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Zápisnica 

zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, 
konaného dňa 14.12.2016 

 

 
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 9,  čím bolo uznášania schopné, spôsobilé jednať a prijímať závery.  
Program zasadnutia je nasledovný: 

1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia uznesení č. 123-135/2016 
3. Správa starostu obce o činnosti 
4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu na rok 2017 Obce Kamenec pod Vtáčnikom  
5. Schválenie rozpočtu na rok 2017 
6. VZN 1/2017 O dani z nehnuteľnosti 
7. VZN 2/2017 O poplatku za KO a drobný stavebný odpad  
8. Schválenie koncepcie kultúrnych a športových podujatí obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 

2017 
9. Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky a konsolidovanej ÚZ za rok 2016 
10. Rozpočtové opatrenie 
11. Rôzne 
12. Diskusné príspevky občanov a poslancov 
13. Záver 

Návrhová komisia: Michaela Vlková, PhDr. 
 Dominik Hájovský  
 
Overovatelia zápisu: Bc. Monika Pažická 
 Eduard Nechala 
 
Zapisovateľka: Darina Tonhajzerová   
 
K bodu č. 1:   
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom otvoril starosta obce Ing. Dušan Ďuriš. 
Privítal prítomných a  hlavnú kontrolórku obce. Následne predniesol návrh programu. Program bol 
jednohlasne schválený. Starosta obce  predniesol návrh členov návrhovej komisie. Návrhová komisia 
bola jednohlasne schválená v zložení Michaela Vlková, PhDr. a Dominik Hájovský. Za  overovateľov 
zápisu určil Bc. Moniku Pažickú a Eduarda Nechalu a za  zapisovateľku Darinu Tonhajzerovú. 
Uznesenie č. 136/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  
a) schvaľuje:   1. program rokovania OZ 
 2. návrhovú komisiu v zložení Michaela Vlková, PhDr. a Dominik Hájovský 
 
b) určuje za overovateľov zápisnice v zložení Bc. Monika Pažická a Eduard Nechala 
c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Dariny Tonhajzerovej  
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K bodu č. 2: 
Starosta obce predniesol prítomným poslancom a občanom Správu o  kontrole plnenia uznesení 123-
135/2016. Uvedenú správu uvádzame v prílohe č.1, ktorá je súčasťou tejto zápisnice. Poslanci nemali 
k správe pripomienky. 
Hlasovanie: 
Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  Bc. 
Monika Pažická, Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Marián Žiak) 
Proti: 0 
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 137/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení 
č. 123-135/2016  
 
K bodu č. 3:  
Starosta obce predniesol správu o  činnosti, v ktorej informoval poslancov a prítomných občanov 
o uskutočnených akciách a zrealizovaných činnostiach v rámci obce od júnového obecného 
zastupiteľstva. Správu starostu obce o činnosti uvádzame v prílohe č. 2 tejto zápisnice.  
Diskusia: 
Hlasovanie: 
Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  Bc. 
Monika Pažická, Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Marián Žiak) 
Proti: 0 
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 138/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o činnosti starostu obce zo 
dňa 14.12.2016 
 
 
K bodu č. 4: 
Hlavná kontrolórka obce predniesla Stanovisko  k návrhu  rozpočtu Obce Kamenec pod Vtáčnikom na 
rok 2017. 
Diskusia:  
Bez diskusných príspevkov 
Hlasovanie: 
Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  Bc. 
Monika Pažická, Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Marián Žiak) 
Proti: 0 
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 139/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra 
obce k návrhu  rozpočtu Obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2017 
 
K bodu č. 5:  
Starosta obce podrobne oboznámil prítomných s plánovanými finančnými transakciami na rok 2017.  
Diskusia:  
Eva Fábryová – upozornila na náklady za komunálny odpad, ktoré sú rozdielne oproti príjmom. Nemal 
by sa poplatok od občanov zvýšiť?  
Starosta obce – zatiaľ nie. Predpokladáme, že vybudovanie  zberného  dvora  pomôže znížiť náklady za 
likvidáciu komunálneho odpadu. 
Eva Fábryová -  neplánuje sa zvýšiť poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole? 
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Starosta obce  – plánujeme tak od nového školského roku, treba to ešte prekonzultovať s finančnou 
komisiou. 
Daniel Pisár – bunka v Chalmovej je málo využitá. Je potrebné prenájom viac spropagovať, nech sa nám 
vrátia aspoň náklady na prevádzku, poprípade zvýšiť poplatok. Takisto aj multifunkčné ihrisko je 
nedostatočne spropagované na internetovej stránke.  
Michal Fábry – zaujímal sa o rozšírenie kamerového systému v obci. 
Starosta obce – v rozpočte sme nezahrnuli tieto náklady. Čakám ešte odpoveď na žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok. Ak bude schválený, tak dáme do rozpočtu vlastné zdroje z rezervného fondu.  
Daniel Pisár – upozornil, že na fasádu obecného úradu steká voda zo susedného domu. Majiteľ dal 
súhlas na namontovanie odkvapových rúr.  
Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať za prednesený návrh rozpočtu. 
Hlasovanie: 
Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  Bc. 
Monika Pažická, Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Marián Žiak) 
Proti: 0 
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 140/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje rozpočet Obce Kamenec pod Vtáčnikom na 
rok 2017 a berie na vedomie  rozpočet na roky 2018-2019  
 
K bodu č. 6: 
Návrh VZN 1/2017 O dani z nehnuteľnosti na rok 2017 bol zverejnený na 15 dní. Neprišli žiadne 
námietky. 
Diskusia: 
Bez príspevkov 
Hlasovanie: 
Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  Bc. 
Monika Pažická, Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Marián Žiak) 
Proti: 0 
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 141/2016 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzne nariadenie č. 1/2017 O dani z nehnuteľnosti na 
rok 2017  
K bodu č. 7: 
Návrh VZN 2/2017 O poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol zverejnený na 15 dní. 
Neprišli žiadne námietky. Nie je to až tak veľa v porovnaní s ostatnými obcami. 
Diskusia: 
Bez príspevkov 
Hlasovanie: 
Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  Bc. 
Monika Pažická, Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Marián Žiak) 
Proti: 0 
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 142/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje VZN 2/2017 O poplatku za komunálny 
odpad a drobný stavebný odpad 
 
K bodu č. 8: 
Poslankyňa Eva Fábryová predložila návrh kultúrnych a športových podujatí obce Kamenec pod 
Vtáčnikom 
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Diskusia: 
Michal Fábry – 28.1.2016 organizuje naša družobná obec Postřelmov turnaj. Požiadal starostu obce 
o upresnenie termínu a programu so starostom obce Postřelmov. 
Hlasovanie: 
Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  Bc. 
Monika Pažická, Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Marián Žiak) 
Proti: 0 
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 143/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Koncepciu kultúrnych a športových 
podujatí obce Kamenec pod Vtáčnikom 
 
K bodu č. 9: 
Starosta obce predložil Správu nezávislého audítora – Ing. Evy Ďuržovej, z overenia účtovnej závierky 
a konsolidovanej ÚZ za rok 2016. 
Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 
Hlasovanie: 
Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  Bc. 
Monika Pažická, Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Marián Žiak) 
Proti: 0 
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 144/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu nezávislého audítora 
z overenia účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016 
 
K bodu č. 10: 
Starosta obce predložil návrh rozpočtového opatrenia 6/2016 a v súvislosti s účtovnou uzávierkou 
požiadal o schválenie právomoci starostovi obce upravovať  rozpočet na rok 2016 medzi položkami 
s obmedzením do 5000,- € v príjmovej a výdavkovej časti.  
Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 
Hlasovanie k rozpočtovému opatreniu: 
Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  Bc. 
Monika Pažická, Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Marián Žiak) 
Proti: 0 
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 145/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6/2016 

Hlasovanie k schváleniu právomoci – úprava rozpočtu: 

Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  Bc. 
Monika Pažická, Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Marián Žiak) 
Proti: 0 
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 146/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje starostovi obce úpravu rozpočtu na rok 
2016 medzi položkami s obmedzením do 5000,- € v príjmovej a výdavkovej časti 
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Rôzne: 

1. Nevymožiteľné pohľadávky 
Finančná komisia predložila na schválenie nevymožiteľné pohľadávky. Sú to občania, ktorým nie je 
možné doručiť rozhodnutia, lebo po odsťahovaní z obce je ich nová adresa neznáma, zásielky sa vracajú 
z dôvodu „adresát neznámy“ a firma, ktorá bola v konkurze, ten už prebehol, tak pohľadávku nie je 
možné uplatniť. Náklady na poštovné sú v niektorých prípadoch väčšie ako pohľadávka. 
Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 
Hlasovanie: 
Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  Bc. 
Monika Pažická, Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Marián Žiak) 
Proti: 0 
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 147/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje odpísanie nevymožiteľných pohľadávok za 
dane z nehnuteľnosti, daň za psa a komunálny odpad podľa priloženého zoznamu 
 

2. Predaj automobilu Citroën Jumpy 
Predaj automobilu Citroën Jumpy sme zverejnili na internetovej stránke obce, v informačnej tabuli 
obce  a v okresných novinách Hornonitrianske noviny SME v č. 50-51/2015. Prišla jedna ponuka 
s cenou 850,-€ od Ivana Minicha. Predaj sme odsúhlasili, ale následne sa zistilo, že je na ňom nutné 
vymeniť motor. Kalkulácia výmeny motora: Citroën Jumper 1, 9 TD od firmy PEUGEOT FINAL CD, s.r.o. 
je 3 148,-€ bez DPH. Navrhujem cenu znížiť na 300,- €. 
Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 
Hlasovanie: 
Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  Bc. 
Monika Pažická, Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Marián Žiak) 
Proti: 0 
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 148/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje odpredaj osobného automobilu Citroën 
Jumpy za sumu 300,-€ a ruší uznesenie č. 90/2016 zo dňa 14.1.2016 
 
K bodu č. 11: 
Diskusné príspevky občanov a poslancov: 
Daniel Pisár – na Hornom Kamenci  je zapchatý odtok odpadovej vody, kanál treba prečistiť. Na 
cintoríne treba vypíliť tuje po ľavej strane, korene nadvihujú dlažbu a pomníky. 
Michal Fábry – zvolám komisiu životného prostredia a spravíme obhliadku. 
Daniel Pisár – žiada spraviť osvetlenie na cintoríne, ďalej doviezť štrk na cestu pri škole. 
Dominik Hájovský – dvierka na plynovej  prípojke pri materskej škole sú stále otvorené.  
Marián Žiak – tenisové siete na multifunkčnom ihrisku nie sú upratané. 
Starosta obce – preverím to. 
Michal Fábry – na dome smútku treba opraviť drevené obloženie. 
Starosta obce – máme to na pláne v budúcom roku. 
Eva Fábryová – žiadala zlepšiť osvetlenie križovatky pri COOP Jednote, ďalej obecná knižnica  stagnuje. 
Treba tam dokúpiť nové knihy, aby sa zvýšila jej návštevnosť. Prostredníctvom rozhlasu informovať 
občanov o zverejnených dokumentoch v obecných vitrínach. Ďalej žiadala zakúpiť metlu a lopatku do 
telocvične v škole a každá organizácia si po návšteve pozametá telocvičňu. Ďalej poďakovala rade 
rodičov za organizáciu vianočných trhov, Mikuláša a pozvala všetkých prítomných na vianočnú burzu 
spojenú s adventným kinom. 
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Eduard Nechala – súhlasil s osvetlením cintorína, ďalej upozornil na nesprávne dopravné značenie pred 
novou bytovkou. 
Daniel Pisár – vianočné osvetlenie na Hornom Kamenci nie je žiadne.  
Starosta obce – V budúcom roku to máme v pláne. 
Ján Nechala – žiadal, aby ubytovacie zariadenia v lokalite Píly platili obci poplatok za počet ubytovaných 
a finančné prostriedky využiť pre obec. Traktory z firmy Poľno Vtáčnik ničia naše cesty, tak nech 
prispejú na ich opravu. A na záver pochválil poslancov za opravu oplotenia a vyčistenia multifunkčného 
ihriska. 
 
K bodu č. 12 Záver 
Po vyčerpaní diskusných príspevkov starosta obce ukončil  zasadnutie obecného zastupiteľstva a 

poďakoval prítomným poslancom ako aj občanom za účasť a poprial im pokojné prežitie vianočných 

sviatkov. 

 
Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18.00 hod. 
 
Overovatelia zápisu:                                          Bc. Monika Pažická           _____________________ 
    
   Eduard Nechala                 _____________________ 
 
                              
 
Zapisovateľka:             Darina Tonhajzerová         _____________________ 
 
 
Starosta obce:           Ing. Dušan Ďuriš           _____________________ 
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Uznesenia  zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom  

 dňa 14.12.2016 
 

Uznesenie č. 136/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  
a) schvaľuje:   1. program rokovania OZ 
 2. návrhovú komisiu v zložení Michaela Vlková, PhDr. a Dominik Hájovský 
 
b) určuje za overovateľov zápisnice v zložení Bc. Monika Pažická a Eduard Nechala 
c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Dariny Tonhajzerovej  
 
 
Uznesenie č. 137/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrole plnenia uznesení 
č. 123-135/2016  
 
 
Uznesenie č. 138/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o činnosti starostu obce zo 
dňa 14.12.2016 
 
 
Uznesenie č. 139/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra 
obce k návrhu  rozpočtu Obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2017 
 
 
Uznesenie č. 140/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje rozpočet Obce Kamenec pod Vtáčnikom na 
rok 2017 a berie na vedomie  rozpočet na roky 2017-2018  
 
 
Uznesenie č. 141/2016 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzne nariadenie č. 1/2017 O dani z nehnuteľnosti na 
rok 2017  
 
 
Uznesenie č. 142/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje VZN 2/2017 O poplatku za komunálny 
odpad a drobný stavebný odpad 
 
 
Uznesenie č. 143/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Koncepciu kultúrnych a športových 
podujatí obce Kamenec pod Vtáčnikom 
 
 
Uznesenie č. 144/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu nezávislého audítora 
z overenia účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016 
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Uznesenie č. 145/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6/2016 

 

Uznesenie č. 146/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje starostovi obce úpravu rozpočtu na rok 
2016 medzi položkami s obmedzením do 5000,- € v príjmovej a výdavkovej časti 
 
 
Uznesenie č. 147/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje odpísanie nevymožiteľných pohľadávok za 
dane z nehnuteľnosti, daň za psa a komunálny odpad podľa priloženého zoznamu 
 
 
Uznesenie č. 148/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje odpredaj osobného automobilu Citroën 

Jumpy za sumu 300,-€ a ruší uznesenie č. 90/2016 zo dňa 14.1.2016 
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Príloha č. 1                       Správu o kontrole plnenia uznesení č. 123-135/2016  
 
Uznesenie č. 123/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  
a) schválilo:    1. program rokovania OcZ 
 2. návrhovú komisiu v zložení Michal Fábry a Michaela Vlková, PhDr. 
b) určilo za overovateľov zápisnice:   Bc. Monika Pažická a  Ing. arch.  Sláva Dadová 
c) zobralo na vedomie určenie zapisovateľky Dariny Tonhajzerovej.  
Uznesenie č. 124/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie Správu starostu obce  o kontrole 
plnenia uznesení č. 115/2016-122/2016. 
Uznesenie č. 125/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie Správu starostu obce o činnosti 
zo dňa 20.09.2016. 
Uznesenie č. 126/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo  na vedomie Správu o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2016. 
Uznesenie č. 127/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016, 
kontrolórka pracuje podľa plánu. 
Uznesenie č. 128/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo  Dodatok č. 3 k VZN č. 5-2010 o stanovení 
úhrad v oblasti školstva. Dodatok je v platnosti. 
Uznesenie č. 129/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo úhradu faktúry  za rozšírenie osvetlenia ulice 
Na Papiereň vo výške  3 518,32 €. Faktúra bola uhradená. 
Uznesenie č. 130/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo nákup samostatného zariadenia 
k rozhlasovej ústredni - VM Florian vo výške 1 980,- € od spoločnosti  MK hlas,s.r.o. Bernolákova 5, 
Sabinov. Zariadenie zatiaľ nebolo zakúpené, je stále zapožičané z dôvodu opravy rozhlasovej ústredne. 
Keď sa dorieši ústredňa, tak samostatné zariadenie VM Florian bude zo strany dodávateľa 
vyfakturované a z našej strany následne uhradené. 
Uznesenie č. 131/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schválilo:   1. program rokovania OcZ 
                        2. návrhovú komisiu v zložení Marián Žiak a Eduard Nechala 
b) určilo  overovateľov zápisnice:  Michal Fábry a Dominik Hájovský 
c) zobralo na vedomie určenie zapisovateľky Dariny Tonhajzerovej.  
Uznesenie č. 132/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie upozornenie prokurátora č. Pd 

112/16/3307-5 zo dňa 19.09.2016.  

Uznesenie č. 133/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 O 

podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kamenec pod Vtáčnikom a VZN je v platnosti. 

Uznesenie č. 134/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo predĺženie nájomných zmlúv nájomníkom  

„15-bytového obytného domu Kamenec pod Vtáčnikom“ na ulici Na Papiereň, súpisné číslo 729, 

orientačné číslo 81/C a 81/D od 1.1.2017 do 31.12.2019. Zmluvy boli podpísané, odovzdané 

nájomníkom a po zverejnení platné od 1.1.2017.  
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Uznesenie č. 135/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo príspevok Anne Píšovej a Dominikovi 

Ďurtovi podľa VZN č. 3/2008  O jednorazovej sociálnej pomoci jednotlivcom,  § 5 c.) (občania 

samostatne žijúci v hmotnej núdzi),  vo výške 99,6 € -. Príspevky boli vyplatené vo forme zaplatenia 

faktúr. 
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Príloha č. 2 
Správa starostu obce o činnosti 

 
Od zastupiteľstva konaného dňa 20.9.2016 sa uskutočnili nasledovné kultúrno-spoločenské akcie: 
26.11.2016 - divadelný zájazd do Nitry na predstavenie „Povolanie pápež“. 
Deti z materskej školy a základnej školy pripravili program v mesiaci úcty k starším. 
5.12.2016 – Mikuláš navštívil starších občanov 
3.10. a 17.12. 2016 – adventné kino 
18.10.2016 – uvítanie detí do života. Uvítali sme 10 chlapcov a 1 dievča. 
Na poslednom zastupiteľstve som vás informoval o kontrolách na obecnom úrade. Na jednu už vieme 
odpoveď. Kontrola verejného osvetlenia dopadla dobre a na účet nám boli preplatené finančné 
prostriedky z eurofondov v rámci oprávnených výdavkov vo výške 213 260,52 €. 
V novembri bola vykonaná na obecnom úrade kontrola z Okresného úradu v Prievidzi na dodržiavanie 
ustanovení zákona č. 253/1998 Z. z., ohlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení 
neskorších predpisov, ďalej štátny odborný dozor v zmysle ustanovenia § 8 zákona NR SR č. 599/2001 
Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách a dodržiavanie zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych 
symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov. Vykonanou kontrolou nebolo zistené 
porušenie všeobecne záväzných predpisov.  
9.11.2016 – sme sa občianskym pohrebom rozlúčili s pánom Vladimírom Mikulom. 
Do obce pribudla nová vianočná výzdoba s reparáciou starej výzdoby. Tieto výzdoby bolo treba 
zreparovať na LED osvetlenie z dôvodu vyššieho zaťaženia siete a ističa. Budeme pokračovať v obnove 
aj naďalej a plánujeme rozšírenie aj na Horný Kamenec a bytovky, aspoň čiastočne. 
Prišla odpoveď z MDVaRR SR ohľadom žiadosti o poskytnutie dotácii na bytovku. Aj keď žiadosť bola 
posúdená ako vyhovujúca podmienkam zákona, vzhľadom k tomu, že je nad sumu vyčlenených 
prostriedkov v štátnom rozpočte na rok 2016, nie je možné našej žiadosti vyhovieť. 
Zamestnanci obecného úradu, okrem bežných činností,  svojpomocne opravili komunikáciu Na Pažite 
a Na Žmúrov, čím sme ušetrili cca 10 000,-€. Taktiež sa opravuje sála (javisko) v kultúrnom dome na 
Hornom Kamenci. 
No a to najlepšie na koniec. V máji sme požiadali MŽP o dotáciu z eurofondov na zberný dvor. 
18.11.2016 prišlo z ministerstva rozhodnutie  o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo 
výške 500 227,- €. 
Na záver mi dovoľte pozvať vás na vianočný koncert dňa 23.12.2016 a 31.12.2016 na privítanie nového 
roka s ohňostrojom v amfiteátri v centre obce. Zároveň ďakujem poslancom obecného zastupiteľstva 
za ich pomoc, pripomienky a konštruktívne riešenia problémov, nápadov a inovácií v prospech nielen 
občanov našej obce, ale aj obce samotnej. 
 
 
 
 
 


