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Zápisnica 

zo 14. riadneho zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, 

konaného dňa 21.06.2016 
 

 
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 6  čím bolo uznášania schopné, spôsobilé jednať a prijímať závery.  
Návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení č. 91/2016-114/2016 

3. Správa starostu obce o činnosti 

4. Schválenie VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Kamenec pod Vtáčnikom 

5. Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za  2. polrok 2015 a stanovisko hlavného 

kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2015 

6. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce za rok 2015 a konsolidovanej účtovnej 

závierky za rok 2015 

7. Schválenie objednávky a úhrady garážovej brány pre hasičské auto                                                                                                                                                                                      

8. Prerokovanie žiadostí občanov 

9. Diskusné príspevky poslancov a občanov 

10. Záver 

Návrhová komisia: Michaela Vlková, PhDr. 
 Dominik Hájovský  
 
Overovatelia zápisu: Eva Fábryová 
 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 Evu Fábryovú a  Eduarda Nechalu a za  zapisovateľku Darinu Tonhajzerovú. 
 
Uznesenie č. 115/2016 
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 overovateľov zápisnice:  Eva Fábryová 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 91-
114/2016. Uvedenú správu uvádzame v prílohe č.1, ktorá je súčasťou tejto zápisnice. Poslanci nemali 
k správe pripomienky. 
Hlasovanie: 
Za: 6 (Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  Daniel Pisár, Marián Žiak, Vlková Michaela, 
PhDr.) 
Proti: 0 
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 116/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrole plnenia 
uznesení č. 91-114/2016  
 
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 posledného obecného 
zastupiteľstva. Správu starostu obce o činnosti uvádzame v prílohe č. 2 tejto zápisnice.  
Diskusia: 
Dominik Hájovský – spýtal sa, či boli poslané listy občanom na dodržiavanie  poriadku v obci.   
Hlasovanie: 
Za: 6 (Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  Daniel Pisár, Marián Žiak, Vlková Michaela, 
PhDr.) 
Proti: 0 
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 117/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o činnosti starostu obce zo 
dňa 21.06.2016 
 
K bodu č. 4: 
Starosta obce predložil na schválenie návrh náhrady VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kamenec pod Vtáčnikom. VZN bolo 
vyvesené 3. 6.2016. Zo strany občanov neprišli žiadne pripomienky.  
Diskusia: 
Bez príspevkov 
Hlasovanie: 
Za: 6 (Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  Daniel Pisár, Marián Žiak, Vlková Michaela, 
PhDr.) 
Proti: 0 
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 118/2016 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nahradenie  Všeobecne záväzne nariadenie č. 4/2016 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kamenec pod Vtáčnikom 
 
K bodu č. 5: 
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce a stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 
2015 predniesla Jozefína Paulíčková, kontrolórka obce. 
Diskusia: 
Eva Fábryová -  informovala sa na predpokladaný čas návratu finančných prostriedkov za 
rekonštrukciu verejného osvetlenia. 
Starosta obce – prišli požiadavky na doplnenie žiadosti, ktoré som odoslal a predpokladám, že o dva 
mesiace. 
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Eva Fábryová – ako sa budú riešiť nevymožiteľné pohľadávky za daň z nehnuteľnosti a za komunálny 
odpad? 
Jozefína Paulíčková – ešte prebieha platenie daní za nové zúčtovacie obdobie. Kontrolu plánujem 
v septembri a v spolupráci s pani Kožákovou pripravíme pre vás zaktualizovaný  stav pohľadávok. 
Hlasovanie: 
Za: 6 (Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  Daniel Pisár, Marián Žiak, Vlková Michaela, 
PhDr.) 
Proti: 0 
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 119/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  berie na vedomie správu kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce za  2. polrok 2015 a stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu 
obce za rok 2015 
 
K bodu č. 6: 
Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce za rok 2015 a konsolidovanej účtovnej závierky za 
rok 2015 
Diskusia: 
Po predchádzajúcej diskusii nemali poslanci ďalšie diskusné príspevky, a tak starosta obce dal 
hlasovať. 
Hlasovanie: 
Za: 6 (Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  Daniel Pisár, Marián Žiak, Vlková Michaela, 
PhDr.) 
Proti: 0 
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 120/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné 
hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad 
 

 
K bodu č. 7: 
Schválenie objednávky a úhrady garážovej brány pre hasičské auto. Pôvodný dodávateľ odstúpil od 
ponuky z dôvodu, že rozmery brány zodpovedajú už priemyselnej  bráne a plánoval navýšiť cenu 
pôvodnej objednávky.  Oslovil som druhého v poradí – firmu ROMAKO Prievidza. Ponúkli mi bránu 
s reťazovým  pohonom  a ručným pohonom za 2887,20 €. 
Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 
Hlasovanie: 
Za: 6 (Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  Daniel Pisár, Marián Žiak, Vlková Michaela, 
PhDr.) 
Proti: 0 
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 121/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje úhradu garážovej brány pre hasičské auto 
vo výške  2887,20 EUR a zároveň ruší uznesenie č. 114/2016 zo dňa 31.05.2016 
 
K bodu č. 8: 
Prerokovanie žiadosti občanov. Na obecný úrad bola doručená žiadosť o povolenie umiestnenia 
garáže pred rodinným domom Ľubomíra Tonhajzera na obecnom pozemku E-KN 1-91/1, k. ú. 
Kamenec pod Vtáčnikom, ulica Hornokamenčianska č. 102/64. V prípade potreby  je možné garáž 
v budúcnosti premiestniť. 
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Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 
 
Hlasovanie: 
Za: 6 (Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala,  Daniel Pisár, Marián Žiak, Vlková Michaela, 
PhDr.) 
Proti: 0 
Zdržalo sa:  0 
Uznesenie č. 122/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje umiestnenie samonosnej garáže na 
obecnom pozemku E-KN 1-91/1, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, ulica Hornokamenčianska za 
podmienky, že v prípade potreby obce bude garáž z pozemku odstránená. 
 
Starosta obce – na obecný úrad bol doručený ďakovný list od Mgr. Mariána Lukáča za poskytnutie 
finančných prostriedkov na uhradenie časti nákladov spojených s účasťou dcéry Veroniky na 
medzinárodnej súťaži v programovaní BALTIE 2016. Veronika sa umiestnila v medzinárodnom kole na 
deviatom mieste spomedzi devätnástich finalistov vo svojej kategórii, pričom spomedzi slovenských 
účastníkov skončila druhá. Mgr. Lukáč verí, že obec bude naďalej podporovať všetky nadané deti na 
podobných akciách, pretože práve oni dokážu veľmi pozitívnym spôsobom zviditeľniť obec. 
 
K bodu č. 9: 
Diskusné príspevky poslancov a občanov 
Marián Žiak – nezabudli ste objednať verejné WC na plánované kultúrne podujatia? 
Starosta obce – sú objednané už aj na akciu Dychovky 2016. 
Marián Žiak – na ulici Cesta na Jandovú je spravená skládka konárov. 
Oto Jančovič – potvrdzujem a upozorňujem, že v prípade požiaru nie je šanca tadiaľ prejsť hasičským 
autom.  
Eva Fábryová – poďakovala pracovníkom obecného úradu za pomoc pri vyčistení kanálu na Hornom 
Kamenci – odvoz konárov. Informovala poslancov, že na jej výzvu ako spoluorganizátorky „ Koncertu 
za dobré vysvedčenie“ a ako organizátorky „ 5 minút slávy“, v ktorom vystúpia talentovaní žiaci 
z materskej i základnej školy, jej boli doručené finančné prostriedky a materiálne darčeky v rekordnej 
výške. Menovite títo občania a podnikatelia: 

Finančné dary                                                         Vecné dary 

Adriána Žišková COOP Jednota 

Barbar - Miroslav Blaho Elena Slošiariková 

Daniel Pisár Marcela Nechalová 

Darina Laušová Obecný úrad 

Hasiči Peter Vojdáš 

Ing. Imrich Mokrý Potraviny Domovina 

Kamila Fábryová rodina Lukáčová 

Miloš Bartolen Stavebniny UNI - Peter Eisenhardt 

Patrik Nechala Svätý Hubert - Miriam Chrastinová 

Poslanci OcZ Žaneta Kiripolská 

Róbert Žiško  

Stanislav Vrška 

Starosta obce 
Svätý Hubert - Miriam Chrastinová 
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Som nadšená z prístupu našich občanov a podnikateľov pri podpore našej  mladej generácie a ešte raz 
všetkým ďakujem. 
Lukáš Jánoška – dal podnet poslancom aby prerokovali možnosť postaviť novú zbrojnicu pri materskej 
škole. 
Starosta obce – budeme sa tomuto podnetu venovať na najbližšej pracovnej porade. 
 
 
K bodu č. 10. Záver 
Po vyčerpaní diskusných príspevkov starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva 
a poďakoval všetkým prítomným za ich účasť. 
 
Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18.15 hod. 
 
Overovatelia zápisu:                                           Eva Fábryová                   _____________________ 
    
   Eduard Nechala                 _____________________ 
 
                              
 
 
Zapisovateľka:             Darina Tonhajzerová         _____________________ 
 
 
 
 
 
Starosta obce:           Ing. Dušan Ďuriš           _____________________ 
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Uznesenia  zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom 

dňa 21.06.2016 
 

 

Uznesenie č. 115/2016 
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 overovateľov zápisnice:  Eva Fábryová a Eduard  Nechala 
 
c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Dariny Tonhajzerovej  
 

 
Uznesenie č. 116/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrole plnenia 
uznesení č. 91-114/2016  
 
 
Uznesenie č. 117/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o činnosti starostu obce zo 
dňa 21.06.2016 
 
 
Uznesenie č. 118/2016 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nahradenie  Všeobecne záväzne nariadenie č. 4/2016 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kamenec pod Vtáčnikom 
 
 
Uznesenie č. 119/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  berie na vedomie správu kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce za  2. polrok 2015 a stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu 
obce za rok 2015 
 
 
Uznesenie č. 120/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné 
hospodárenie obce za rok 2015 bez výhrad 
 
 
Uznesenie č. 121/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje úhradu garážovej brány pre hasičské auto 
vo výške 2 887,20 € a zároveň ruší uznesenie č. 114/2016 zo dňa 31.05.2016 
 
 
Uznesenie č. 122/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje umiestnenie samonosnej garáže na 
obecnom pozemku E-KN 1-91/1, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, ulica Hornokamenčianska za 
podmienky, že v prípade potreby obce bude garáž z pozemku odstránená 
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Príloha č. 1 
 

Správa o kontrole plnenia uznesení 91-114/2016 
 
 

Uzneseniami č. 91,101,110/2016 Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo: program 
rokovaní OcZ a návrhové komisie, určilo overovateľov zápisnice a zobralo na vedomie určenie 
zapisovateľky na 11., 12. a 13. zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
Uznesenie 92/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie Správu o kontrole plnenia 
uznesení č. 64-82/2016 a 83-90/2016. 
Uznesenie č. 93/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie Správu o činnosti starostu obce 
zo dňa 23.02.2016. 
Uznesenie č. 94/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo nákup splyňovacej peletovacej pece 

s príslušenstvom do budovy TJ Tatran Kamenec pod Vtáčnikom v hodnote 2 742,22 €. Pec bola 

zakúpená a je v prevádzke. 

Uznesenie č. 95/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom súhlasilo so záväzkom obce, že proces obstarávania 

a schvaľovania „Zmien a doplnkov č. 1, územného plánu obce Kamenec pod Vtáčnikom“, v súlade s § 

22 zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov 

potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi Ministerstvom dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR a žiadateľom v zmysle § 4 ods.2 zákona č. 226 / 2012 Z. z. 

o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí. Na územnom pláne sa 

už pracuje a podpísal som zmluvu s MDVaRR o poskytnutí dotácie vo výške 9 097,20 €. Bola odoslaná 

na ministerstvo. 

Uznesenie č. 96/2016  

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo záväzok obce, ukončiť proces obstarávania 

a schvaľovania „Zmien a doplnkov č.1, územného plánu obce Kamenec pod Vtáčnikom“, v súlade s § 

22 zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov 

najneskôr do troch rokov od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi Ministerstvom dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR a obcou Kamenec pod Vtáčnikom v zmysle § 4 ods.2 zákona č. 

226/2012 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí. Verím, že 

celý proces sa ukončí do konca novembra 2016, kedy je aj povinnosť dotáciu vyúčtovať. 

Uznesenie č. 97/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo uzavretie zmluvy na uskutočnenie služby 

„Zmien a doplnkov č. 1, územného plánu obce Kamenec pod Vtáčnikom“ so spoločnosťou AGS 

ATELIÉR s.r.o. Štefana Baniča 2/6, 971 01 Prievidza ako úspešným uchádzačom vo verejnom 

obstarávaní uskutočnenom v  zmysle §9 ods.9. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

v platnom znení a Vnútornej smernice obce Kamenec pod Vtáčnikom  pre verejné obstarávanie. 

Zmluva so spoločnosťou AGS ATELIÉR, s.r.o. je podpísaná, zverejnená a v platnosti. 

Uznesenie č. 98/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom poverilo starostu obce podpísať zmluvu na 

uskutočnenie služby „Zmien a doplnkov č. 1, územného plánu obce Kamenec pod Vtáčnikom“ so 

spoločnosťou AGS ATELIÉR s.r.o. Štefana Baniča 2/6, 971 01 Prievidza ako úspešným uchádzačom vo 

verejnom obstarávaní v lehote do 26.02.2016. Zmluvu som už podpísal. 
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Uznesenie č. 99/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom poverilo starostu obce podať žiadosť na poskytnutie 

dotácie na spracovanie „Zmien a doplnkov č. 1, územného plánu obce Kamenec pod Vtáčnikom“ 

v zmysle zákona č. 226/2012 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej 

dokumentácie obcí v čo najkratšom termíne, najneskôr do 26.2.2016. Žiadosť o poskytnutie dotácie 

som podal a zo strany MDVaRR bolo vyhovené vo výške 9 097,20 €. 

Uznesenie č. 100/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo zámer spotrebného družstva COOP Jednota 

Prievidza s výstavbou parkoviska pred obchodným domom v Kamenci pod Vtáčnikom s výhradou: 

zachovanie zelene pred obchodným domom a vypracovať novú štúdiu s využitím existujúcich 

parkovacích miest. Finálnu architektonickú štúdiu predloží spotrebné družstvo  COOP Jednota 

starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva na schválenie.  SD COOP Jednota som poslal 

naše stanovisko, k realizácii výstavby parkoviska. Našu pripomienku zobrali na vedomie, zatiaľ však 

nový návrh neposlali. 

Uznesenie č. 102/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce na 1. polrok 2016. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra bol schválený 
a hlavný kontrolór podľa plánu vykonáva kontroly priebežne. 
Uznesenie č. 103/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo Program rozvoja obce Kamenec pod 
Vtáčnikom na roky 2014-2020. Program je schválený a zverejnený na internetovej stránke obce 
v sekcii samospráva. 
Uznesenie č. 104/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie a schválilo podanie žiadosti : 
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu „Kvalita životného 
prostredia“ pre prioritnú os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja 
environmentálnej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so 
zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku 
odpadov.  
Názov projektu : "Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom" 
Kód výzvy : OPKZP-PO1-SC111-2016-10 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sumu celkového spolufinancovania projektu zo strany obce Kamenec 
pod Vtáčnikom z celkových oprávnených výdavkov vo výške 5% a to 26 451,74 - EUR.  
Žiadosť o nenávratný príspevok bola poslaná dňa 31.5.2016. 
Uznesenie č. 105/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo úhradu faktúry na havarijný stav 

vodovodnej prípojky v  Základnej škole v Kamenci pod Vtáčnikom vo výške 4 209,14 € s DPH na 

základe cenovej ponuky spoločnosti STAVIS Prievidza, s. r. o. Faktúra bola uhradená. 

Uznesenie č. 106/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie Správu o činnosti spoločenských 

organizáciách a združeniach pôsobiacich na území obce a schválilo Plán kultúrnych a športových 

podujatí na rok 2016. Dokumenty sú zverejnené na internetovej stránke obce v sekcii Kultúra – plán 

podujatí. 

Uznesenie č. 107/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo pridelenie nájomných bytov v 15-bytovom 

dome ulica Na Papiereň č. 729, orientačné číslo 81 C, 81 D. Nájomníci ich už užívajú. 
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Uznesenie č. 108/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo nájomnú zmluvu so spoločnosťou ROKO 

SLOVAKIA, s.r.o., G. Švéniho 10/A, Prievidza o prenájme bytov v 15-bytovom dome, ulica Na Papiereň 

729/81C a 81D. Nájomná zmluva je uzavretá a platíme mesačný nájom 1 779,79 €až do schválenia 

žiadosti zo strany ŠFRB a MDVaRR. 

Uznesenie č. 109/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo obstarávaciu cenu na hasičské auto Tatra 

815 vo výške  16 000 eur a auto bolo s uvedenou sumou zaradené do majetku obce.  

Uznesenie č. 111/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo Zmluvu o dielo na vypracovanie žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok na projekt „Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom“ so spoločnosťou 

EPIC Partner SK, s.r.o., Dunajské nábrežie 14, Komárno. Zmluva bola podpísaná a zverejnená, žiadosť 

vypracovaná a podaná. 

Uznesenie č. 112/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo Zmluvu o manažmente verejného 

obstarávania na projekt „Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom“ so spoločnosťou EPIC Partner, s.r.o., 

Dunajské nábrežie 14, Komárno. Zmluva bola podpísaná, zverejnená a verejné obstarávanie už 

v súčasnosti prebieha. 

Uznesenie č. 113/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo poskytnutie finančnej pomoci vo výške 

100,- € na čiastočnú úhradu nákladov spojených s účasťou Veroniky Lukáčovej na medzinárodnej 

programátorskej súťaži BALTIE 2016. Finančné prostriedky boli poukázané a už aj zúčtované. 

Uznesenie č. 114/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo úhradu faktúry na výrobu a montáž 

sekcionálnej  garážovej brány vo výške 2744,84 €. Nakoľko vybraný dodávateľ odstúpil od objednávky, 

oslovil som druhého dodávateľa a budeme schvaľovať nové uznesenie s novou cenou od iného 

výrobcu a toto uznesenie zrušíme. 

 
 
 
 
V Kamenci pod Vtáčnikom, 25.06.2015       
 
 
 
 
 
 
          Ing. Dušan Ďuriš 
                starosta obce 
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Príloha č. 2 
 

Správa o činnosti starostu obce zo dňa 21.06.2016 
 

V čase od 23.02.2016 do 21.06.2016 sa uskutočnili nasledovné akcie: 

25.02. 2016 – uvítali sme do života 12 detí – 8 chlapcov a 4 dievčatá 
26.03. 2016 – Veľkonočný turnaj v stolnom tenise 
07.04. 2016 – účasť na výstave „Záhradkár – včelár“ v Trenčíne 
30.04. 2016 – stavanie mája 
26.04. 2016 – účasť na divadelnom predstavení Šialené nožničky v Teatro Wüstenrot v Bratislave 
03.06. 2016 – oslavy MDD 
Ďakujem kultúrnej komisii a spoločenských i športovým organizáciám za úspešne zvládnuté akcie. 
 
  V priebehu štyroch mesiacov som podal nasledovné žiadosti: 
 

- Na TSK v Trenčíne žiadosť o poskytnutie dotácie na Dychovky pod Vtáčnikom. Schválili nám 
1200,-€. 

- Na Hudobný fond v Bratislave žiadosť o poskytnutie dotácie na Dychovky pod Vtáčnikom. 
Schválili nám 1500,-€. 

- Na kamerový systém v obci – Prevencia kriminality – II. etapa – zatiaľ bez odpovede. 
- Na Okresný úrad v Trenčíne žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na havarijný stav 

v základnej škole – vodovod a strecha. Táto žiadosť je ešte v štádiu konania. 
- Na úrad vlády – žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na výmenu okien 

v spoločenskom dome. 
- Na MDVaRR v Bratislave – žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na zmeny a doplnky 

územného plánu obce Kamenec pod Vtáčnikom. Schválili nám 9 097,20€. 
- Na MŽP v Bratislave – žiadosť o nenávratný príspevok na zberný dvor. Zatiaľ ešte 

nevyhnocovali, ale verejné obstarávanie už beží. 
 

 Od 1.5.2016 sa nasťahovali do novej bytovky prví nájomníci. Bytovka je plne obsadená 
a dúfam, že nájomníci sú spokojní a bývanie sa im páči. Pracujeme na zmenách a doplnku č. 1 
územného plánu obce. Tieto zmeny by mali byť spracované do konca novembra 2016. Zamestnanci 
obecného úradu vykonávajú svoju prácu k mojej a dúfam, že aj „dedinskej“ spokojnosti. Vzhľadom 
k počasiu, aké momentálne je (slnečno ale aj daždivo), kosili dedinu už 3x. Finišuje sa s garážou pre 
hasičské auto. Keď sa to už dokončí, budú sa robiť podľa plánu práce ďalšie práce. Dedina nám 
opeknieva, robí sa nová výsadba stromkov a kvetín. Verím, že takto skrášlená dedina nám vydrží čo 
najdlhšie a výsadba nebude zničená. Taktiež sme zakúpili ojazdené auto Škoda Felicia Combi na 
rozvoz stravy po obci ako aj na rýchlejší  presun pracovníkov po obci. Čaká nás „uhorková sezóna“ 
plná atraktívnych kultúrnych i športových podujatí počas prázdnin, takže kultúrna komisia i ostatné 
organizácie sa budú mať čo obracať. Želám im veľa pracovného elánu, ale hlavne veľa spokojných 
občanov, divákov i účinkujúcich a samozrejme pekné počasie. 

 
 
 
V Kamenci pod Vtáčnikom, 21.06.2016 
         
 
 
 
        Ing. Dušan Ďuriš   
           starosta obce 


