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Zápisnica 

z 20. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, 

konaného dňa 26.06.2017 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. Kontrola plnenia uznesení č. 152 – 164/2017 

3. Správa starostu obce o činnosti 

4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamenec pod Vtáčnikom na II. polrok 2017 

a stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2016 

5. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce za rok 2016 

6. Prerokovanie a schválenie Konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2016 

7. Schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zníženie energetickej 

náročnosti verejných budov – Materská škola 

8. Žiadosti občanov 

9. Rôzne  

10. Diskusné príspevky občanov a poslancov 

11. Záver 

 

Návrhová komisia: Eva Fábryová 

 Eduard Nechala 

h občasných pri 

Overovatelia zápisu: Dominik Hájovský  

 Michaela Vlková, PhDr. 

 

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 Eduard Nechala. Za  overovateľov zápisu určil Dominika Hájovského a Michaelu 

Vlkovú, PhDr. a za   zapisovateľku Ing. Ivetu Rybárovú. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8  (Sláva Dadová, Ing. arch., Eduard Nechala,  Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Marián Žiak, 

Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Monika Pažická, Bc., ) 
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Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 165/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schvaľuje:   1. program rokovania OcZ 

 2. návrhovú komisiu v zložení Eva Fábryová, Eduard Nechala 

 

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

 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

 

K bodu č. 2 – Kontrola plnenia uznesení č. 152 – 164/2017 

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

152-164/2017. Uvedenú správu uvádzame v prílohe č.1, ktorá je súčasťou tejto zápisnice. Poslanci 

nemali k správe pripomienky. 

 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Za : 8 (Sláva Dadová, Ing. arch., Eduard Nechala,  Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Marián Žiak, 

Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Monika Pažická, Bc.) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 166/2017 

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

uznesení č. 152-164/2017 

 

K bodu č. 3 – Správa starostu obce o činnosti 
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: 
Bez diskusných príspevkov 

 
Hlasovanie: 

Za: 8 (Sláva Dadová, Ing. arch., Eduard Nechala,  Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Marián Žiak, 

Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Monika Pažická, Bc.) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 
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Uznesenie č. 167/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o činnosti starostu obce zo 
dňa 26.06.2017. 
 

K bodu č. 4 - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamenec pod Vtáčnikom na II. 

polrok 2017 a stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2016 

Kontrolórka obce Jozefína Paulíčková predložila na schválenie Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 

2017. Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 08.06.2017. Zo strany občanov neboli podané 

žiadne pripomienky, preto starosta obce dal hlasovať o jeho schválení. Plán kontrolnej činnosti je 

zverejnený na internetovej stránke obce v sekcii Samospráva – Hlavný kontrolór obce. Ďalej 

kontrolórka obce predniesla stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2016. 

 

Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 (Sláva Dadová, Ing. arch., Eduard Nechala,  Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Marián Žiak, 

Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Monika Pažická, Bc., Michal Fábry) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie 168/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce Kamenec pod Vtáčnikom  na II. polrok 2017. 
 

Hlasovanie: 

Za: 8 (Sláva Dadová, Ing. arch., Eduard Nechala,  Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Marián Žiak, 

Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Monika Pažická, Bc.) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie 169/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie stanovisko k Záverečnému účtu 
obce za rok 2016. 
 
K bodu č. 5 – Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce za rok 2016 

Starosta obce predložil Záverečný účet obce za rok 2016. Záverečný účet sa nachádza na internetovej 

stránke obce v sekcii Samospráva – Rozpočet. 

 
Diskusia: 
Eva Fábryová: Aký máme plán na čerpanie rezervného fondu? 

Starosta obce – rezervný fond môže ísť iba na kapitálové výdavky, ak sa bude robiť kanalizácia, 

použijeme finančné prostriedky na ňu, alebo na financovanie spoluúčasti čerpania NFP. 
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Hlasovanie: 

Za:  8 (Sláva Dadová, Ing. arch., Eduard Nechala,  Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Marián Žiak, 

Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Monika Pažická, Bc.) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie 170/2017 

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

výhrad. 

 

K bodu č. 6 Prerokovanie a schválenie Konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2016  

Starosta obce predložil na schválenie Konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2016. 

Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Za:  8 (Sláva Dadová, Ing. arch., Eduard Nechala,  Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Marián Žiak, 

Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Monika Pažická, Bc.) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie 171/2017 

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

2016. 

 

K bodu č. 7 – Schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zníženie 

energetickej náročnosti verejných budov – Materská škola 

Starosta obce informoval prítomných o podaní Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – materská 
škola. Jedná sa o vonkajší plášť (zateplenie), strechu, okná, vykurovacie telesá, elektroinštalácia s LED 
osvetlením, zdravotechnika a iné. 
 
Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Za:  8 (Sláva Dadová, Ing. arch., Eduard Nechala,  Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Marián Žiak, 

Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Monika Pažická, Bc.) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie 172/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kamenec pod Vtáčnikom  berie na vedomie a schvaľuje 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 
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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" 

Kód výzvy : OPKZP-PO4-SC431-2017-19 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sumu celkového spolufinancovania projektu zo strany obce             

838 600,90 Eur z celkových oprávnených výdavkov vo výške 5% a to 41 930,05  EUR.  

 

K bodu č. 8  –  Žiadosti občanov 

Na obecný  úrad  doručil občan Peter Kupka, Hornokamenčianska 99/70, Kamenec pod Vtáčnikom  

geometrický plán k žiadosti o odkúpenie pozemku  zo dňa 09.05.2014. Vzhľadom na to, že už uplynuli 

tri roky od podania žiadosti navrhujem schválenie zámeru obce o odkúpenie novovytvorenej parcely 

č. 1231/13 o výmere 19m2. Na základe tejto skutočnosti je potrebné zrušiť uznesenie č 15/2014 

a prijať nové. 

 
Diskusia: 
Eva Fábryová – odporúča stavebnej komisii , aby prešetrila výstavbu oplotenia pána Kupku, nakoľko si 

myslí, že oplotenie stavia aj na jej pozemku (medzierke). Nesúhlasí, aby staval oplotenie v spoločnej 

medzierke medzi domami. 

 

Hlasovanie: 

Za:  8 (Sláva Dadová, Ing. arch., Eduard Nechala,  Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Marián Žiak, 

Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Monika Pažická, Bc.) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie 173/2017 

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

  

Hlasovanie: 

Za: 8 (Sláva Dadová, Ing. arch., Eduard Nechala,  Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Marián Žiak, 

Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Monika Pažická, Bc.) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie 174/2017 

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

najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva z dôvodu prekontrolovania hraníc pozemku 

navrhovaným geometrickým plánom. 

 

K bodu č. 9 – Rôzne 

Starosta obce informoval prítomných o možnosti získať finančný príspevok z Ministerstva životného 

prostredia SR v rámci výzvy. Jedná sa o kompostéry, ktoré by boli pre občanov do každej domácnosti 

zadarmo. 
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Diskusia: 

Sláva Dadová, Ing. arch. - privítala túto možnosť, keby to vyšlo, je to veľmi dobrá vec. 

 

Hlasovanie: 

Za:  8 (Sláva Dadová, Ing. arch., Eduard Nechala,  Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Marián Žiak, 

Eva Fábryová, Dominik Hájovský, Monika Pažická, Bc.) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 
Uznesenie 175/2017 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kamenec pod Vtáčnikom schvaľuje 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 €. 

 
Michaela Vlková, PhDr. – navrhuje zvýšenie platu starostovi obce, nakoľko je šikovný a za posledné 

roky vybavil do obce veľa finančných prostriedkov rok 2015 - cca 44 000€, 2016 - cca 277 000€, 2017 

– cca 515.000€. Navrhuje zvýšenie o necelých 300 € s platnosťou od 1.1.2017, doteraz to bolo cca 

23% teraz to bude 40%. V okolitých obciach majú od 30% do 70%. 

 

Uznesenie 176/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje 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. 

 

K bodu č. 10 – Diskusné príspevky občanov a poslancov 

Diskusia: 

Daniel Pisár – nebol dobre pokosený cintorín – treba dohliadnuť na chlapcov, ktorí kosia, nebolo 

dobre pokosené pomedzi hroby. 

Potok pri Rybáreje moste smerom hore ku Jandovej je zarastený, treba zavolať povodie Váhu, aby to 

vyčistili 

Dominik Hájovský – vyše týždňa je pokosený Brús – tam kde sa nemohol s kosačkou dostať je vysoká 

tráva, treba to dať poriadne vykosiť 

Slávka Dadová, Ing. arch. – treba ostrihať živý plot na tržnici  v centre obce a treba dať dole suchý 

konár na jaseni v centre obce 

Marián Žiak – na základe čoho si postavil pán Ján Pavkeje, Cesta na Jandovú také oplotenie ako 

spravil? 

Štefan Macho – cez zimu tam budú problémy, nebude sa dať sneh odhrnúť, ešte sú tam aj kamene 

v ceste nahádzané, do cesty nabil železné koly, je to veľmi nebezpečné. 

Daniel Pisár – navrhuje dať to zamerať geodetom a potom riešiť situáciu 

Daniel Pisár -  navrhuje znovu otvoriť variantu cesty na Jandovej cez Tomášeje dvor 

Eva Fábryová – tento rok sa veľmi vydarila akcia Koncert za dobré vysvedčenie – 5 minút slávy – deti 

boli veľmi šikovné, ďakuje pani učiteľkám za prípravu, oslovila 32 podnikateľov z toho prispelo 26 

podnikateľov a súkromných osôb na jedno dieťa vyšlo takmer 40€ . Nepáčila sa jej skupina Susedovie 
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kury s ich pesničkami, za to kamenčianska Country R.A.S. skupina bola vynikajúca ako aj ostatní 

vystupujúci. Všetkým, ktorí prispeli pre deti na darčeky posiela ďakovný list a bonboniéru. 

Daniel Pisár – ďakuje starostovi obce, že vybavil zájazd do Postřelmova, veľmi sa všetkým páčilo 

Eduard Nechala- navrhuje, aby do 29.7.2017 spravili chlapi tie stánky na predaj, nech sa už nekupujú 

altánky, alebo nech sa to zadá do výroby 

Ján Nechala – nepáči sa mu, že dedina je zanedbaná, hlavne horný koniec, staré domy, prečo sa s nimi 

nič nerobí, v Kamenci je asi 70 neobývaných starých domov, toto nie je nikde. 

 

11.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 18.30 hod. 

  

Overovatelia zápisu:  Dominik Hájovský  _____________________
        
 Michaela Vlková, PhDr. _____________________
    
Zapisovateľka: Ing. Iveta Rybárová  _____________________
          
 
Starosta obce:  Ing. Dušan Ďuriš  _____________________
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Uznesenia z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, dňa 26.06.2017 
 
 
Uznesenie č. 165/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schvaľuje:   1. program rokovania OcZ 

 2. návrhovú komisiu v zložení Eva Fábryová, Eduard Nechala 

 

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

 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

 

Uznesenie č. 166/2017 

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

uznesení č. 152-164/2017 

 

Uznesenie č. 167/2017 

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

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

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

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

výhrad. 

 

Uznesenie 171/2017 

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

2016. 

 

Uznesenie 172/2017 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kamenec pod Vtáčnikom  berie na vedomie a schvaľuje 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" 

Kód výzvy : OPKZP-PO4-SC431-2017-19 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sumu celkového spolufinancovania projektu zo strany obce             

838 600,90 Eur z celkových oprávnených výdavkov vo výške 5% a to 41 930,05  EUR.  

 

Uznesenie 173/2017 

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

 

Uznesenie 174/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom presúva 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 schvaľuje 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 schvaľuje 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. 
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Príloha č.1  
Kontrola plnenia uznesení č. 152-164/2017 

 
Uznesenie č. 152/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schválilo:   1. program rokovania OcZ 

 2. návrhovú komisiu v zložení Marián Žiak a Bc. Monika Pažická 

 

b) určilo  overovateľov zápisnice:  Daniela Pisára a Evu Fábryovú 

 

c) zobralo na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

 

Uznesenie č. 153/2017 

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

uznesení č. 136 – 148/2016, 149 – 151/2017. 

 

Uznesenie č. 154/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie Správu o činnosti starostu obce 
zo dňa 31.03.2017. 
 

Uznesenie 155/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce Kamenec pod Vtáčnikom  na I. polrok 2017. 
 

Uznesenie 156/2017 

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

kontrolóra obce Kamenec pod Vtáčnikom za II. polrok 2016. 

 

Uznesenie 157/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie protest prokurátora proti 

Článku 4 ods. 10 Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2016 o podmienkach poskytovania dotácií 

z rozpočtu obce Kamenec pod Vtáčnikom. 

 

Uznesenie 158/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zrušilo VZN č. 5/2016 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu obce Kamenec pod Vtáčnikom. 

 

Uznesenie 159/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kamenec pod Vtáčnikom –  A je v platnosti. 

 

Uznesenie 160/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  poverilo starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu 

obce do výšky 5 000€ v priebehu celého rozpočtového roka, pričom týmto rozpočtovým opatrením 

nie je možné meniť celkový objem rozpočtovaných príjmov a výdavkov. Uvedená právomoc sa týka 

bežného aj kapitálového rozpočtu – Doteraz nebolo potrebné robiť zmeny. 
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Uznesenie 161/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zrušilo VZN č.  2/1999 o poplatkoch za využívanie 

obecných priestorov – Zrušené. 

 
Uznesenie 162/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zrušilo VZN č. 4/2003 o poplatkoch za poskytovanie 

služieb nákladným motorovým vozidlom – Zrušené. 

 

Uznesenie 163/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie Smernicu obce Kamenec pod 

Vtáčnikom o stanovení úhrady za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce 

a ostatné poplatky obce  – Smernica je v platnosti. 

 

Uznesenie 164/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zrušilo uznesenie č. 69/2015 a odporúča starostovi 

osloviť nového dodávateľa služby  – Nový dodávateľ bol oslovený a bude s ním podpísaná zmluva. 
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Príloha č.2  
Správa starostu obce o činnosti 

 

Od zastupiteľstva, konaného dňa 31.03.2017 sa uskutočnili nasledovné kultúrno – spoločenské akcie: 

6.4.2017 – zájazd do Trenčína – „ Záhradkár – včelár“ 

15.4.2017 – Veľkonočný turnaj v stolnom tenise 

30.4.2017 – stavanie mája s májovou veselicou 

17.5.2017 – vystúpenie detí ZŠ ku Dňu matiek 

18.5.2017 – uvítanie detí do života – 4 dievčatá a 2 chlapci 

3.6.2017 – oslavy MDD na ihrisku TJ Tatran 

10.-11.6.2017 – návšteva družobnej obce Postřelmov s vystúpením našich 2 hudobných telies 

Kapellka a Country R.A.S. skupiny, športové popoludnie – stolný tenis a nohejbal, návšteva pivovaru 

v Hanušoviciach 

17.6.2017 – návšteva PIENAP-u v Červenom Kláštore a splavovanie Dunajca na pltiach 

23.6.2017 – Koncert za dobré vysvedčenie 

24.6.2017 – Futbalový turnaj starých pánov „Memoriál Ladislava Nechalu“ s účasťou futbalového 

družstva z Postřelmova 

Bohaté a krásne akcie, za ktoré sa môžem poďakovať všetkým organizáciám pôsobiacich na území 

obce, kultúrnej komisii, DHZ, TJ Tatran, OZ Handrári a v neposlednom rade našej partnerskej obci 

Postřelmov za ich vrelé privítanie a pohostinnosť. Ďakujem všetkým veľmi pekne. 

V rámci štandardnej údržby OcÚ už  2x vykosil dedinu, kompletne sa ukončila rekonštrukcia 

sociálnych zariadení v spoločenskom dome. Práce sme vykonali svojpomocne, čím sa ušetrili nemalé 

finančné prostriedky. Takisto svojpomocne finišujú práce na ul. Hornokamenčianska, kde budujeme 

chodník. V rámci plánovaných akcií na tento rok by sme chceli stihnúť ešte opravu domu smútku 

a v havarijnom stave je jedna trieda v ZŠ, ktorú bude treba opraviť cez prázdniny. 

V Materskej škole prebehla voľba riaditeľky MŠ. Súčasnej riaditeľke končí 5-ročné obdobie a odchádza 

do dôchodku. Týmto by som sa jej chcel poďakovať za 10 ročné pôsobenie vo funkcii riaditeľky 

a zaželať jej aktívny oddych. Rada školy volila novú riaditeľku MŠ, ktorou sa stala p. Božena Žišková. 

Želám a prajem jej veľa nápadov a úspechov v novej pozícii. Zároveň v najbližšom čase vyhlásime nové 

výberové konanie na pozíciu učiteľky MŠ. A keď som pri MŠ, tak tá bude počas prázdnin otvorená ešte 

prvé 3 júlové týždne, t.j. do 21.7.2017. 

Podal som žiadosť o dotáciu na TSK na akciu „ Koncert za dobré vysvedčenie“. Predseda TSK p. 

Jaroslav Baška mi odovzdal na akcii symbolický šek v hodnote 700€. Ďakujeme. Mám v pláne 

v najbližších dňoch podať žiadosti o NFP na zníženie energetickej náročnosti MŠ a druhú žiadosť na 

zabezpečenie Kompostérov do domácnosti.  

Taktiež som podal žiadosť o dotáciu na detské ihrisko vo výške 12,600€. Toto by malo byť pri Jednote. 

Kanalizácia je zatiaľ v patovej situácii medzi SOÚ a StVS. Verím, že v dohľadnej dobe príde k dohode 

a posunie sa ďalej. Osobne si však myslím, že skôr ako koncom roka 2018 sa určite nezačne. 

Vychádzam aj z toho, že od podania žiadosti na zberný dvor prešiel rok a napriek schváleniu žiadosti 
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z novembra 2016 prebiehajú dodatky k zmluvám a kontrolám VO zo strany riadiaceho orgánu a EŠIF-

u. Podľa posledných informácii by do konca týždňa malo prísť zase nejaké vyjadrenie a potom sa to už 

hádam pohne. 

Čakajú nás, teda naše deti, prázdniny a množstvo kultúrnych podujatí. Všetkým želám, aby počas 

dovoleniek nabrali nové sily, oddýchli si a nabrali množstvo nových zážitkov. 

 


