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Zápisnica 

z 19. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, 

konaného dňa 31.03.2017 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 9, čím bolo uznášania schopné, spôsobilé jednať a prijímať závery.  

Program: 

1. Otvorenie 

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

3. Správa starostu obce o činnosti 

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

5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2016 

6. Prejednanie protestu prokurátora k VZN č. 5/2016 o podmienkach poskytovania dotácií 

z rozpočtu obce Kamenec pod Vtáčnikom 

7. Schválenie VZN č. 3/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kamenec pod 

Vtáčnikom 

8. Poverenie starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu 

9. Rôzne  

10.  Diskusné príspevky občanov a poslancov 

11. Záver 

 

Návrhová komisia: Marián Žiak 

 Bc. Monika Pažická 

h občasných pri 

Overovatelia zápisu: Daniel Pisár 

 Eva Fábryová 

 

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 

Marián Žiak a Bc. Monika Pažická. Za  overovateľov zápisu určil Daniela Pisára a Evu Fábryovú a za   

zapisovateľku Ing. Ivetu Rybárovú. 
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Hlasovanie: 

Za: 9  (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 č. 152/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schvaľuje:   1. program rokovania OcZ 

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

 

b) určuje  overovateľov zápisnice:  Daniela Pisára a Evu Fábryovú 

 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

 

K bodu č. 2 – Kontrola plnenia uznesení č. 136 – 148/2016, 149 – 151/2017 

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

136 – 148/2016, 149 – 151/2017. Uvedenú správu uvádzame v prílohe č.1, ktorá je súčasťou tejto 

zápisnice. Poslanci nemali k správe pripomienky. 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 

Hlasovanie: 

Za : 9 (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 č. 153/2017 

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

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

 

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 decembrového obecného 
zastupiteľstva. Správu starostu obce o činnosti uvádzame v prílohe č. 2 tejto zápisnice.  
 
Diskusia: 
Eva Fábryová – ďakuje za hasičov – za podanie žiadosti o hasičskú techniku a rekonštrukciu budovy. 

Ďakuje za pochvalu od starostu. 

Hlasovanie: 

Za: 9 (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 

 



  
 Zasadnutie OcZ dňa 31.03.2017 

 

 

Uznesenie č. 154/2017 

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

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

polrok 2017 

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

2017. Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 21.02.2017. 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. 

 

Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 

Hlasovanie: 

Za: 9 (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 155/2017 

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

 

K bodu č. 5 – Správa o činnosti hlavného kontrolóra za II.polrok 2016 

Kontrolórka obce Jozefína Paulíčková predniesla Správu o činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 

2016. Správa je zverejnená na internetovej stránke obce v sekcii Samospráva – Hlavný kontrolór obce. 

 

Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 

Hlasovanie: 

Za:  9 (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 156/2017 

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

kontrolóra obce Kamenec pod Vtáčnikom za II. polrok 2016. 

 

K bodu č. 6 – Prejednanie   protestu prokurátora k VZN č. 5/2016 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu obce Kamenec pod Vtáčnikom  

Dňa 18.01.2017 bol na obecný úrad doručený z Okresnej prokuratúry v Prievidzi protest prokurátora 

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

dotácií z rozpočtu obce Kamenec pod Vtáčnikom, ktoré schválilo Obecné zastupiteľstvo v Kamenci 
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pod Vtáčnikom dňa 30.11.2016. Preskúmaním obsahovej stránky bolo zistené, že v rozpore so 

zákonom je len článok 4 ods. 10 v znení „Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu 

s rozpočtom obce. Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, je povinný ju zúčtovať do 30 dní po jej 

vyčerpaní, najneskôr však do 31.01. nasledujúceho rozpočtového roka.“ Takéto znenie je v rozpore s § 

7 ods. 6 zákona číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, preto 

dotácie musia byť zúčtované do konca rozpočtového (kalendárneho) roka. V nadväznosti na protest 

prokurátora sa VZN č. 5/2016 ruší a opravené VZN pod číslom 3/2017 je vyvesené na úradnej tabuli 

obce od 17.02.2017.  

 

Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 

Hlasovanie: 

Za:  9 (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 157/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie 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. 

 

Hlasovanie: 

Za:  9 (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 158/2017 

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

dotácií z rozpočtu obce Kamenec pod Vtáčnikom. 

 

K bodu č. 7 – Schválenie VZN č. 3/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 

Kamenec pod Vtáčnikom 

Na základe protestu prokurátora protest prokurátora proti Článku 4 ods. 10 Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 5/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kamenec pod Vtáčnikom 

bolo vypracované nové VZN č. 3/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kamenec 

pod Vtáčnikom, ktoré bolo zverejnené na úradnej tabuli obce od 17.02.2017. Zo strany občanov 

neboli podané žiadne pripomienky 

 

Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 

Hlasovanie: 

Za:  9 (Sláva Dadová, Ing. arch., Eduard Nechala,  Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Marián Žiak, 

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

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie 159/2017 

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

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kamenec pod Vtáčnikom. 

 

K bodu č. 8 – Poverenie starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu 

Starosta obce predložil návrh a požiadal o poverenie starostovi obce upravovať  rozpočet na rok 2017 
medzi položkami s obmedzením do 5 000,- € v príjmovej a výdavkovej časti.  
 

Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 

Hlasovanie: 

Za: 9 (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 160/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  poveruje 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. 

 

K bodu č. 9 - Rôzne 

Starosta obce informoval poslancov a občanov o pripravovanej Smernici obce Kamenec pod 
Vtáčnikom o stanovení úhrady za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce a 
ostatné poplatky obce. V tejto súvislosti je potrebné zrušiť VZN č. 2/1999 o poplatkoch za využívanie 
obecných priestorov a VZN č. 4/2003 o poplatkoch za poskytovanie služieb nákladným motorovým 
vozidlom.   
 
Diskusia: 
Eva Fábryová – navrhuje dokúpiť inventár do Spoločenského domu 

Marián Žiak – ako je to s platením multifunkčného ihriska cez víkend a treba opraviť osvetlenie na 

ihrisku 

Hlasovanie: 

Za:  9 (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 161/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom ruší VZN č.  2/1999 o poplatkoch za využívanie 

obecných priestorov. 
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Hlasovanie: 

Za:  9 (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 162/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom ruší VZN č. 4/2003 o poplatkoch za poskytovanie 

služieb nákladným motorovým vozidlom.   

 

Hlasovanie: 

Za:  9 (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 163/2017 

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

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

a ostatné poplatky obce. 

 

 Na základe sťažností občanov poslanci obecného zastupiteľstva vyzvali starostu obce, aby ich 

oboznámil v akom stave je v obci rozvinutá optická sieť, ktorú schválili uznesením v novembri 2015.  

Starosta obce ich informoval, že poslanci odsúhlasili optickú sieť v obci po rozhlasových stĺpoch 

uznesením č. 69/2015, ale zmluva nebola doteraz podpísaná a dielo bolo vykonané  len v dĺžke cca 

500m. Na základe uvedených skutočností vyzvali poslanci obecného zastupiteľstva starostu obce, aby 

dal hlasovať za zrušenie tohto uznesenia a oslovil o spoluprácu iného dodávateľa služby 

 
Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 

Hlasovanie: 

Za:  9 (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 164/2017 

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

osloviť nového dodávateľa služby. 

 

K bodu č. 10 – Diskusné príspevky občanov a poslancov 

 

Diskusia: 

p. Kamil Lančarič  sa pýta čo s kanalizáciou? 
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Starosta obce - územné konanie bolo prerušené, p. Tulíková napísala list starostke Zemianskych 

Kostolian, aby toto konanie zastavila. Starostka obce Zemianske  Kostoľany  v žiadnom prípade nechce 

zastaviť  toto konanie.  Pre územné konanie by sme mali mať všetko v poriadku, len vyjadrenia, ktoré 

medzitým stratili účinnosť treba vybaviť nanovo, ale to je úloha pre StVS. Taktiež mám informácie, že 

StVS už robí verejné obstarávanie na dodávateľa stavby. Keď prebehne územné a stavebné konanie, 

musí byť vyhlásená aj výzva v rámci OPŽP z Eurofondov, aby StVS mohla dať žiadosť. Až po jej 

schválení, budeme môcť hovoriť o aktuálnych dátumoch realizácie. Myslím si, že tento rok to určite 

nebude a budúci rok je reálny len v prípade, ak pôjde všetko predstáv StVS. 

Eva Fábryová – veľa občanov sa pýta na kanalizáciu, pretože sa hovorilo o kanalizácii v rokoch 2017-

2018. 

Daniel Pisár – bol som sa pozrieť na cintoríne a je tam veľký neporiadok, nemôžu pracovníci obce dať 

do poriadku cintorín? Doplniť aspoň dva 1000 l kontajnery na spodok cintorína. 

Starosta obce – zvažujem o zrušení malých smetiakov na cintoríne,  pretože odpad ľudia kladú aj 

pomimo, napriek tomu, že tieto sú plné a pár krokov od nich sú veľké nádoby poloprázdne. Ľudia, 

ktorí chodia na hroby, pri týchto malých smetiakoch sa právom pozastavujú nad nezodpovednosťou 

a lenivosťou ostatných občanov. A majú pravdu. 

Daniel Pisár - malí rómski spoluobčania chodia po cudzích dvoroch a starých domoch aj v noci a robia 

tam neporiadok. Treba ich zavolať na obecný úrad a zakázať im zdržiavanie sa na cudzích pozemkoch. 

Daniel Pisár – bolo by dobré dorobiť cestu a obrubníky  dolný koniec  na ulici Kvetová.  

Michal Fábry- na poslednej porade sme sa bavili, že na bytovkách budú osadené nové časti preliezok, 

sú v zlom stave, chýbajú drevá 

Starosta obce – drevá sa lakujú, bude sa to robiť 

Michal Fábry- p. Kurhajcová žiada lavičku pred bytovku 335/75, v rámci obecného úradu či sa dajú 

spraviť hojdačky pri Bar Bare  na bytovkách 

Starosta obce – lavička bola sľúbená, že sa bude robiť na jar, hojdačky bude robiť OZ Handrári 

Michal Fábry- tuje na cintoríne zavadzajú a koreňový systém poškodzuje pomníky 

Starosta obce – poprosil pána Fábryho, aby s komisiou životného prostredia oslovili ľudí, či chcú tuje 

na cintoríne odstrániť, jedná sa cca o 15 tují. Starosta obce už nepodpíše ani jedno rozhodnutie 

o výrube stromov bez odsúhlasenia a obhliadky Komisiou životného prostredia. 

Michal Fábry – spor  p.Vladimír Dušek a Mária Machová  - v mesiaci august prisľúbil pán Dušek 

opílenie stromov 

Michal Fábry- informoval prítomných o opílení stromov na bytovkách, je to urobené veľmi zle, všetky 

stromy sú celé opílené zostali tam len holé kmene. V budúcnosti žiada, aby bola komisia životného 

prostredia pri takýchto akciách veľkého rozsahu prítomná a včas vopred informovaná. 

Starosta obce – povolenie na výrub stromov bolo vydané, na opílenie stromov sa povolenie nevydáva 

a dotyčný je povinný opilovanie nahlásiť do 5 pracovných dní od vykonania týchto úkonov. Mňa mrzí, 

že stromy opilovali  8 hodín a nikto neprišiel a nezavolal  na obecný úrad ako to robia. Mohlo sa 

predísť tomuto neodbornému zásahu.  

Poslanci OcZ zhodne žiadajú starostu obce, aby oslovil OÚ ŽP v Prievidzi o prešetrenie tohto skutku 

Starosta obce na základe ich žiadosti prisľúbil prešetrenie opílenia líp.  

Sláva Dadová – dlažba pred škôlkou smerom k posilňovni je v katastrofálnom stave, telefón do 

materskej školy - pevná linka je pokazený, kedy je naplánovaný odvoz konárov z obce? 

Michal Fábry – vyzvať štátne lesy, že stromy ohrozujú cestu smerom  od pamätníka smerom na Píly 

Sláva Dadová - jaseň v centre obce  na tržnici, visí tam uschnutý konár a je nebezpečný 

Eva Fábryová – vŕba  pri Vendelínkovi bude vypílená? 
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Starosta obce – povolenie na výrub je vydané 

Eva Fábryová – naša obec dlhodobo patrí medzi najčistejšie obce, predbiehame mnohé obce! Dokedy 

bude spravený spoločenský dom? 

Starosta obce – spoločenský dom by mal byť spravený do Veľkej noci. 

Eva Fábryová – sťažuje sa na stromčeky na kvetovej ulice 

Daniel Pisár – už je to hotové, viditeľnosť je už dobrá. 

Eva Fábryová – pokazená tabuľa  pri bývalom Metrixe  

Starosta obce –  ponúkol som starú obecnú tabulu, aby ju Oto Kmeť vymenil za poškodenú   

Eva Fábryová –  kanál a rúry na hornom Kamenci 

Starosta – chceme tam dať rúru 600 

Eva Fábryová – kroje, či boli v čistiarni 

Starosta – Áno, boli 

 

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 19.00 hod. 

  

Overovatelia zápisu:  Daniel Pisár   _____________________
        
 Eva Fábryová               _____________________
    
 
 
Zapisovateľka: Ing. Iveta Rybárová  _____________________
          
 
Starosta obce:  Ing. Dušan Ďuriš  _____________________
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Uznesenia z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, dňa 
31.03.2017 

 
Uznesenie č. 152/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schvaľuje:   1. program rokovania OcZ 

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

 

b) určuje  overovateľov zápisnice:  Daniela Pisára a Evu Fábryovú 

 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

 

Uznesenie č. 153/2017 

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

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

 

Uznesenie č. 154/2017 

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

Uznesenie 155/2017 

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

Uznesenie 156/2017 

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

kontrolóra obce Kamenec pod Vtáčnikom za II. polrok 2016. 

 

Uznesenie 157/2017 

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

dotácií z rozpočtu obce Kamenec pod Vtáčnikom. 

 

Uznesenie 159/2017 

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

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kamenec pod Vtáčnikom. 

 

Uznesenie 160/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  poveruje 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. 
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Uznesenie 161/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom ruší VZN č.  2/1999 o poplatkoch za využívanie 

obecných priestorov. 

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

služieb nákladným motorovým vozidlom.   

 

Uznesenie 163/2017 

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

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

a ostatné poplatky obce. 

 

Uznesenie 164/2017 

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

osloviť nového dodávateľa služby. 
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Príloha č.1  
  Kontrola plnenia uznesení 123-135/2016, 149-151/2017 
 
Uznesenie č. 136/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  
a) schválilo:   1. program rokovania OZ 
 2. návrhovú komisiu v zložení Michaela Vlková, PhDr. a Dominik Hájovský 
b) určilo za overovateľov zápisnice v zložení Bc. Monika Pažická a Eduard Nechala 
c) zobralo na vedomie určenie zapisovateľky Dariny Tonhajzerovej  
 
Uznesenie č. 137/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie Správu o kontrole plnenia 
uznesení č. 123-135/2016  
 
Uznesenie č. 138/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie Správu o činnosti starostu obce 
zo dňa 14.12.2016 
 
Uznesenie č. 139/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra 
obce k návrhu  rozpočtu Obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2017 
 
Uznesenie č. 140/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo rozpočet Obce Kamenec pod Vtáčnikom na 
rok 2017 a zobralo na vedomie  rozpočet na roky 2017-2018  
 
Uznesenie č. 141/2016 
Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzne nariadenie č. 1/2017 O dani z nehnuteľnosti na 
rok 2017  
 
Uznesenie č. 142/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo VZN 2/2017 O poplatku za komunálny 
odpad a drobný stavebný odpad 
 
Uznesenie č. 143/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo Koncepciu kultúrnych a športových 
podujatí obce Kamenec pod Vtáčnikom 
 
 
Uznesenie č. 144/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie Správu nezávislého audítora 
z overenia účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016 
 
Uznesenie č. 145/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo rozpočtové opatrenie č. 6/2016 

 
Uznesenie č. 146/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo starostovi obce úpravu rozpočtu na rok 
2016 medzi položkami s obmedzením do 5000,- € v príjmovej a výdavkovej časti 
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Uznesenie č. 147/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo odpísanie nevymožiteľných pohľadávok za 
dane z nehnuteľnosti, daň za psa a komunálny odpad podľa priloženého zoznamu 
 
Uznesenie č. 148/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo odpredaj osobného automobilu Citroën 

Jumpy za sumu 300,-€ a zrušilo uznesenie č. 90/2016 zo dňa 14.1.2016 

 

Uznesenie č. 149/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schválilo:   1. program rokovania OcZ 

 2. návrhovú komisiu v zložení Daniel Pisár a Eduard Nechala 

b) určilo overovateľov zápisnice:  Michala Fábryho a Ing. arch. Slávu Dadovú 

c) zobralo na vedomie určenie zapisovateľky Dariny Tonhajzerovej  

 

Uznesenie č. 150/2017 

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

1. Kúpu obecných nájomných bytov v bytovom  dome „15 bytový dom Kamenec pod Vtáčnikom“ 

postavených na parcele C KN-630/7 v k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, podľa projektovej 

dokumentácie vypracovanou firmou: ARCOS architektonicko-projekčný ateliér, Ing. Žaneta 

Spišáková, SNP 542/14, 972 43  Zemianske Kostoľany v apríli 2014. 

2. Zabezpečenie úveru poskytovaného zo ŠFRB do výšky 553 350,-€ formou bankovej záruky až do 

zriadenia záložného práva na 15-bytový dom Kamenec pod Vtáčnikom v prospech ŠFRB. 

3. Zriadenie záložného práva v prospech: 

Štátneho fondu rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04  Bratislava 37, IČO: 31749542 na 

nasledovné nehnuteľnosti:  

15 - bytový dom Kamenec pod Vtáčnikom na parcele CKN 630/7 zastavaná plocha o výmere 

5 229 m². 

4. Zriadenie záložného práva v prospech: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

SR, adresa: Námestie slobody 6, 810 05  Bratislava 15, IČO: 30416094 na nasledovné 

nehnuteľnosti: 

- bytového domu 15-bytový dom Kamenec pod Vtáčnikom postavený na 

parcele CKN 630/7 

- zastavaná plocha o výmere 5 229 m². 

5. Predloženie žiadostí na MDVaRR SR a ŠFRB na odkúpenie 15- bytového domu Kamenec pod 

Vtáčnikom a na odkúpenie infraštruktúry k tomuto domu. 

6. Spôsob financovania odkúpenia bytového domu a infraštruktúry nasledovne: 

Bytový dom:  -       dotácia z MDVaRR SR vo výške 237 150,-€ (30% z OC stavby) 

-   úver zo ŠFRB vo výške 553 350,-€ (70% z OC stavby) 

-   vlastné prostriedky 4,-€  

        Infraštruktúra: dotácia z MDVaRR SR vo výške 52 000,-€  
7. Vyčlenenie finančnej čiastky v rozpočte obce na rok 2017 na splácanie úveru v rámci roka 2017 

vo výške 11 mesačných splátok, t. j. 19 580,- €.  
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8. Vo výdavkovej časti rozpočtu obce vyčleniť 12-násobok mesačných splátok úveru pre 15 – 

bytový dom Kamenec pod Vtáčnikom v nasledujúcich rokoch a zabezpečiť splácanie úveru počas 

celej splatnosti úveru. 

9. Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom súhlasilo s podmienkami na poskytnutie 

dotácie ustanovenými zákonmi  č. 150/2013 a 443/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov 

platných v čase podania žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠFRB a MDVaRR SR. 

 

Uznesenie č. 151/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo Rozpočtové opatrenie č. 1/2017. 

Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravilo nasledovné položky :  
 

Bežné príjmy   

   

212003-2   Nájomné z bytov 19 580,00 

   

Výdavkové 
operácie 

  

   

821005 Z bankových úverov dlhodobých           19 580,00        
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Príloha č.2  
Správa starostu obce o činnosti 

 
Od zastupiteľstva konaného 14.12.2016 sa uskutočnili nasledovné kultúrno – spoločenské akcie: 
23.12.2016 – vianočný koncert s Kapellkou 
26.12.2016 – vianočný  futbalový turnaj 
30.12.2016 – koncoročný výstup na Vtáčnik za účasti predsedu TSK Jaroslava Bašku, podpredsedu TSK 
Richarda Takáča a prednostu krajského úradu Jozefa Stopku. Vysoko ohodnotili úroveň podujatia 
a navštívili skaly na Hrádku a zaujímali sa v akom stave je momentálna situácia ohľadom DP – Hrádok. 
Zároveň vyjadrili presvedčenie, že by bola obrovská chyba ak by sa tento DP otvoril a prisľúbili pomoc 
s prípadnou ďalšou petíciou proti otvoreniu DP. 
31.12. – 1.1.2017 – oslávili sme Silvester na námestí v amfiteátri a privítali sme Nový rok 
ohňostrojom. 
21.1.2017 – Ples športovcov, Handrársky ples tentoraz nebol 
28.1.2017 – Halový futbalový turnaj v partnerskej obci Postřelmov 
25.2.2017 – Divadelný zájazd do Bratislavy – Mačky 
24.-25.2. 2017 – Fašiangy spojené s pochovávaním basy a koncertom. Skutočne sa chcem poďakovať 
kultúrnej komisii, DHZ, TJ, muzikantom, fašiangovníkom a všetkým, ktorí prišli na túto krásnu akciu. 
Zároveň sa chcem poďakovať p. poslankyni E. Fábryovej za zviditeľnenie našej akcie v periodikách 
a médiách. 
5.3.2017 – oslavy MDŽ v športovej hale v Prievidzi 
25.3.2017 – futbalový turnaj mladších žiakov o pohár starostu obce na multifunkčnom ihrisku 
 
- 16.01.2017 – som odovzdal na OÚ Trenčín žiadosť na ŠFRB a MDaV SR o dotáciu na bytovku. 

Minulý rok sme síce vyhoveli kritériám, ale pre nedostatok financií na MDaV SR sa nám z nich 

neušlo. Tentoraz sme žiadosť podali v prvý možný termín, tak dúfam, že tentoraz budeme 

úspešní. 

 
- Na  ÚPSVaR Prievidza som podal  žiadosť na zamestnanie ľudí z našej obce cez dotácie štátu a EÚ 

pre 6 ľudí. Bolo vyhovené vo všetkých prípadoch. Títo ľudia budú pomáhať pri údržbe, 

zveľaďovaní a rekonštrukčných prácach na obecnom majetku a verejných priestranstvách. 

 
- Na DPO SR  a veliteľstvo HaZZ SR som poslal žiadosť na doplnenie hasičskej a záchrannej techniky 

a to protipovodňový vozík. Druhá žiadosť smerovala na rekonštrukciu stanice DHZ vo výške 

30.000€. 

 
- Sumu 5.000€ sme v rozpočte poskytli ZŠ, ktorá zrekonštruovala podlahu telocvične. Komplet 

obrúsenie, vytmelenie a nanovo transparentným lakom nalakované s novými čiarami 

 
- V Kultúrnom dome na hornom konci sme taktiež zrekonštruovali sálu, pódium a banketku – 

obrúsili, vyspravili vadné miesta, nanovo nalakovali parkety. Po rekonštrukcii kuchyne by mala 

byť táto sála plne k dispozícii 

 
- TJ Tatran sme v rámci údržby budov zakúpili materiál a výbor s dobrovoľníkmi zrekonštruovali, 

opravili šatne a chodbu novými stierkami – omietkami a interiérovým vybavením šatne. Skvelá 

ukážka dobrovoľnosti, ochoty a spolupráce s OcÚ. Pochvala. 

 
- Zamestnanci obce v tomto čase vykonávajú komplexnú rekonštrukciu sociálnych zariadení 

v spoločenskom dome. Materiálové náklady by sa mali pohybovať na úrovni cca 5.000€. Všetky 

odborné práce spojené s rekonštrukciou vykonávajú zamestnanci OcÚ, teda je to vo vlastnej réžii. 
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- V decembri sme dostali na základe žiadosti a projektu, podaného začiatkom roka 2016, dotáciu 

na kamerový systém v rámci projektu -  Stop vandalizmu – 2.etapa vo výške 15.000€ najviac na 

hornej Nitre. Realizácia má byť ukončená do konca roka 2017.  V rámci VO bola vybratá firma 

TIMES NETWORKS v celkovej výške 22.724,70€. 

 
- Plánujem ešte podať žiadosť na TSK na kultúrne podujatie koncert za dobré vysvedčenie – 

10.ročník a zároveň aktualizujem projekt na zateplenie MŠ za účelom zníženia energetickej 

náročnosti na kategóriu A1. Ak budeme vyhovovať kritériám, plánujem podať koncom mája 

žiadosť na ŠF EÚ. 

 
- Prebiehajú záverečné rokovania s Jednotou ohľadom parkoviska. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


