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Zápisnica 

z 22. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, 

konaného dňa 09.08.2017 v kancelárii starostu obce, ul. Dolnokamenčianska 1/57,  

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

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení 165-181/2017 

3. Doplnenie záväzku na žiadosť pre ŠFRB – „15-bytový dom Kamenec pod Vtáčnikom“ 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

Návrhová komisia: Eva Fábryová 

 Sláva Dadová, Ing. arch. 

h občasných pri 

Overovatelia zápisu: Michaela Vlková, PhDr. 

 Daniel Pisár 

 

Zapisovateľ: Ing. Iveta Rybárová 

    

K bodu č. 1 - Otvorenie 

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 

Eva Fábryová a Sláva Dadová, Ing. arch. Za  overovateľov zápisu určil Michaelu Vlkovú, PhDr. a Daniela 

Pisára a za  zapisovateľku Ing. Ivetu Rybárovú. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6  (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Marián Žiak, Eva Fábryová, 

Dominik Hájovský) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 
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Uznesenie č. 182/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schvaľuje:   1. program rokovania OcZ 

 2. návrhovú komisiu v zložení Eva Fábryová a Ing. arch. Sláva Dadová 

 

b) určuje  overovateľov zápisnice:  Michaelu Vlkovú, PhDr. a Daniela Pisára 

 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

 

 

K bodu č. 2 – Kontrola plnenia uznesení 165-181/2017 

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

165-181/2017. Uvedenú správu uvádzame v prílohe č.1, ktorá je súčasťou tejto zápisnice. Poslanci 

nemali k správe pripomienky. 

 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 

Hlasovanie: 

Za: 6  (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Marián Žiak, Eva Fábryová, 

Dominik Hájovský) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 183/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrole plnenia 

uznesení č. 165-181/2017 

 

K bodu č. 3 – Doplnenie záväzku na žiadosť pre ŠFRB – „15-bytový dom Kamenec pod Vtáčnikom“ 
Starosta obce informoval poslancov o nutnosti schváliť dodatočne pre ŠFRB  3 body kvôli zákonnej 
správnosti a údajov parciel pod bytovkou, ktoré sa menili po kolaudácii bytového domu. 
 
Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 

Hlasovanie: 

Za: 6  (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Marián Žiak, Eva Fábryová, 

Dominik Hájovský) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 184/2017 

Obecné Zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje body a prijíma záväzok k doplneniu 
žiadosti o úver podanej na ŠFRB pre „ 15 bytový dom Kamenec pod Vtáčnikom „ 

A)  zachovanie nájomného charakteru bytov po dobu lehoty splatnosti úveru, najmenej však 
po dobu 30 rokov 

B) zriadenie záložného práva na nájomné byty v prospech ŠFRB vrátane pozemku pod 
nehnuteľnosťou ( resp. spoluvlastníckeho podielu prislúchajúceho k bytom), kat. územie 
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Kamenec pod Vtáčnikom, parcely č. CKN 630/15 -  zast. plocha a nádvorie o výmere 188 
m2 a parc. č. CKN 630/16 - zast. plocha a nádvorie o výmere 186 m2 a parc. č. CKN 
630/17 - zast. plocha a nádvorie o výmere 896 m2  

C) dodržať pri prenájme ustanovenia osobitého ustanovenia predpisu (§22 zákona č. 
443/2010 Z.z.) 

 
 

K bodu č. 4 - Rôzne 

Starosta obce informoval poslancov o výzve na rekonštrukciu hasičskej stanice. Medzi povinné prílohy 

patrí aj uznesenie  o schválení spolufinancovanie vo výške najmenej 5% 

 

Diskusia: 
Daniel Pisár – navrhuje zavolať statika, aby posúdil, či sa na starú požiarnu zbrojnicu môže 

nadstavovať. 

Hlasovanie: 

Za: 6  (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Marián Žiak, Eva Fábryová, 

Dominik Hájovský) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 185/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie 

prostredníctvom štátneho rozpočtu rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR na projekt s názvom 

– Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Kamenci pod Vtáčnikom. Obec má najmenej 5% z celkových 

výdavkov vlastné prostriedky na spolufinancovanie projektu. 

 

K bodu č. 5 - Záver 

Po vyčerpaní diskusných príspevkov starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva a 

poďakoval prítomným poslancom ako aj občanom za účasť. 

 

 Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 15.45 hod. 

  

Overovatelia zápisu:  Michaela Vlková, PhDr. _____________________
        
 Daniel Pisár   _____________________
    
 
Zapisovateľka: Ing. Iveta Rybárová  ___________________ 
         
Starosta obce:  Ing. Dušan Ďuriš  _____________________
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Uznesenia z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, dňa 
09.08.2017 

 
 
 
Uznesenie č. 182/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schvaľuje:   1. program rokovania OcZ 

 2. návrhovú komisiu v zložení Eva Fábryová a Ing. arch. Sláva Dadová 

 

b) určuje  overovateľov zápisnice:  Michaelu Vlkovú, PhDr. a Daniela Pisára 

 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

 

Uznesenie č. 183/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrole plnenia 

uznesení č. 165-181/2017 

 

Uznesenie č. 184/2017 

Obecné Zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje body a prijíma záväzok k doplneniu 
žiadosti o úver podanej na ŠFRB pre „ 15 bytový dom Kamenec pod Vtáčnikom „ 

A)  zachovanie nájomného charakteru bytov po dobu lehoty splatnosti úveru, najmenej však 
po dobu 30 rokov 

B) zriadenie záložného práva na nájomné byty v prospech ŠFRB vrátane pozemku pod 
nehnuteľnosťou ( resp. spoluvlastníckeho podielu prislúchajúceho k bytom), kat. územie 
Kamenec pod Vtáčnikom, parcely č. CKN 630/15 -  zast. plocha a nádvorie o výmere 188 
m2 a parc. č. CKN 630/16 - zast. plocha a nádvorie o výmere 186 m2 a parc. č. CKN 
630/17 - zast. plocha a nádvorie o výmere 896 m2  

C) dodržať pri prenájme ustanovenia osobitého ustanovenia predpisu (§22 zákona č. 
443/2010 Z.z.) 

 

Uznesenie č. 185/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie 

prostredníctvom štátneho rozpočtu rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR na projekt s názvom 

– Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Kamenci pod Vtáčnikom. Obec má najmenej 5% z celkových 

výdavkov vlastné prostriedky na spolufinancovanie projektu. 
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Príloha č.1                Kontrola plnenia uznesení 165 – 181/2017 
 
 
Uznesenie č. 165/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schválilo:   1. program rokovania OcZ 

 2. návrhovú komisiu v zložení Eva Fábryová, Eduard Nechala 

 

b) určilo overovateľov zápisnice:  Dominika Hájovského, Michaelu Vlkovú, PhDr. 

 

c) zobralo na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

 

Uznesenie č. 166/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie Správu o kontrole plnenia 

uznesení č. 152-164/2017 

 

Uznesenie č. 167/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie Správu o činnosti starostu obce 
zo dňa 26.06.2017. 
 
Uznesenie 168/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce Kamenec pod Vtáčnikom  na II. polrok 2017. 
 
Uznesenie 169/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie stanovisko k Záverečnému účtu 
obce za rok 2016. 
 
Uznesenie 170/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo Záverečný účet obce za rok 2016 bez 

výhrad. 

 

Uznesenie 171/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo Konsolidovanú účtovnú závierku za rok 

2016. 

 

Uznesenie 172/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kamenec pod Vtáčnikom  zobralo na vedomie a schválilo podanie 

žiadosti : 

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu „Kvalita životného 

prostredia“ pre prioritnú os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých 

sektoroch, Investičná priorita: 4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie 

a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov 

a v sektore bývania, Špecifický cieľ: 4.3.1: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov 

Názov projektu : "Prestavba objektu MŠ – Kamenec pod Vtáčnikom za účelom  zníženia energetickej 

závislosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie" 
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Kód výzvy : OPKZP-PO4-SC431-2017-19 

Obecné zastupiteľstvo schválilo sumu celkového spolufinancovania projektu zo strany obce             838 

600,90 Eur z celkových oprávnených výdavkov vo výške 5% a to 41 930,05  EUR – Žiadosť je už 

podaná. 

 

Uznesenie 173/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zrušilo uznesenie č. 15/2014. 

 

Uznesenie 174/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom presunulo doriešenie žiadosti Petra Kupku na 

najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva z dôvodu prekontrolovania hraníc pozemku 

navrhovaným geometrickým plánom. 

 

Uznesenie 175/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kamenec pod Vtáčnikom schválilo predloženie Žiadosti  o nenávratný 

finančný príspevok na Ministerstvo životného prostredia SR v rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO1-

SC111-2017-23. Názov projektu: „Kompostéry pre Obec Kamenec pod Vtáčnikom“. Celkový rozpočet 

projektu je 84 520,80 €. Maximálne celkové spolufinancovanie projektu zo strany obce vo výške 

4 230,80 €. 

 
Uznesenie 176/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o 

právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov miest v znení neskorších predpisov, 

zvýšenie minimálneho platu starostu obce o 40 % s účinnosťou od 1.1.2017. 

 
Uznesenie č. 177/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schválilo:   1. program rokovania OcZ 

 2. návrhovú komisiu v zložení Marián Žiak a Dominik Hájovský 

 

b) určilo  overovateľov zápisnice:  Eduarda Nechalu a Ing. arch. Slávu Dadovú 

 

c) zobralo na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

 

Uznesenie č. 178/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zrušilo Uznesenie 175/2017 z 26.06.2017. 

 

Uznesenie č. 179/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kamenec pod Vtáčnikom schválilo predloženie Žiadosti  o nenávratný 

finančný príspevok na Ministerstvo životného prostredia SR v rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO1-

SC111-2017-23. Názov projektu: „Kompostéry pre Obec Kamenec pod Vtáčnikom“. Celkový rozpočet 

projektu je 84 321 €. Maximálne celkové spolufinancovanie projektu zo strany obce vo výške                 

4 216,05€ - Žiadosť je podaná 
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Uznesenie č. 180/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo zámer obce priameho predaja pozemku 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade § 9a ods. 8 písm. e.) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obci v znení neskorších predpisov, časť pozemku LV č. 1758 vo vlastníctve Obce Kamenec pod 

Vtáčnikom, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, okres Prievidza, novovytvorená parcela č. 1231/13 

o výmere 19 m²,  geometrickým plánom odčlenená od parcely E-KN parcelne č. E-KN 1-91/1, 

v prospech Petra Kupku,  trvale bytom Hornokamenčianska 99/70, Kamenec pod Vtáčnikom. 

 
Uznesenie č. 181/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo nákup traktorovej  kosačky v hodnote max. 

18. 000€ s DPH – V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie. 

 
 
 
 
 
 


