová

_____________________

Starosta obce:

Ing. Dušan Ďuriš

_____________________
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Uznesenia z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, dňa 09.11.2017

Uznesenie č. 186/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:
a) schvaľuje: 1. program rokovania OcZ
2. návrhovú komisiu v zložení Michal Fábry, Bc. Monika Pažická
b) určuje overovateľov zápisnice: Evu Fábryovú, Dominika Hájovského
c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej
Uznesenie č. 187/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení č. 182-185/2017
Uznesenie č. 188/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o činnosti starostu obce zo
dňa 09.11.2017.
Uznesenie 189/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o činnosti hlavného
kontrolóra obce Kamenec pod Vtáčnikom za I. polrok 2017.
Uznesenie 190/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom ruší VZN Obce Kamenec pod Vtáčnikom č. 4/2013
o používaní zábavnej pyrotechniky.
Uznesenie 191/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje VZN č.
4/2017 o používaní
pyrotechnických výrobkov.
Uznesenie 192/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom
a.
berie na vedomie:
- správu o spracovaní a prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu Obce
Kamenec pod Vtáčnikom
- posúdenie návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu Obce Kamenec pod Vtáčnikom
podľa §-u 25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Okresným úradom Trenčín, odborom
výstavby a územného plánovania, vydané dňa 17.10.2017 pod č. OU-TN-OVBPI 2017/010561-009/JD
b.
súhlasí
- s postupom prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu Obce Kamenec
pod Vtáčnikom
- so spôsobom vyhodnotenia a zapracovania pripomienok vznesených v rámci
prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu Obce Kamenec pod
Vtáčnikom
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c.

schvaľuje
- spôsob vyhodnotenia a zapracovania pripomienok vznesených v rámci prerokovania
Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu Obce Kamenec pod Vtáčnikom, ktoré je prílohou č.
1 tohto uznesenia
- podľa § 4 ods. 3 písm. j) a § 11 ods. 4 písm. c) a písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení) a podľa § 26
ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu Obce
Kamenec pod Vtáčnikom vrátane jeho záväznej časti
- podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona o obecnom zriadení a podľa § 27 ods. 3 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kamenec pod Vtáčnikom č.
5/2017 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Kamenec pod
Vtáčnikom, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/1998 o záväzných častiach Územného plánu
obce Kamenec pod Vtáčnikom

Uznesenie 193/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Kamenec pod Vtáčnikom schvaľuje rozpočtové opatrenie č.6/2017.
Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky :

Bežné
príjmytransfery
Základná škola
312012 02
111 Prenesené kompetencie – normatívne
Originálne kompetencie

4 002,00
3 500,00

Bežné výdavky
Základná škola
6xxx

Bežné
Obec

Prenesené kompetencie - normatívne
Originálne kompetencie

4 002,00
3 500,00

Interiérové vybavenie

- 3 192,00

výdavky

633001
Kapitálové
výdavky
06.2.0
713004 - 5
713004 - 4
713005
01.1.1

Rozvoj obcí
46
41
41

Nákup kosačky - KUBOTA
VM Florian varovný systém
Kamerový systém
Výdavky Ocu

17 122,00
2 505,00
7 725,00
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821005
716
716 2

41
41
41

05.1.0
716 2
716 2
716 2 1

Z bankových úverov
Projektové a prípravné práce
Zberný dvor

- 19 580,00
- 6 538,00
- 25 700,00

Nakladanie s odpadmi
41
41
41

Zberný dvor
Zberný dvor
Zberný dvor-stavebný dozor

25 700,00
100 331,00
1 958,00

Uznesenie 194/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje prevod finančných prostriedkov
z rezervného fondu vo výške 17 121,60€ na nákup kosačky KUBOTA a schvaľuje pôžičku z rezervného
fondu obce na zaplatenie faktúry č. 390/2017 v sume 100 330,61€ na zberný dvor v Kamenci pod
Vtáčnikom.
Uznesenie 195/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, schvaľuje prevod vlastníctva časti
pozemku LV č. 1758, E-KN 1-91/1 – ostatná plocha, vo vlastníctve Obce Kamenec pod Vtáčnikom,
k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, okres Prievidza, novovytvorená parcela č. C-KN 1231/13 o výmere
19 m², geometrickým plánom odčlenená od parcely E-KN 1-91/1, ostatná plocha, podľa
geometrického plánu č. 84/2017 zo dňa 25.05.2017, vyhotoveným Ing. Patricius Sova, overeným
Okresným úradom Prievidza dňa 5.6.2017 pod č. 566/2017, v prospech Petra Kupku, trvale bytom
Hornokamenčianska 99/70, Kamenec pod Vtáčnikom.
Pozemok Obec Kamenec pod Vtáčnikom dlhodobo nevyužíva a predaj pozemku zabezpečí
zosúladenie vlastníctva stavby a pozemku, na ktorom bola v minulosti vybudovaná žumpa
k rodinnému domu v osobnom vlastníctve kupujúceho.
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje prevod pozemku formou kúpnej
zmluvy v hodnote 3,32 € / m², celkom 63,08 €.
Uznesenie 196/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom neschvaľuje príspevok Žanete Balážovej, bytom
Dolnokamenčianska 224/32, Kamenec pod Vtáčnikom z dôvodu nesplnenia podmienky uvedenej vo
VZN č.3/2008 o sociálnej pomoci.
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Príloha č.1
Kontrola plnenia uznesení č. 182-185/2017

Uznesenie č. 182/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:
a) schválilo: 1. program rokovania OcZ
2. návrhovú komisiu v zložení Eva Fábryová a Ing. arch. Sláva Dadová
b) určilo overovateľov zápisnice: Michaelu Vlkovú, PhDr. a Daniela Pisára
c) zobralo na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej
Uznesenie č. 183/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení č. 165-181/2017
Uznesenie č. 184/2017
Obecné Zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo body a prijalo záväzok k doplneniu žiadosti
o úver podanej na ŠFRB pre „ 15 bytový dom Kamenec pod Vtáčnikom „
A) zachovanie nájomného charakteru bytov po dobu lehoty splatnosti úveru, najmenej však
po dobu 30 rokov
B) zriadenie záložného práva na nájomné byty v prospech ŠFRB vrátane pozemku pod
nehnuteľnosťou ( resp. spoluvlastníckeho podielu prislúchajúceho k bytom), kat. územie
Kamenec pod Vtáčnikom, parcely č. CKN 630/15 - zast. plocha a nádvorie o výmere 188
m2 a parc. č. CKN 630/16 - zast. plocha a nádvorie o výmere 186 m2 a parc. č. CKN
630/17 - zast. plocha a nádvorie o výmere 896 m2
C) dodržať pri prenájme ustanovenia osobitého ustanovenia predpisu (§22 zákona č.
443/2010 Z.z.)
Uznesenie č. 185/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie
prostredníctvom štátneho rozpočtu rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR na projekt s názvom
– Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Kamenci pod Vtáčnikom. Obec má najmenej 5% z celkových
výdavkov vlastné prostriedky na spolufinancovanie projektu.
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Príloha č.2
Správa starostu obce o činnosti
Od poslednej správy podanej starostom obce dňa 26.06.2017 sa uskutočnili nasledovné kultúrno –
spoločenské akcie a bola vykonávaná nasledovná činnosť:
dôchodcovia a zdravotne postihnutí 2x navštívili kúpalisko v Podhájskej
v mesiacoch júl – august sa odvysielalo 4x letné kino. Vzhľadom k nízkej účasti
neuvažujeme o opätovnom spustení v roku 2018.
- 8.7. – Beh na Vtáčnik (úvaha o štarte na Pílach)
- 23.7. – Futbalový turnaj SNP o pohár starostu obce
- 29.7. – Veselá je dedina (hostia BlackBand, Kašubovi)
25.8. – Oslavy SNP (hostia – domáce kapely R.A.S., Kapellka)
- 1.9. – Klub turistov – Belianske Tatry
- 16.9. – Medový deň
- Október – ZŠ – mesiac úcty k starším
Ďakujem všetkým za pomoc.
-

Podal som dve žiadosti o NFP z eurofondov:
1. žiadosť je na rekonštrukciu MŠ – zateplenie strechy, okná, fasáda, výmena kotlov
a elektroinštalácie + omietky a obklady vnútorných priestorov. Jedná sa o rekonštrukciu v hodnote
838 600€. Verejné obstarávanie prebehlo, čaká sa na vyjadrenie resp. schválenie žiadosti na
sprostredkovateľskom orgáne SIEA.
2. žiadosť je na zakúpenie kompostérov do domácností. Jednalo by sa o všetky domácnosti. Žiadosť je
podaná, momentálne si sprostredkovateľský orgán MŽP SR vyžiadalo ešte prílohy na doplnenie.
V tomto prípade sa jedná o čiastku 80 105€.
Na začiatku roku som spomenul, že sme dostali dotáciu 15.000€ na 2. etapu kamerového systému.
14.9.2017 bolo odovzdané dielo a kamerový systém v obci je spustený. Jedná sa celkovo o 23 kamier,
ktoré monitorujú verejné priestranstvá v našej obci. Sú to – 3 kamery MŠ + SD, 3 kamery ZŠ, 2 kamery
OcÚ, 6 kamier centrum obce + Jednota, 7 kamier celý cintorín, Dom smútku a okolie, 2 kamery –
multifunkčné ihrisko. Z bezpečnostných dôvodov plánujeme osadiť kameru aj na zberný dvor.
V rámci výstavby zberného dvora, na ktorý sme dostali NFP vo výške 500.000€ sa 5.9.2017 začali
stavebné práce na ňom. Termín dokončenia je do 5.1.2018. Realizácia diela je rozdelená do 2 častí:
stavebnú a technologickú. Ako som spomenul, teraz sa realizuje tá stavebná. Práce v podstate na nej
finišujú. Dve tretiny diela boli už aj vyfakturované a vyzerá to tak, že práce skončia v predstihu.
K technologickej časti má ešte výhrady RO so spôsobom VO. ÚVO verejné obstarávanie odobril.
Verím, že po roku kontrolovania to konečne dokončia a bude sa môcť podpísať zmluva na dodávku
technológie.
Bytovky – z Ministerstva dopravy a výstavby nám odsúhlasili dotáciu na kúpu bytovky a technickej
infraštruktúry. Taktiež nám schválili pôžičku zo ŠFRB, takže je predpoklad, že bytovka by mala prejsť
do vlastníctva obce, do konca novembra resp. decembra. Zmluvy sú samozrejme podpísané.
V rámci bytoviek ste si istotne všimli, že SSE robí nové prepojenie NN siete zemou od bytoviek po stĺp
na ulici Na Kopanicu. Bolo nutné toto prepojenie urobiť z dôvodu kolísania napätia, ale hlavne
zaťaženia a preťaženia sústavy, nakoľko k dvom pôvodným sa pripojila aj obecná bytovka.
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Okrem pravidelnej údržby verejných priestranstiev zamestnanci OcÚ dokončili chodník pod farou,
vymenili v MŠ pracovné dosky v kuchynkách, zakúpil sa počítač s monitorom do malej triedy. Maľovali
zatečené fľaky v triedach v ZŠ a izolovali časť strechy, kde zatekala voda.
Na dome smútku sme zrušili katafalk a nahradil sa vozíkom z dôvodu častého prenášania zosnulých.
Pred Obecným úradom sme vybetónovali plochu do garážových priestorov kvôli nevyhovujúcim
podmienkam ako voda, blato a nerovnosti terénu. Taktiež zamestnanci vyrábali nové konzoly na nové
vianočné osvetlenie, ktoré nás všetkých počas Vianoc, dúfam poteší. Na MŠ vymaľovali plot z južnej
a východnej strany veselými detskými farbami. Taktiež výpomoc na kultúrnych akciách je už viac
menej samozrejmosťou.
Nakoľko sa riaditeľkou MŠ stala p. Žišková, potrebovali sme obsadiť na jej miesto novú učiteľku.
Koncom júla prebehlo výberové konanie na učiteľku MŠ. Zúčastnili sa ho 3 uchádzačky. Úspešná bola
p. Lenka Černáková, ktorá nastúpila od 24.8.2017. Prajem jej, aby sa jej nové miesto zapáčilo, a aby
boli rodičia i deti spokojní.
28.10.2017 nás navždy opustila naša najstaršia občianka, 97- ročná p. Helena Hudecová. Občianskym
pohrebom sme sa s ňou rozlúčili dňa 31.10.2017.
4.11.2017 prebehli voľby do VÚC Trenčín. Mali sme 2 okrsky, v 1. bolo 675 zapísaných a 210
zúčastnených voličov, čo je 31,11% účasť. V 2. bolo 853 zapísaných a 283 zúčastnených voličov, čo je
33,18% účasť. Celkovo za obec bolo 1528 zapísaných a 493 zúčastnených voličov, čo je 32,26% účasť.
Lepšia ako pred 4 rokmi.

