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Zápisnica 

z 11. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, 

konaného dňa 23.02.2016 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: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení č. 64-82/2015 a 83-90/2016 

3. Správa starostu obce o činnosti  

4. Schválenie úhrady  nákupu splyňovacej pece s príslušenstvom do budovy TJ Tatran Kamenec 

pod Vtáčnikom v hodnote 2 742,22 € 

5. Schválenie zmluvy a realizácie diela „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Kamenec 

pod Vtáčnikom“ 

6. Prerokovanie zámeru spoločnosti COOP Jednota Prievidza - parkovisko 

7. Diskusné príspevky poslancov a občanov 

8. Záver 

 

Návrhová komisia: Marián Žiak 

 Michaela Vlková, PhDr 

h občasných pri 

Overovatelia zápisu: Eva Fábryová 

 Eduard Nechala 

 

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 

Marián Žiak a Michaela Vlková, PhDr. Za  overovateľov zápisu určil Evu Fábryovú a Eduarda Nechalu a  

za zapisovateľku Darinu Tonhajzerovú. 

Uznesenie č. 91/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schvaľuje:   1. program rokovania OcZ 

 2. návrhovú komisiu v zložení Marián Žiak a Michaela Vlková, PhDr. 
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b) určuje za overovateľov zápisnice v zložení Eva Fábryová a Eduard Nechala 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Dariny Tonhajzerovej  

 

K bodu č. 2 

Starosta obce predniesol prítomným poslancom a občanom Správu o  kontrole plnenia uznesení č. 64-

82/2015 a 83-90/2016. Uvedenú správu uvádzame v prílohe č.1, ktorá je súčasťou tejto zápisnice. 

Poslanci nemali k správe pripomienky. 

Diskusia: 

Eva Fábryová –  reagovala na úsporu elektrickej energie zásluhou   nového osvetlenia v obci. Podotkla, 

že už pri výmene ističov z 50 na 40 ampérov dosiahne obec značnú finančnú úsporu. 

Hlasovanie: 

Za:  7 (Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala, Bc. Monika Pažická, Daniel Pisár, Vlková 

Michaela, PhDr., Marián Žiak) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 92/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrole plnenia 
uznesení č. 64-82/2015 a 83-90/2016 
 
 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: 

Eduard Nechala – reagoval na  pozitívny vplyv prijatia aktivačných pracovníkov, čo obci prinesie cca 

30 000,-€ zo štátneho rozpočtu a pomôže občanom dlhodobo nezamestnaným zaradiť sa do 

pracovného  procesu. 

Hlasovanie: 

Za:  7 (Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala, Bc. Monika Pažická, Daniel Pisár, Vlková 

Michaela, PhDr., Marián Žiak) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 93/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu starostu obce o činnosti zo 
dňa 23.02.2016 
 

K bodu č. 4 

Havarijnú situáciu v budove TJ Tatran Kamenec pod Vtáčnikom riešime nákupom  splyňovacej 

peletovacej pece s príslušenstvom v hodnote 2 742,22 €. V decembri sme nakúpili materiál na nový 

rozvod kúrenia. Na jar sme zistili, že máme ešte rezervné finančné prostriedky, tak sme investovali do 

kotla. 

Diskusia: 

Eva Fábryová – zúčastnila sa výročnej členskej schôdze a tlmočila od športovcov poďakovanie 

obecnému úradu za kúrenie v budove TJ Tatran. Teraz môžu robiť ďalšie športové akcie, turnaje 

a môže sa už viac využívať aj multifunkčné ihrisko. Ešte je potrebné opraviť pánske toalety. 
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Starosta obce – nemôžeme sa venovať len renovácií šatní. Máme havárijny stav v základnej škole. 

Únik vody je 150 – 200,- € mesačne. Robili sa sondy na troch miestach, stálo to 600,- € a nezistili sme 

príčinu. Budeme to riešiť cez prázdniny, keď bude lepšie počasie. Voda sa v škole odstavuje každý deň 

po skončení krúžkov. Potrubie bude treba asi vymeniť. Má už 40 rokov. Ale vráťme sa k nákupu 

peletovacej pece.  

Hlasovanie: 

Za:  7 (Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala, Bc. Monika Pažická, Daniel Pisár, Vlková 

Michaela, PhDr., Marián Žiak) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 94/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje nákup splyňovacej peletovacej pece 

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

 

K bodu č. 5 

V súlade so „Zmenami a doplnkom č.1 územného plánu obce Kamenec pod Vtáčnikom“ bolo spravený 

prieskum trhu. Oslovil som tri architektonické kancelárie. Najnižšiu ponuku nám predložila firma AGS 

ATELIÉR, Štefana Baniča 2/6, Prievidza.   Predkladám zápis z prieskumu trhu a otváram diskusiu.  

Diskusia: 

Eva Fábryová – spýtala sa, čo všetko zahŕňa územný plán. 

Ján Nechala – občan, podotkol, že keď on bol starosta, tak územný plán museli mať len obce nad 2000 

obyvateľov. 

Starosta obce – áno, ale ktoré obce ho už majú, sú povinné ho aktualizovať. Návrhy na zmeny budú 

dávať občania, poslanci, informácie budú zverejnené v obecných tabuliach obce a v miestnom 

rozhlase. Pripomienkovať ho budú aj okolité obce. Vypracovanie nového územného plánu je finančne 

náročné, riešime to doplnkom k ÚP. Požiadame o dotáciu Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja.  

 

Hlasovanie: 

Za:  7 (Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala, Bc. Monika Pažická, Daniel Pisár, Vlková 

Michaela, PhDr., Marián Žiak) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 95/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom súhlasí 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 

 

Hlasovanie: 

Za:  7 (Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala, Bc. Monika Pažická, Daniel Pisár, Vlková 

Michaela, PhDr., Marián Žiak) 

Proti:  0    
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Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 96/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje 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 

 

Hlasovanie: 

Za:  7 (Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala, Bc. Monika Pažická, Daniel Pisár, Vlková 

Michaela, PhDr., Marián Žiak) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 97/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje 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 

 

Hlasovanie: 

Za:  7 (Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala, Bc. Monika Pažická, Daniel Pisár, Vlková 

Michaela, PhDr., Marián Žiak) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 98/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom poveruje 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  26.2.2016 

 

Hlasovanie: 

Za:  7 (Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala, Bc. Monika Pažická, Daniel Pisár, Vlková 

Michaela, PhDr., Marián Žiak) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 99/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom poveruje 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  
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K bodu č. 6 

Predkladám Zámer spotrebného družstva COOP Jednota Prievidza, ktoré chce spraviť zo zelenej časti 

pred obchodom parkovisko. Kupujúci budú môcť ísť s košíkom až k autu.  Poslanci a občania sa 

oboznámili s návrhom COOP Jednota a po vzájomnej diskusii súhlasili s návrhom  starostu obce 

spraviť vedľa schodov zjazd pre nákupné košíky a tým sa zachová zelená plocha pred supermarketom. 

Hlasovanie: 

Za:  7 (Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Eduard Nechala, Bc. Monika Pažická, Daniel Pisár, Vlková 

Michaela, PhDr., Marián Žiak) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 100/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje zámer spoločnosti 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 

 

K bodu č. 7 

Diskusné príspevky poslancov a občanov 

Daniel Pisár – na Hornom Kamenci, tam kde je včelár, treba opíliť ešte stromy, pokiaľ nie je vegetačné 

obdobie. 

Bc. Monika Pažická – žiadala riešiť cestu pri starej svadobke. 

Starosta obce – nechceli sme to riešiť, lebo sme počítali s výstavbou  kanalizácie. Zapracujeme to do 

plánu prác  v tomto roku. 

Michaela Vlková, PhDr – žiada hlavnú kontrolórku obce o vypracovanie plánu na predkladanie 

finančných tokov - školská jedáleň a základná škola do 14 dní. 

Marián Žiak – poďakoval za kúrenie v budove TJ Tatran. 

Eva Fábryová – spýtala sa, prečo sa vozia do našej obce obedy od podnikateľov mimo našej obce, keď 

máme v škole jedáleň? Treba zlacnieť našu stravnú jednotku a ponúknuť im stravovanie z našej 

jedálne. 

Daniel Pisár – lebo ponúkajú na výber tri druhy jedál. 

Eduard Nechala – navrhol stretnutie kuchárok s poslancami a motivovať ich finančne od množstva 

obedov. 

Eva Fábryová – Vyzvala 12 organizácií v našej obci, aby podali správu o činnosti do 10.3.2016. Ďalej 

upozornila na nedostatočne osvetlenú križovatku pri supermarkete Jednota. Ďalej sa spýtala starostu 

obce na rozšírenie materskej školy. Na výzvu predsedu vlády už dostalo 192 obcí dotácie. 

Starosta obce – všetko sa odvíja od finančných prostriedkov. Rozšírenie MŠ si bude vyžadovať aj 

ďalšiu učiteľku, čo predstavuje zvýšenie finančných výdavkov na plat a odvody. Ale tomto problém 

nevidím. Mám však snahu dostať dotácie na rozšírenie triedy, jej zmodernizovanie, nakoľko ide aj 

ďalšia výzva. Keď to teraz hneď spravíme za vlastné finančné prostriedky, bola by škoda prísť 

o možnosť žiadať dotácie. Na otázku, či novú pracovnú silu nemôžeme prijať na dohodu s úradom 

práce  cez aktivačnú činnosť, odpovedal, že by učiteľka musela spĺňať kritéria pre daný program 

zamestnanosti.  

Eduard Nechala – kedy sa napoja svetlá hore nad bytovkami? 
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Starosta obce – súvisí to s porealizačným meraním. Až keď bude ukončené, potom sa môžu 

namontovať, v opačnom prípade by došlo ku skresleným údajom. 

Eduard Nechala – ako budú rozmiestnené kontajnery na PET fľaše na bytovkách? 

Starosta obce – máme 9 kontajnerov. Teda 8 kontajnerov pôjde na bytovky a 1 pri supermarket COOP 

Jednota. 

Dominik Hájovský – pri zbere PET fliaš zabúdajú dávať nové vrecia. 

Starosta obce – už som ich nato upozorňoval.  

Jozef Nechala – občan, v akom štádiu je realizácia kanalizácie v našej obci? 

Starosta obce – v súčasnosti prebieha územné konanie (z 18.1.2016), je odročené na doplnenie, 

myslím že 4 mesiace, po územnom sa musí spraviť stavebné povolenie a až potom môže StVS a. s.  

Banská Bystrica podať žiadosť na eurofondy. Tam sa však musí otvoriť nanovo výzva, nakoľko prvá je 

už ukončená. Reálne vidím posun v tomto až v 4. kvartáli. 

Jozef Nechala – žiadal dať  pri vchode do obce tabuľu „ Vitajte v obci Kamenec pod Vtáčnikom“. 

Starosta obce – staré sme museli demontovať, nakoľko boli  poškodené vandalmi. Nové sú už hotové 

a v najbližšom čase budú osadené. 

Kamil Lančarič – občan,  spýtal sa, či sa vyhodnocujú záznamy z kamier. 

Starosta obce – na pravidelné vyhodnocovanie by sme museli prijať ďalšieho zamestnanca. Ale 

využívame zábery kamier spätne pri zistení narušenia poriadku v obci. Už viackrát sme upozornili 

konkrétnych občanov. Určite sa zlepšila čistota pri supermarkete COOP Jednota. 

Ján Nechala – občan,  aj tak nemôžete použiť  zábery z kamier ako dôkaz. 

Starosta obce – my sme právnická osoba, v prípade potreby môžeme použiť záznam z kamier. 

Ján Nechala – garáž pre hasičské auto je zle umiestnená, mohla sa postaviť za amfiteátrom. 

Starosta obce – hľadali sme najekonomickejšie riešenie. Budova MŠ vyhovovala svojou výškou 

a nebude problém s vodou a ani kúrením. 

 

K bodu č. 8 

Záver 

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

obecného zastupiteľstva a poprial im príjemný zvyšok večera. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19. hod. 

 

Overovatelia zápisu:           Eva Fábryová    __________________ 
   
 Eduard Nechala    __________________ 
 
 
 
Zapisovateľka:    Darina Tonhajzerová          __________________ 
 
Starosta obce:             Ing. Dušan Ďuriš     __________________ 
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Uznesenia z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, konaného dňa 

23.02.2016 

Uznesenie č. 91/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schvaľuje:   1. program rokovania OcZ 

 2. návrhovú komisiu v zložení Marián Žiak a Michaela Vlková, PhDr. 

 

b) určuje za overovateľov zápisnice v zložení Eva Fábryová a Eduard Nechala 

 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Dariny Tonhajzerovej  

 

 

Uznesenie č. 92/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrole plnenia 
uznesení č. 64-82/2015 a 83-90/2016 
 
 
 
Uznesenie č. 93/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu starostu obce o činnosti zo 
dňa 23.02.2016 
 
 
 
Uznesenie č. 94/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje nákup splyňovacej peletovacej pece 

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

 

 

Uznesenie č. 95/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom súhlasí 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 

 

 

Uznesenie č. 96/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje 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 

 



  
 Zasadnutie OcZ dňa 23.02.2016 

 

 

 

Uznesenie č. 97/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje 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 

 

 

 

Uznesenie č. 98/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom poveruje 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 

 

 

  

Uznesenie č. 99/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom poveruje 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  

 

 

 

Uznesenie č. 100/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje 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 
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Príloha č. 1 
 
 

Správa o kontrole plnenia uznesení č. 64-82/2015 a 83-90/2016 
 
64/2015 – Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  schválilo program, návrhovú komisiu,  

určilo overovateľov zápisnice, zobralo na vedomie určenie zapisovateľky. 

65/2015 - Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom   zobralo na vedomie Správu o kontrole 

plnenia uznesení č. 42-63/2015. 

66/2015 - Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom   zobralo na vedomie Správu starostu 

obce o činnosti zo dňa 16.11.2015. 

67/2015 - Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom   zobralo na vedomie Správu o kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce za 1. polrok 2015. 

68/2015 - Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom so starostom obce vyvíjajú úsilie pri 

získavaní zvyšných nepodpísaných zmluvách o zriadení vecného bremena medzi StVS, a.s. Banská 

Bystrica a majiteľmi pozemkov (Aglomerácia Nováky: Kamenec pod Vtáčnikom, Zemianske Kostoľany, 

- kanalizácia a ČOV). 

69/2015 - Zmluva so spoločnosťou Green Power SK s.r.o. o zvláštnom užívaní rozhlasových stĺpov pre 

napojenie optickej siete GEPON nebola ešte podpísaná, nakoľko prebiehala rekonštrukcia verejného 

osvetlenia v obci a nechceli sme spôsobiť prípadné poškodenie optického kábla. Rokovanie sa posúva 

na marec 2016. 

70/2015 - Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  schválilo program, návrhovú komisiu,  

určilo overovateľov zápisnice, zobralo na vedomie určenie zapisovateľky. 

71/2015 - Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  zobralo na vedomie Stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2016-2018 a k návrhu  rozpočtu Obce 

Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2016. 

72/2015 - Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo rozpočet Obce Kamenec pod 

Vtáčnikom na rok 2016 a berie na vedomie  rozpočet na roky 2017-2018. 

73/2015 -  Všeobecne záväzne nariadenie č. 1/2016 O dani z nehnuteľnosti na rok 2016 a ďalšie 

zdaňovacie obdobia a VZN je od 1.1.2016 v platnosti. 

74/2015 - VZN 2/2016 O poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad je od 1.1.2016 

v platnosti. 

75/2015 - Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2010 O povinnej školskej dochádzke a jej plnení je v platnosti. 

76/2015 - Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2010 O stanovení úhrad v oblasti školstva je v platnosti. 

77/2015 – Finančné prostriedky boli z bežného účtu na kapitálové výdavky prevedené a použité na 

zaplatenie našej spoluúčasti na projekte. 

78/2015 – Finančné prostriedky boli prevedené z rezervného fondu na kapitálové výdavky a čiastka 

uhradená dodávateľovi diela rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia. 

79/2015 – Rozpočtové opatrenie č. 6/2015 bolo zapracované v rozpočte. Jednalo sa o sumy 

z uznesenia č. 77 a 78/2015 a vlastné príjmy základnej školy v sume 42,-€. 

80/2015 – Rozpočet bol v príjmovej a výdavkovej časti upravený. 

81/2015 – Faktúra za materiál na rozvod tepla do budovy TJ Tatran bola uhradená. 

82/2015 - Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie Správu nezávislého 

audítora za rok 2014 z overenia riadnej účtovnej závierky a z konsolidovanej účtovnej závierky našej 

obce. 
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83/2016 - Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  schválilo program, návrhovú komisiu,  

určilo overovateľov zápisnice, zobralo na vedomie určenie zapisovateľky. 

84/2016 – Kúpno-predajná zmluva na odkúpenie „15 bytového domu Kamenec pod Vtáčnikom“ bola 

podpísaná, zverejnená a je v platnosti. 

85/2016 - VZN č. 3/2016 O nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Kamenec pod Vtáčnikom 

je v platnosti. 

 

86/2016  

1. Kúpa nájomných bytov bola vyriešená kúpnou zmluvou 

2. Úver bude poskytnutý až po schválení ŠFRB 

3. a  

4. Takisto aj záložné právo bude aktuálne až po schválení ŠFRB a MD V a RR 

5. Žiadosti boli podané 3.2.2016 na katastrálny úrad do Trenčína 

6. Financovanie bude aktuálne po schvaľovacích procesoch 

7. Finančná čiastka 17 800,-€ bola vyčlenená v rozpočtovom opatrení 1/2016 a suma 60 000,- 

€ už bola v rozpočte zapracovaná v decembri 2015. Faktúra na 60 000,-€ príde v najbližších 

dňoch 

8. Splátky budú v nasledujúcich rokoch vyčlenené v rozpočte obce 

87/2016 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2016 bolo zapracované v rozpočte. Jedná sa o nájomné z bytov. 

88/2016 – Úloha trvá – porealizačné meranie sa bude robiť po odstránení starého rozvádzača, musím 

podať žiadosť o prenos hodín a úpravu – zníženie hlavného ističa 50 A na 40 A 

89/2016 – pôvodný PHSR je v platnosti, pracujeme na novom na nové programové obdobie.  

90/2016 – Osobný automobil nebol zatiaľ predaný. Po dohode s kupujúcim sa tak stane v marci, 

nakoľko sme potrebovali auto ešte začiatkom roka, resp. do konca marca 2016 s čím kupujúci súhlasil. 
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Príloha č. 2 
 
 

Správa starostu obce o činnosti 
 

V čase od 17.11.2015 do 23.02.2016 sa uskutočnili nasledovné akcie: 

4.12.2015 – Príchod Mikuláša a Mikuláš navštevuje starších občanov. 

7.12.2015 – Mikuláš navštívil našich občanov v domovoch dôchodcov a v ústavoch sociálnych 

zariadení 

11.12.2015 –  Medárov rok 

23.12.2015 - Vianočný koncert s Detskou ľudovou  hudbou spod Rokoša 

December – Vianočná burza 

29.12.2015 – Vianočný turnaj vo futbale 

30.12.2015 – Výstup na Vtáčnik 

1.1.2016 – Vítame nový rok 

16.1.2016 – Handrársky ples 

30.1.2016 – Futbalový ples 

5.– 6. 2.2016 – Obecná zabíjačka, fašiangy a pochovávanie basy 

 

Touto cestou chcem poďakovať všetkým zainteresovaným subjektom za úspešne zvládnuté akcie, 

kultúrnej komisii, OZ handrári, DHZ, TJ Tatran Kamenec pod Vtáčnikom, Včelárom, Klubu zdravotne 

postihnutých, Klubu dôchodcov, Detskej ľudovej hudbe spod Rokoša, Klubu turistov, Chate pod 

Končitou ako aj zamestnancom obecného úradu. 

 

18.12.2016  – prebehla kolaudácia bytovky – 15 bytový dom  

3.2.2016 – sme podali Žiadosť o poskytnutie podpory  zo štátneho fondu rozvoja bývania, Žiadosť 

o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania a Žiadosť 

o poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti na Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. 

Úspešne prebehla rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v hodnote 235 000,-€. 

Pripravujem aktualizáciu územného plánu našej obce doplnkom č.1. Tento projekt je tiež finančne 

náročný, pracujem na podaní Žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej 

dokumentácie na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. A zároveň bude 

vypracovaný nový Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kamenec pod Vtáčnikom. 

Prijal som 7 pracovníkov cez projekty na ÚPSVaR a ďalších 7 pracovníkov plánujem prijať.  Pracujú na 

vypilovaní konárov, vybrúsili a natreli pivné sety, pomáhajú pri stavebných prácach, rekonštrujeme 

interiér obecného úradu – stierky, stropy na chodbách, atď. 

V základnej škole máme havarijný stav, porucha vodovodu a ešte aj zatekanie. Pripravujem žiadosti 

o poskytnutie dotácie. Na amfiteátri v lokalite Píly boli spravené najnutnejšie udržiavacie práce 

(rebrík, dvere, okná). Mojou prioritou sú riešenie problémov najskôr v obci, potom za obcou. 

Plánujeme opraviť pomník  k 1. svetovej vojne.    

 

 

 

 


