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Zápisnica 

z 15. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, 

konaného dňa 20.09.2016 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 7, čím bolo uznášania schopné, spôsobilé jednať a prijímať závery.  

Program: 

Program zasadnutia je nasledovný: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení č. 115/2016-122/2016 

3. Správa starostu obce o činnosti  

4. Správa hlavnej kontrolórky obce za 1. polrok 2016 

5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2016 

6. Schválenie Dodatku č.  3 k VZN č  5-2010 o stanovení úhrad v oblasti školstva 

7. Schválenie úhrady faktúry za rozšírenie osvetlenia ul. Na Papiereň  

8. Schválenie nákupu samostatného zariadenia k rozhlasovej ústredni  

9. Diskusné príspevky poslancov a občanov 

10. Záver 

 

Návrhová komisia: Michal Fábry 

 Michaela Vlková, PhDr 

h občasných pri 

Overovatelia zápisu: Bc. Monika Pažická 

 Ing. arch. Sláva Dadová 

 

Zapisovateľ: Darina Tonhajzerová 

    

K bodu č. 1  

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 Michaela Vlková, PhDr. Za  overovateľov zápisu určil Bc. Moniku Pažickú a Ing. arch. 

Slávu Dadovú  a  za zapisovateľku Darinu Tonhajzerovú. 

Uznesenie č. 123/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schvaľuje:   1. program rokovania OcZ 

 2. návrhovú komisiu v zložení Michal Fábry a Michaela Vlková, PhDr. 
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b) určuje za overovateľov zápisnice:   Bc. Monika Pažická a  Ing. arch.  Sláva Dadová 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Dariny Tonhajzerovej  

 

K bodu č. 2 

Starosta obce predniesol prítomným poslancom a občanom Správu o  kontrole plnenia uznesení 

115/2016-122/2016. Uvedenú správu uvádzame v prílohe č.1, ktorá je súčasťou tejto zápisnice.  

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov. 

Hlasovanie: 

Za:  7 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Eva Fábryová, Dominik Hájovský, , Bc. Monika Pažická, 

Daniel Pisár, Michaela Vlková, PhDr.) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 124/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu starostu obce  o kontrole 
plnenia uznesení č. 115/2016-122/2016 
 
 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. Správu starostu obce o činnosti 
uvádzame v prílohe č. 2  tejto zápisnice.  
Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov. 

Hlasovanie: 

Za:  7 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Eva Fábryová, Dominik Hájovský, , Bc. Monika Pažická, 

Daniel Pisár, Michaela Vlková, PhDr.) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 125/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu starostu obce o činnosti zo 
dňa 20.09.2016 
 

K bodu č. 4 

Hlavná kontrolórka obce Jozefína Paulíčková predložila Správu hlavnej kontrolórky obce za 1. polrok 

2016. 

Diskusia: 

Fábryová Eva – pripomenula osloviť neplatičov z pohľadávok za daň z nehnuteľností a komunálny 

odpad. 

Hlasovanie: 

Za:  7 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Eva Fábryová, Dominik Hájovský, , Bc. Monika Pažická, 

Daniel Pisár, Michaela Vlková, PhDr.) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 
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Uznesenie č. 126/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2016 
 

K bodu č. 5 

Kontrolórka obce Jozefína Paulíčková predložila na schválenie plán kontrolnej činnosti na II. polrok 
2016. Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 29.07.2016. Zo strany občanov neboli žiadne 
pripomienky, preto starosta obce dal hlasovať o jeho schválení.  
Hlasovanie: 

Za:  7 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Eva Fábryová, Dominik Hájovský, , Bc. Monika Pažická, 

Daniel Pisár, Michaela Vlková, PhDr.) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 127/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 
 

K bodu č. 6 

Dodatok č.  3 k VZN č  5-2010 o stanovení úhrad v oblasti školstva bol vyvesený a úradnej tabuli obce 

5.9.2016. Od občanov neprišli žiadne pripomienky. Jedná sa o príspevok na činnosť školského klubu 

detí, ktorý sa upravuje z 2,- € na 3,- €. 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov. 

Hlasovanie: 

Za:  7 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Eva Fábryová, Dominik Hájovský, , Bc. Monika Pažická, 

Daniel Pisár, Michaela Vlková, PhDr.) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 128/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Dodatok č. 3 k VZN č. 5-2010 o stanovení 

úhrad v oblasti školstva 

 

K bodu č. 7 

Schválenie úhrady faktúry za rozšírenie osvetlenia ul. Na Papiereň vo výške  3 518,32 €. Jedná sa 

o hornú časť nad bytovkami -  výstavba nových rodinných domov až po bývalú lesnícku bytovku 

v dĺžke cca 550 bm. V pôvodnom projekte bolo osvetlenie plánované len po bytovky. 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov. 

Hlasovanie: 

Za:  7 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Eva Fábryová, Dominik Hájovský, , Bc. Monika Pažická, 

Daniel Pisár, Michaela Vlková, PhDr.) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 129/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje úhradu faktúry  za rozšírenie osvetlenia 

ulice Na Papiereň vo výške  3 518,32 € 
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K bodu č. 8 

Schválenie nákupu samostatného zariadenia k rozhlasovej ústredni vo výške 1 980,- €.  Jedná sa 

o zariadenie, ktoré sa pripája k akejkoľvek ústredni a je zapojené k internetovej sieti. Má v sebe 

zabudovanú GSM bránu. Zariadenie dokáže: plánovanie hlásení na 1 rok dopredu, hlásenie priamo 

cez mobilný telefón, hlásenie cez počítač aj cez internet, odosielanie hromadných SMS správ, 

možnosť nastavenia vlastných varovných správ, spúšťanie pripravených hlásení cez SMS správu. 

Momentálne máme toto zariadenie zapožičané od spoločnosti  MK hlas, Sabinov, ktorá nám robí 

servis pôvodnej ústredne. Výhodou zariadenia pre zamestnancov je, že hlásenie, najmä víkendové, si 

dopredu môžu pripraviť a naplánovať spustenie hlásenia. A pre občanov - môžu si hlásenie vypočuť 

v archíve na internetovej stránke obce. Zariadenie máme zatiaľ zapožičané na mesiac. 

Diskusia: 

Eva Fábryová – potvrdila výhodu pri hlásení kultúrnych podujatí v obci či blahoželania jubilantom. 

Relácie boli vopred nahraté a priebežne spustené viackrát. Určite sa zlepší informovanosť občanov. 

Hlasovanie: 

Za:  7 (Ing. arch. Sláva Dadová, Michal Fábry, Eva Fábryová, Dominik Hájovský, , Bc. Monika Pažická, 

Daniel Pisár, Michaela Vlková, PhDr.) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 130/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje nákup samostatného zariadenia 

k rozhlasovej ústredni - VM Florian vo výške 1 980,- € od spoločnosti  MK hlas,s.r.o. Bernolákova 5, 

Sabinov 

 

K bodu č. 9 

Diskusné príspevky poslancov a občanov 

Dominik Hájovský – upozornil na potrebu vymeniť žalúzie v spoločenskom dome 

Starosta obce – opraviť sa môžu, nové dáme až po výmene okien, ktoré plánujeme v budúcnosti 

uskutočniť. 

Dominik Hájovský – pridal do diskusie aj pripomienky občanov bývajúcich v novej bytovke. Na jeho 

príspevok odpovedal starosta obce: 

 – som v kontakte so spoločnosťou  Roko Slovakia, majú už zamerané zábradlie na vstupe do bytovky, 

balkónové striešky. Problém prenikania vody v byte  A5 nie je odstránený, nezistili sme ešte zdroj. 

A ešte vymeníme kľučky na vchodových dverách, aby z vnútra nebola guľa. Z terás ide voda na 

parapety dolných bytov. 

Dominik Hájovský - od marca hovoríme o upratovaní na obecnom pozemku. Pri amfiteátri je kopa 

odpadu zo záhrad, treba ju upratať. Pri školskej bytovke treba dorobiť kanál, aby tam nedošlo 

k nehode. 

Starosta obce – „aktivační“ pracovníci už skončili. Naši zamestnanci včera dorobili garáž pre hasičské 

auto.  Postupne všetko dorobia, treba určiť priority. 

Bc. Monika Pažická - poďakovala Evke Fábryovej za perfektne zvládnuté kultúrne akcie počas celého 

leta v našej  obci. 

Michal Fábry – čističku odpadových vôd novej bytovky treba  zamknúť, oplotenie čističky je hotové. 

A je nutné  tam dať zošit a zapisovať záznamy o kontrole. 

Daniel Pisár – apeloval na opravu komunikácií v obci a štrkovej cesty pri bytovke, pokiaľ je ešte teplo.  
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Starosta obce – spoločnosť Strabag je objednaná na október, resp. zač. novembra. To ešte 

predpovedajú teplé počasie. 

Eva Fábryová – touto cestou chcem poďakovať všetkým organizáciám, či už klubu dôchodcov, sú to 

predsa postarší ľudia, ale aj mladým ľuďom a zamestnancom obecného úradu, ktorí pomáhali pri 

kultúrnych podujatiach. Zároveň vyzdvihla ochotu starostu obce pri objednaní kapiel na kultúrne 

podujatia. Rozbehli sme akciu – letné kino, ktoré tiež malo dobrú odozvu od občanov. V budúcnosti 

môžeme dať vstupné symbolické 1,-€, aby sme zaplatili náklady za premietanie. Dôležité je, že 

občania si našli cestu k nám.  

Celé leto som bola vyťažená organizovaním kultúrnych akcií. Tak len jedna pripomienka, školská 

kuchyňa nefunguje naplno. Pre občanov sa vozí len 10 obedov. Na takú veľkú obec je to málo 

stravníkov. 

 

 

K bodu č. 10 

Záver 

Po vyčerpaní diskusných príspevkov poďakoval starosta obce prítomným za účasť na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva a poprial im príjemný zvyšok dňa. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 17. hod. 

 

Overovatelia zápisu:           Bc. Monika Pažická    __________________ 
   
 Ing. arch. Sláva Dadová    __________________ 
 
 
 
Zapisovateľka:    Darina Tonhajzerová          __________________ 
 
Starosta obce:             Ing. Dušan Ďuriš     __________________ 
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Uznesenia z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, konaného dňa 

20.09.2016 

 
Uznesenie č. 123/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schvaľuje:   1. program rokovania OcZ 

 2. návrhovú komisiu v zložení Michal Fábry a Michaela Vlková, PhDr. 

 

b) určuje za overovateľov zápisnice:   Bc. Monika Pažická a  Ing. arch.  Sláva Dadová 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Dariny Tonhajzerovej  

Dariny Tonhajzerovej  

 

Uznesenie č. 124/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu starostu obce  o kontrole 
plnenia uznesení č. 115/2016-122/2016 
 
 
Uznesenie č. 125/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu starostu obce o činnosti zo 
dňa 20.09.2016 
 

 

Uznesenie č. 126/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2016 
 
 

Uznesenie č. 127/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 
 
 
 

Uznesenie č. 128/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Dodatok č. 3 k VZN č. 5-2010 o stanovení 

úhrad v oblasti školstva 

 
 

Uznesenie č. 129/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje úhradu faktúry  za rozšírenie osvetlenia 

ulice Na Papiereň vo výške  3 518,32 € 

 
 

Uznesenie č. 130/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje nákup samostatného zariadenia 

k rozhlasovej ústredni - VM Florian vo výške 1 980,- € od spoločnosti  MK hlas,s.r.o. Bernolákova 5, 

Sabinov 
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Príloha č. 1 
 

Správa o kontrole plnenia uznesení č. 115/2016-122/2016 
 

 

115/2016 - Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  schválilo program, návrhovú komisiu,  

určilo overovateľov zápisnice, zobralo na vedomie určenie zapisovateľky. 

116/2016 -  Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom   zobralo na vedomie Správu o kontrole 

plnenia uznesení č. 91-114/2016. 

117/2016 - Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom   zobralo na vedomie Správu starostu 

obce o činnosti zo dňa 21. júna 2016. 

118/2016  - Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom   schválilo VZN č. 4/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kamenec pod Vtáčnikom 

a VZN je v platnosti. 

119/2016 – Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie správu hlavnej 

kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2015 a jej stanovisko k záverečnému účtu za rok 

2015. 

120/2016 - Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom   schválilo záverečný účet za rok 2015. 

121/2016 – Uznesenie č. 114/2016 je zrušené a úhrada finančných prostriedkov vo výške 2 887,20 € 

za garážovú ránu na garáž pre hasičské auto bola prevedená. 

122/2016 – garáž na ulici Hornokamenčianska je osadená. 
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Príloha č. 2 
 
 

Správa starostu obce o činnosti 
 

 
         Od posledného zastupiteľstva konaného dňa 21.6.2016 sa uskutočnili nasledovné kultúrno-
spoločenské akcie. Vzhľadom nato, že mesiace júl a august sú nosnými mesiacmi na ich uskutočnenie, 
vyžadovali si aj zvýšenú  pozornosť nielen zamestnancov obecného úradu, ale aj spoločenských 
organizácií a predovšetkým kultúrnej komisie. Boli uskutočnené nasledovné akcie: 

-  24. 6. 2016 -  koncert za dobré vysvedčenie 
- 25. 6. 2016 -  Memoriál Ladislava Nechalu – futbalový turnaj starých pánov 
- 27. 6. 2016 -  rozlúčka s deviatakmi 
- 2. - 3. 7. 2016 - návšteva družobnej obce Postřelmov – výstup na Vtáčnik 
- 9. 7. 2016 - Beh na Vtáčnik 
- 16. 7. 2016 - zájazd do Terchovej – Veľký Rozsutec 
- 22. 7. 2016 - letné kino – Pacho, hybský zbojník 
- 13. 8. 2016 - Dychovky pod Vtáčnikom – 8.ročník 
- 28. 8. 2016 - oslavy 72. výročia SNP spojené s letným kinom 
- 5. 9. 2016 - Otvorenie nového školského roka 
- 18. 9. 2016 - Medový deň 

 
       Bezmála každý víkend sa cez prázdniny uskutočnila akcia. Pre mnohých hlavne organizátorov a 
priamo zainteresovaných ľudí to bolo určite vyčerpávajúce. Touto cestou sa chcem  všetkým týmto 
ľuďom poďakovať za odvedenú prácu, ich entuziazmus. Snáď viac ako moje poďakovanie je pre nich 
spokojnosť účinkujúcich, úsmev či slová chvály od hostí a návštevníkov, ktorí na každú akciu prišli 
v hojnom počte. Myslím, že ak aj v budúcnosti nás poctia takouto hojnou návštevou, bude to pre nás 
to najlepšie vysvedčenie za dobré zvládnuté či už kultúrne alebo športové akcie. Ešte raz ďakujem. 
 
       V letných mesiacoch nezaháľali ani kontrolné úrady. Na obecný úrad prišla kontrola z vládneho 
auditu na kontrolu dotácií, ktorá stále pretrváva, z Bratislavy prišla kontrola na porealizačnú kontrolu 
verejného osvetlenia z ministerstva hospodárstva. Výsledok zatiaľ tiež nemám a na kontrole bola aj 
okresná prokuratúra na poskytovanie dotácií. O výsledkoch kontrol vás budem po ich ukončení 
informovať.  
 
        Zamestnanci obecného úradu okrem spomínaných prác v rámci kultúrnych podujatí, robili 
pravidelný servis verených priestranstiev a ukončili k mojej spokojnosti a spokojnosti hádam aj DHZ 
novú garáž pre hasičské auto v areáli materskej školy. V septembri príde spoločnosť Strabag na 
obhliadku a nacenenie miestnych komunikácii - výtlky,  s predbežnou realizáciou október – november 
2016. 
Úprava elektrickej prípojky na amfiteátri je dokončená. 
 
 


