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Zápisnica 

z 12. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, 

konaného dňa 28.04.2016 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 8, čím bolo uznášania schopné, spôsobilé jednať a prijímať závery.  

Program: 

1. Otvorenie 

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

3. Schválenie Programu rozvoja obce 

4. Prerokovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Zberný dvor – Kamenec p. Vt. 

5. Schválenie úhrady faktúry – havarijný stav vodovodnej prípojky v Základnej škole Kamenci 

pod Vtáčnikom 

6. Plán kultúrnych podujatí 

7. Pridelenie nájomných bytov v 15-bytovom dome v Kamenci pod Vtáčnikom 

8. Prerokovanie nájomnej zmluvy so spoločnosťou ROKO Prievidza 

9. Ocenenie hasičského auta Tatra 815 

10. Diskusné príspevky poslancov a občanov 

11. Záver 
 

Návrhová komisia: Michal Fábry 

 Michaela Vlková, PhDr 

h občasných pri 

Overovatelia zápisu: Dominik Hájovský 

 Bc. Monika Pažická 

 

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 Dominika Hájovského  a Bc. 

Moniku Pažickú a  za zapisovateľku Darinu Tonhajzerovú. 
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Hlasovanie: 

Za:  8 (Sláva Dadová, Ing. arch., Eva Fábryová, Michal Fábry, Dominik Hájovský, Bc. Monika Pažická, 

Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Marián Žiak) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 101/2016 

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 v zložení Dominik Hájovský a Bc. Monika Pažická 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Dariny Tonhajzerovej.  

 

K bodu č. 2 

Hlavná kontrolórka obce predniesla plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 

2016.  

Diskusia: 

Eva Fábryová – spýtala sa, či plánuje kontrolórka obce vymáhanie pohľadávok od neplatičov daní. 

Jozefína Paulíčková – v spolupráci s pani Kožákovou sme dosiahli minulý rok  čiastočné úhrady na 

vzniknutom dlhu od najväčšieho neplatiča. Teraz prebieha platenie daní za nové zúčtovacie obdobie 

a po ukončení predložím aktuálnu správu. 

Eva Fábryová – plánujete kontrolnú činnosť v základnej škole? 

Jozefína Paulíčková – áno, som v kontakte s finančnou komisiou a spolupracujeme na predkladaní 

finančných tokov - školská jedáleň a základná škola. 

Michal Fábry –  informoval sa o kontrolnej  činnosti v sociálnej oblasti.  
Jozefína Paulíčková -  kontrolujem pravidelne účtovné doklady. 
Hlasovanie: 

Za:  8 (Sláva Dadová, Ing. arch., Eva Fábryová, Michal Fábry, Dominik Hájovský, Bc. Monika Pažická, 

Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Marián Žiak) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 102/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce na 1. polrok 2016. 
 
 K bodu č. 3  

Starosta obce predniesol spracovaný Program rozvoja obce Kamenec pod Vtáčnikom na roky 2014-
2020, ktorý spracovala spoločnosť EPIC Partner SK s.r.o., Komárno v spolupráci  s Ing. Dušanom 
Ďurišom. Po schválení bude PRO zverejnený na internetovej stránke obce. 
Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 

Hlasovanie: 

Za:  8 (Sláva Dadová, Ing. arch., Eva Fábryová, Michal Fábry, Dominik Hájovský, Bc. Monika Pažická, 

Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Marián Žiak) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 
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Uznesenie č. 103/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Program rozvoja obce Kamenec pod 
Vtáčnikom na roky 2014-2020. 
 

K bodu č. 4 

Starosta obce predniesol návrh  žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Zberný dvor – Kamenec 

pod Vtáčnikom v rámci operačného programu „Kvalita životného prostredia“. Prvú žiadosť  sme dávali 

na enviromentálny fond v roku 2011, potom ešte v rokoch 2012, 2013 a 2014. Len 20 percent 

finančných príspevkov bolo určených na zberné dvory, ostatné na kanalizáciu. Teraz sa otvorila nová 

výzva cez eurofondy v novom programovom období. Zmenou zákona o odpadoch je pre nás ešte 

výhodnejšia. Navrhujem nasledovné riešenie: Elektro prípojka NN, verejné osvetlenie, vodovodná 

prípojka a kanalizačná prípojka je navrhnutá pod terénom. Nad terénom budú iba stožiare pre 

verejné osvetlenie. Na zbernom dvore budú umiestnené kontajnery pre zber druhotných surovín. Pre 

manipuláciu s odpadom a kontajnermi bude slúžiť traktor spolu s príslušenstvom  - vlečka, traktorový 

nakladač, paletizačné vidly a kontajnerový nosič. Na likvidáciu biologicky rozložiteľných odpadov bude 

slúžiť drvič bioodpadov. Technologické zariadenia budú traktor, vlečka, kontajnerový nosič, traktorový 

nakladač a drvič bioodpadov, ktoré budú mimo prevádzky umiestnené pod prístreškom a v betónovej 

garáži v novo navrhnutom zbernom dvore Kamenec pod Vtáčnikom. Výstavbou zberného dvora 

predpokladáme zvýšenie enviromentálneho podvedomia občanov, úplne odstránenie problému 

divokých skládok. Keďže podstatnú časť výstavby našej obce tvoria rodinné domy so záhradami, 

spracovanie bio odpadov v pravom čase odstráni problém so súčasným odstraňovaním odpadu zo 

záhrad, jeho spaľovaním, a tým aj zamorenie obce a jej okolia nepríjemným dymom. 

Diskusia: 

Eva Fábryová – a čo so sedacími súpravami a váľandami?  

Starosta obce – zatiaľ nemáme spôsob na zhodnocovanie molitanu, lebo je to nebezpečný odpad. Ale 

napríklad zber šatstva je zhodnotiteľný odpad. 

Michal Fábry – pýtal sa  na podrobný rozpočet z dokumentácie 

Starosta obce – plánovaný rozpočet je nasledovný 

P. č. Názov výdavku: Spolu s DPH v EUR: 

1. Stavebné práce 161 566,76 

2. Technologické vybavenie 318 408,00 

3. Externý manažment 14 399,24 

4. Projektová dokumentácia 9 984,22 

5. Stavebný dozor 3 554,47 

6. Informačné aktivity 23 998,74 

7. Rezerva 4 039,17 

 CELKOM V EUR s DPH 529 034,76 

 NFP 95 % 502 583,02 

 Vlastné zdroje 5 % 26 451,74 

 

Michal Fábry – budú sa prijímať aj noví zamestnanci? 

Starosta obce – nie. Budeme sa snažiť využiť ľudské zdroje cez ÚPSVaR.  
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Hlasovanie: 

Za:  8 (Sláva Dadová, Ing. arch., Eva Fábryová, Michal Fábry, Dominik Hájovský, Bc. Monika Pažická, 

Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Marián Žiak) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 104/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie a schvaľuje 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.  
 

K bodu č. 5 

V základnej škole je potrebné riešiť havarijný stav vodovodnej prípojky. Stručne zopakujem situáciu, 

ktorú sme riešili už na predchádzajúcom zastupiteľstve. Pred vianočnými sviatkami prišla neúmerná  

faktúra za vodu, dali sme spraviť sondy, ventily sa menili, nič nepomohlo. Podal som žiadosti 

o finančný príspevok na havarijný stav na Okresný úrad, odbor školstva v  Trenčíne. Ešte sme ho 

nedostali. Musíme použiť finančné prostriedky z položky náklady na údržbu budov. Dal som oceniť 

práce a s riaditeľkou školy sme sa zhodli na tom, že to musíme čo najskôr riešiť, pretože straty sa stále 

stupňujú. Pred vchodom do budovy sme dali  nové  - plastové potrubie súbežne so starým, ktoré už 

bolo hrdzavé. V pondelok to zasypali. Teraz predkladám na schválenie faktúru vo výške 4 209,14 € s 

DPH na základe cenovej ponuky vypracovanou spoločnosťou STAVIS s.r.o. Prievidza. 

Diskusia: 

Michal Fábry – spýtal sa, či v cenovej ponuke je zahrnutá aj cena šachty.  

Daniel Pisár - menilo sa len potrubie, nie celá šachta.  

Starosta následne znova prečítal položky z cenovej ponuky na opravu vodovodného potrubia: výkop 

ryhy 125x1,3x0,6, obsyp potrubia, zásyp ryhy, odvoz zeminy, montáž potrubia, potrubie – materiál, 

ostrý prepoj potrubia, rezanie betónovej komunikácie, búranie betónovej vozovky, úprava 

komunikácie po prekopaní, signalizačný vodič, tlaková skúška, spolu 3 507,62 € bez DPH. 

Michal Fábry – žiadal, aby firma Stavis predĺžila záručnú dobu na vykonané práce a zároveň požiadal 

starostu obce, aby zabezpečil kontrolu spotreby vody  v základnej škole. 

Hlasovanie: 

Za:  8 (Sláva Dadová, Ing. arch., Eva Fábryová, Michal Fábry, Dominik Hájovský, Bc. Monika Pažická, 

Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Marián Žiak) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 
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Uznesenie č. 105/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje 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. 

 

K bodu č. 6 

Eva Fábryová - predsedníčka kultúrnej komisie, oboznámila prítomných s kultúrnymi podujatiami 

v tomto roku. Zároveň  predniesla správu o kultúrnej činnosti  za rok 2015. Nakoniec poďakovala 

všetkým spoločenským združeniam, pracovníkom obecného úradu, poslancom pri Obecnom 

zastupiteľstve v Kamenci pod Vtáčnikom, slávnym občanom, ktorí nás reprezentujú, ale aj všetkým 

občanom, ktorí si vážia, čo pre nich robia.  

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 

Hlasovanie: 

Za:  8 (Sláva Dadová, Ing. arch., Eva Fábryová, Michal Fábry, Dominik Hájovský, Bc. Monika Pažická, 

Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Marián Žiak) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 106/2016 

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

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

podujatí na rok 2016. 

 

K bodu č. 7 

Na základe rozhodnutia komisie pre hospodárenie s bytmi zriadenej pri Obecnom zastupiteľstve 

v Kamenci pod Vtáčnikom boli dňa 3.3.2016 pridelené nájomné byty v 15-bytovom dome ulica Na 

Papiereň v súlade so zákonom a VZN o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce nasledovne: 

MENO A PRIEZVISKO 
 

BYT 
 

DRUH 
 

Blažena Ďurejová A1 1-izb. 

Klaudia Fábryová A2 1-izb. 

Ján Barta A3 3-izb. 

Blanka Halačová A4 3-izb. 

Erika Liptajová A5 3-izb. 

Mgr. Ladislav Halač   

Lenka Tešovičová A6 3-izb. 

Miloš Mendel   

Róbert Tešovič   

Martin Uhlár A7 2-izb. 

Veronika Pravdová   

Barbora Vančová A8 3-izb. 

Daniel Radosa   

Miroslav Sládok B1 3-izb. 

Lenka Sládková   

Simona Krčmárová B2 3-izb. 

Miroslav Ďurta   
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Peter Kollár B3 3-izb. 

Martina Kollárová   

Ing. Imrich Mokrý B4 3-izb. 

Slavomír Daniš B5 3-izb. 

Dávid Macho B6  3-izb. 

Kristína Benková   

Marián Fábry B7 2-izb. 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov. 

Hlasovanie: 

Za:  8 (Sláva Dadová, Ing. arch., Eva Fábryová, Michal Fábry, Dominik Hájovský, Bc. Monika Pažická, 

Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Marián Žiak) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 107/2016 

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

dome ulica Na Papiereň č. 729, orientačné číslo 81 C, 81 D nasledovne: 

MENO A PRIEZVISKO 
 

BYT 
 

DRUH 
 

Blažena Ďurejová A1 1-izb. 

Klaudia Fábryová A2 1-izb. 

Ján Barta A3 3-izb. 

Blanka Halačová A4 3-izb. 

Erika Liptajová A5 3-izb. 

Mgr. Ladislav Halač   

Lenka Tešovičová A6 3-izb. 

Miloš Mendel   

Róbert Tešovič   

Martin Uhlár A7 2-izb. 

Veronika Pravdová   

Barbora Vančová A8 3-izb. 

Daniel Radosa   

Miroslav Sládok B1 3-izb. 

Lenka Sládková   

Simona Krčmárová B2 3-izb. 

Miroslav Ďurta   

Peter Kollár B3 3-izb. 

Martina Kollárová   

Ing. Imrich Mokrý B4 3-izb. 

Slavomír Daniš B5 3-izb. 

Dávid Macho B6 3-izb. 

Kristína Benková   

Marián Fábry B7 2-izb. 

 

K bodu č. 8 

Prerokovanie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Roko Slovakia, s.r.o. Prievidza. 15-bytový dom na ulici 

Na Papiereň 729/81 C a 81 D preberáme do podnájmu vo výške splátky úveru 1 779,79 € .  Pokiaľ by 

nám nebola poskytnutá podpora zo ŠFRB a dotácia z prostriedkov MDVaRR SR na kúpu  bytového 
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domu. Doba nájmu končí dňom právoplatnosti rozhodnutia o neposkytnutí podpory zo ŠFRB a dotácie 

z prostriedkov MDVaRR.   

Diskusia: 

Michal Fábry – informoval sa o parkovacích miestach pred novou bytovkou. Žiadal, aby neboli 

pridelené jednotlivým bytom ale slúžili ostatným obyvateľom žijúcich v bytovkách na sídlisku Stávky. 

Starosta obce – ku každému bytu prislúcha jedno parkovacie miesto. Tie označíme, pretože 

parkovacie miesto patrí k nájomnému bytu. 

Michal Fábry – vyzval starostu obce, aby vybudoval parkovisko na sídlisku Stávky a obyvatelia si tieto 

parkovacie miesta odkúpia. 

Starosta obce – pripomenul, že  bytovky na sídlisku Stávky sú v súkromnom vlastníctve, nie 

vlastníctvom obce. 

Michal Fábry – informoval sa, kto bude spravovať bytovku. 

Starosta obce – s ekonómkou obce sme boli na prvom stretnutí s riaditeľom OSBP v Prievidzi. Dohodli 

sme kompetencie pri správe bytov. Zmluva bude podpísaná po zaslaní cenovej ponuky zo strany OSBD 

Prievidza.  

Hlasovanie: 

Za:  8 (Sláva Dadová, Ing. arch., Eva Fábryová, Michal Fábry, Dominik Hájovský, Bc. Monika Pažická, 

Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Marián Žiak) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 108/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje 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. 

 

K bodu č. 9 

Ocenenie hasičského auta Tatra 815. Dňa 10.9.2015 bolo v súlade s Darovacou zmluvou 

o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu účtovne odovzdané našej obci cestné 

motorové vozidlo vrátane príslušenstva. Do účtovného stavu treba vozidlo oceniť. Navrhujem cenu 

16 000,- €. 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 

Hlasovanie: 

Za:  8 (Sláva Dadová, Ing. arch., Eva Fábryová, Michal Fábry, Dominik Hájovský, Bc. Monika Pažická, 

Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Marián Žiak) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

Uznesenie č. 109/2016 

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

815 vo výške  16 000 eur. 

 

K bodu č. 10 

Diskusné príspevky poslancov a občanov 

Dominik Hájovský – upozornil na čistotu obce, požiadal starostu obce, aby nelegálne skládky odpadov 

v našej obci dal odstrániť a písomne upozornil občanov, ktorí tieto skládky vytvárajú. 
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Michal Fábry –  ohľadom činnosti hasičského zboru sa spýtal, či by nebolo vhodné vybudovať nádrž na 

čerpanie vody do hasičského vozidla.  V prípade zásahu treba vytvoriť miesto na natankovanie vody. 

Starosta obce – po prvé: voda z potoka môže nečistotami zničiť čerpadlo, čo nie je lacná záležitosť, po 

druhé:  potok nie je naším vlastníctvom, museli by sme žiadať o povolenie. V rámci hasenia zoberieme 

vodu z potrubia. Hydrant je v centre obce a za 10 minút je v prípade požiaru, keď ide o čas, 

načerpaná. Na pripomienku poslancov pripustil možnosť namontovať na hydrante pri požiarnej 

zbrojnici ventil. 

Daniel Pisár – vzhľadom nato, že nájomný byt, ktorý bol pôvodne plánovaný ako bezbariérový, bol po 

odmietnutí pôvodných záujemcov prerobený na normálny byt, treba značku: parkovisko pre telesne 

postihnutých zdemontovať.  

Eva Fábryová – žiada v areáli  amfiteátra obce spraviť prípojku vody, ktorá je dôležitá pri kultúrnych 

akciách.  

Michal Fábry – prípojka vody stojí teraz okolo 3000,-€. 

Starosta obce – najskôr zistím cenu prípojky. 

Eva Fábryová - ďalej sa spýtala na vybudovanie parkoviska pri COOP Jednote, v akom je to štádiu. 

Starosta obce – v našom stanovisku som uviedol, že trvám na podmienke zachovania zelene. Nový 

projekt mi ešte nedoručili. Budem vás priebežne informovať. 

Viliam Jánoška – apeloval na čistotu prírody. Žiadal starostu obce, aby oslovil riaditeľku základnej 

školy. Navrhol  riešenie, že deti môžu chodiť tieto odpadky zbierať v rámci vyučovania. Bude to pre 

nich aj výchovný moment. Ďalej žiadal spraviť na Pílach oddychovú zónu pre občanov, aspoň štyri 

lavičky. A spýtal sa na opravu amfiteátra. 

Starosta obce – náklady na opravu amfiteátra sú minimálne 100 000,- €. Na to, že tam budú možno 

dve akcie do roka, je to veľká investícia. Získať nato dotáciu bude ťažké, lebo budovu je problém 

zapísať do katastra. 

Sláva Dadová, Ing. arch. – tie pozemky nie sú naše a my si nemôžeme dovoliť upravovať súkromné 

pozemky za štátne peniaze.   

Viliam Jánoška – blíži sa leto, nezabudli ste zabezpečiť pravidelné polievanie cesty z kameňolomu? 

Starosta obce – plánujeme využiť  na polievanie ciest už svoje auto. 

 

K bodu č. 11 

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 21. hod. 

 

 
 
Overovatelia zápisu:           Dominik Hájovský    __________________ 
   
 Monika Pažická, Bc.    __________________ 
 
 
 
Zapisovateľka:    Darina Tonhajzerová          __________________ 
 
Starosta obce:             Ing. Dušan Ďuriš     __________________ 
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Uznesenia z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, konaného dňa  

28.04.2016 

 

Uznesenie č. 101/2016 

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 v zložení Dominik Hájovský a Bc. Monika Pažická 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Dariny Tonhajzerovej.  

 

Uznesenie č. 102/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce na 1. polrok 2016. 
 

Uznesenie č. 103/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Program rozvoja obce Kamenec pod 
Vtáčnikom na roky 2014-2020. 
 

Uznesenie č. 104/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie a schvaľuje 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.  
 

 

Uznesenie č. 105/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje 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. 

 

 

Uznesenie č. 106/2016 

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

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

podujatí na rok 2016. 
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Uznesenie č. 107/2016 

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

dome ulica Na Papiereň č. 729, orientačné číslo 81 C, 81 D nasledovne: 

 

MENO A PRIEZVISKO 
 

BYT 
 

DRUH 
 

Blažena Ďurejová A1 1-izb. 

Klaudia Fábryová A2 1-izb. 

Ján Barta A3 3-izb. 

Blanka Halačová A4 3-izb. 

Erika Liptajová A5 3-izb. 

Mgr. Ladislav Halač   

Lenka Tešovičová A6 3-izb. 

Miloš Mendel   

Róbert Tešovič   

Martin Uhlár A7 2-izb. 

Veronika Pravdová   

Barbora Vančová A8 3-izb. 

Daniel Radosa   

Miroslav Sládok B1 3-izb. 

Lenka Sládková   

Simona Krčmárová B2 3-izb. 

Miroslav Ďurta   

Peter Kollár B3 3-izb. 

Martina Kollárová   

Ing. Imrich Mokrý B4 3-izb. 

Slavomír Daniš B5 3-izb. 

Dávid Macho B6 3-izb. 

Kristína Benková   

Marián Fábry B7 2-izb. 

 

 

Uznesenie č. 108/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje 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. 

 

 

Uznesenie č. 109/2016 

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

815 vo výške  16 000 eur. 


