Zasadnutie OcZ dňa 13.8.2018

Zápisnica
z 29. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom,
konaného dňa 13.08.2018 v Spoločenskom dome, 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 5, čím bolo uznášania schopné, spôsobilé jednať a prijímať závery.
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie prijatia daru parcela č. C-KN 223/1, k.ú. Kamenec pod Vtáčnikom do vlastníctva
obce
3. Schválenie darovacej zmluvy na parcelu č. C-KN 223/1, k.ú Kamenec pod Vtáčnikom
4. Schválenie nákupu vibračnej dosky
5. Schválenie zmluvy o dielo Projektová dokumentácia – inžinierske siete ul. Na Kopaničky
6. Schválenie nákupu hracieho prvku do Materskej školy
7. Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu na volebné obdobie 2018-2022
8. Určenie volebného obvodu a počtu poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie
2018-2022
9. Prerokovanie platu starostu obce
10. Prerokovanie platu hlavného kontrolóra obce
11. Prerokovanie žiadostí občanov
12. Diskusné príspevky poslancov a občanov
13. Záver
Návrhová komisia:
h občasných pri
Overovatelia zápisu:

Zapisovateľ:

Michal Fábry
Dominik Hájovský
Michaela Vlková, PhDr.
Sláva Dadová, Ing. arch.

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. Navrhol vypustiť body rokovania 9. a 10. z dôvodu
novely zákona č. 377/2015 zákona č. 253/1994 Z.z. Nakoľko sa nemení plat starostu obce ani
hlavného kontrolóra obecné zastupiteľstvo nie je povinné prerokovať raz ročne plat starostu
a kontrolóra. Nový program:
1. Otvorenie
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2. Schválenie prijatia daru parcela č. C-KN 223/1, k.ú. Kamenec pod Vtáčnikom do vlastníctva
obce
3. Schválenie darovacej zmluvy na parcelu č. C-KN 223/1, k.ú Kamenec pod Vtáčnikom
4. Schválenie nákupu vibračnej dosky
5. Schválenie zmluvy o dielo Projektová dokumentácia – inžinierske siete ul. Na Kopaničky
6. Schválenie nákupu hracieho prvku do Materskej školy
7. Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu na volebné obdobie 2018-2022
8. Určenie volebného obvodu a počtu poslancov obecného zastupiteľstva na volebné obdobie
2018-2022
9. Prerokovanie žiadostí občanov
10. Diskusné príspevky poslancov a občanov
11. Záver
Program bol jednohlasne schválený. Starosta obce predniesol návrh členov návrhovej komisie.
Návrhová komisia bola jednohlasne schválená v zložení Michal Fábry a Dominik Hájovský. Za
overovateľov zápisu určil Michaelu Vlkovú, PhDr. a Slávu Dadovú, Ing. arch. a za zapisovateľku Ing.
Ivetu Rybárovú.
Hlasovanie:
Prítomných: 5 poslancov
Za: 5 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Michal Fábry)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 249/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:
a) schvaľuje: 1. upravený program rokovania OcZ
2. návrhovú komisiu v zložení Michal Fábry, Dominik Hájovský
b) určuje overovateľov zápisnice: Michaelu Vlkovú, PhDr. a Ing. arch. Slávu Dadovú
c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej
K bodu č. 2 – Schválenie prijatia daru parcela č. C-KN 223/1, k.ú. Kamenec pod Vtáčnikom do
vlastníctva obce
Na predchádzajúcom zastupiteľstve bolo schválené uznesenie č. 248/2018 – Zámer obce nadobudnúť
vlastníctvo nehnuteľnosti : Parcela registra „C“ parc. č. 223/1, o výmere 450 m², zastavaná plocha a
nádvorie, katastrálne územie Kamenec pod Vtáčnikom, vedenej na LV č. 318, spoluvlastnícky podiel
1/3, t.j. 150 m², formou darovacej zmluvy medzi Obcou Kamenec pod Vtáčnikom, Dolnokamenčianska
1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, IČO: 00318167 a spoluvlastníkom podľa LV č. 318, Dominik
Ďurta, Koncová 13/2, Kamenec pod Vtáčnikom. Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností hradí Obec Kamenec pod Vtáčnikom.
Diskusia:
Michal Fábry – to je celá cesta?
Starosta obce – nie. to je len 1/3, t.j. 150 m2. Celá cesta má 450m2
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Hlasovanie:
Prítomných: 5 poslancov
Za: 5 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Michal Fábry)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 250/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje prijatie daru parcela č. C-KN 223/1, k.ú.
Kamenec pod Vtáčnikom do vlastníctva obce.
K bodu č. 3 - Schválenie darovacej zmluvy na parcelu č. C-KN 223/1, k.ú. Kamenec pod Vtáčnikom
V súvislosti s predchádzajúcim bodom je potrebné schváliť darovaciu zmluvu na uvedenú parcelu.
Diskusia:
Bez diskusných príspevkov
Hlasovanie:
Prítomných: 5 poslancov
Za: 5 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Michal Fábry)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 251/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje darovaciu zmluvu na parcelu č. C-KN
223/1, k.ú. Kamenec pod Vtáčnikom
K bodu č. 4 - Schválenie nákupu vibračnej dosky
Nakoľko bude v dohľadnom čase vydané stavebné povolenie na odstavné plochy, požiadal starosta
obce poslancov o schválenie nákupu vibračnej dosky. Táto bude aj v budúcnosti potrebná na iné
komunikácie, nakoľko doteraz bola doska obstarávaná v požičovniach a suma presiahla vyše 1 300€.
Internetovým prieskumom bola vybraná vibračná doska značky Bomag.
Diskusia:
Bez diskusných príspevkov
Hlasovanie:
Prítomných: 5 poslancov
Za: 5 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Michal Fábry)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 252/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje nákup vibračnej dosky Bomag BPR 35/60D
v sume 5 700€ s DPH.
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K bodu č. 5 – Schválenie zmluvy o dielo Projektová dokumentácia – inžinierske siete ul. Na
Kopaničky
Prieskumom trhu boli oslovené tri firmy, odpoveď zaslali dve firmy. Výberové konanie robila
zodpovedná osoba pani Mária Vrtielová. Vybratá firma vypracovala projektovú dokumentáciu na
inžinierske siete ul. Na Kopaničky, ktorú je potrebné schváliť.
Diskusia:
Bez diskusných príspevkov
Hlasovanie:
Prítomných: 5 poslancov
Za: 5 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Michal Fábry)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 253/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Zmluvu o dielo na vypracovanie
projektovej dokumentácie a inžiniersku činnosť pre stavbu „Komunikácia a inžinierske siete, Kamenec
pod Vtáčnikom“ , zhotoviteľ PROart s.r.o., Nedožery – Brezany v celkovej cene 10 000€.
K bodu č. 6 - Schválenie nákupu hracieho prvku do Materskej školy
Do materskej školy plánujeme nákup nového hracieho prvku – agátový vláčik s vozňom na sedenie.
Výber bol konzultovaný s riaditeľkou materskej školy. Cena vláčika je 2940 €, preto je potrebné
schválenie obecným zastupiteľstvom.
Diskusia:
Bez diskusných príspevkov
Hlasovanie:
Prítomných: 5 poslancov
Za: 5 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Michal Fábry)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 254/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje nákup hracieho prvku do Materskej školy
v Kamenci pod Vtáčnikom, agátový vláčik s vozňom na sedenie v hodnote 2940€.
K bodu č. 7 – Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu na volebné obdobie 2018-2022
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. zo dňa 6. júla 2018
vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018.
V súlade s § 11 ods. (4) písm. i) zákona Slovenskej republiky č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo rozhoduje o určení rozsahu výkonu funkcie
starostu obce. V záujme právnej istoty starostu obce obecné zastupiteľstvo určuje najneskôr 90 dní
pred voľbami jeho úväzok na celé volebné obdobie. Vzhľadom na počet obyvateľov, rozsiahlu agendu
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a činnosti na úseku preneseného výkonu štátnej správy predkladám návrh na určenie rozsahu výkonu
funkcie starostu obce vo volebnom období 2018-2022 na plný úväzok.
Diskusia:
Bez diskusných príspevkov
Hlasovanie:
Prítomných: 5 poslancov
Za: 5 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Michal Fábry)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č.255 /2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje v súlade s § 11 ods. (4) písm. i) zákona SR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie starostu na
volebné obdobie 2018-2022 na plný úväzok.
K bodu č. 8 – Určenie volebného obvodu a počtu poslancov obecného zastupiteľstva na volebné
obdobie 2018-2022
Starosta obce navrhol pre voľby do orgánov samosprávy obcí jeden volebný obvod a počet poslancov
obecného zastupiteľstva na volebné obdobie 2018-2022 v počte 9 poslancov.
Diskusia:
Bez diskusných príspevkov
Hlasovanie:
Prítomných: 5 poslancov
Za: 5 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Michal Fábry)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 256/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
určuje, že Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom bude mať vo volebnom období 2018-2022
celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec
Kamenec pod Vtáčnikom.

K bodu č. 9 – Prerokovanie žiadostí občanov
Jedná sa o žiadosti pani Ing. Emílie Mokošovej a pána Jozefa Sládku o predaj obecného pozemku. Dali
sme vypracovať znalecký posudok na uvedené parcely. Navrhujem schváliť zámer predaja obecného
pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Uvedený predaj pozemku zabezpečí zviazanie parciel
vlastníkov stavby a prístupov k nim.
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Diskusia:
Bez diskusných príspevkov
Hlasovanie
Prítomných: 5 poslancov
Za: 5 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Michal Fábry)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 257/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje zámer obce priameho predaja pozemkov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade § 9a ods. 8 písm. e.) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obci v znení neskorších predpisov, pozemok zapísaný na LV č. 1758 v registri E 2-38/3 ako ostatné
o výmere 108 m², k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, okres Prievidza a pozemok zapísaný na LV č. 1758
v registri E – 151 ako ostatné plochy o výmere 483 m² v prospech:
Ing. Emília Mokošová, nar. ................, trvale bytom Dolnokamenčianska č. 221/34, Kamenec pod
Vtáčnikom a v prospech Jozef Sládok, nar. .............., trvale bytom Na Záhumnie č. 238/1, Kamenec
pod Vtáčnikom.

K bodu č. 10 – Diskusné príspevky poslancov a občanov
Dominik Hájovský – v sobotu sme mali dychovky, chcel by som vedieť , kto určuje poradie
vystupujúcich, prečo nehrala nakoniec Prievidžanka, ktorú všetci poznáme ale česká kapela
Starosta obce – poradie určuje pán Lukáš Kollár, on má prehľad, hrá v rôznych dychovkách, môžem
mu to odkázať, česká (moravská) kapela ako hosť hrá vždy posledná
Dominik Hájovský – budú oslavy SNP?
Starosta obce – áno, v kultúrnych podujatiach máme oslavy SNP 24.8.2018 bude hrať skupina AT Band
Ing. arch. Sláva Dadová – ako je to s oplotením vodojemu?
Starosta obce – odpoveď už prišla, vodárne ďakujú za podnet, čím skôr to oplotia
Sláva Dadová Ing. arch. – ako je to s opravou pomníka?
Starosta obce – zisťovali sme u pamiatkárov možnosť doosadenia dosky s menami padlých z Dolného
kamenca pri resp. do pamätníka pri fare. Túto možnosť absolútne zamietli. Musíme nájsť riešenie.
Pôvodný pamätník môžeme len šetrne očistiť a musíme dať aj žiadosť k nim.
Michal Fábry – pôjde sa v rámci SNP aj do Martina?
Starosta obce – áno, môžeme ísť
Katarína Nechalová – boli ste sa niekedy prejsť na ulici Ružičkovej? Naše domy sú utopené pod
cestou, bolo by dobré, aby sa vyčistili jarky medzi cestou a chodníkom, keď prídu veľké dažde, všetko
to ide ku nám do dvora. Bude sa niekedy tento chodník opravovať napr. zámkovou dlažbou?
Starosta obce – z dôvodu kanalizácie ešte nechceme opravovať chodníky, kanále od pani Kožákovej
dáme skontrolovať a to by sa dalo vyčistiť
Nechala Jozef – kosci kosili ta preč, ale už to po nich nikto neupratal. Dolu pri pani Borkovej to
vyčistia, ale tu hore pri nás to už nevyčistili. Niekto by to mal po nich skontrolovať.
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Sobotová Viera – čistia pri nás pracovníci a už asi tri roky nám tam pani Janovičová, celú kôpku
nechala na našom trávniku a my keď chceme kosiť, musíme si to najprv vyčistiť. Aj teraz to tam
nechala. Naozaj ich treba kontrolovať.
Nechala Jozef - ja som dal žiadosť – požiadavku na riešenie susedského sporu so stromami. Pripadá
mi to nedotiahnuté do konca
Michal Fábry – zvolal som komisiu ŽP – urobili sme záver, je to evidentné, že to je vysadené blízko. Je
to otázka medziľudských vzťahov. Pani Kováčiková bola na úrade spýtala sa prečo jej nebolo
oznámené, kedy príde komisia na obhliadku. Ja som za návrh, aby sa znova stretli všetci účastníci aj
komisia životného prostredia a aby sme si to vydiskutovali.
Starosta obce – ja im nemôžem nič prikázať, ak niečo poškodzuje cudzí majetok, odporučím ich na
občianske konanie
Ján Vojdáš, Ing. – pani Kováčiková má pravdu, že mala byť upovedomená o tom, že sa bude riešiť
problém ohľadom výsadby stromčekov. A mala by to riešiť hlavne poriadková komisia. KŽP môže byť
prítomná.
Nechala Ján – z každého zasadnutia musí byť záznam, to niekde musí byť. Kedy bude v Kamenci
kanalizácia – to vyzerá tak, že nikdy. Veď všetko už bolo hotové. Vtedy sa hovorilo, že ľudia budú
súhlasiť. Nikto ani starosta, ani z poslancov na to nereaguje. Chodila sem pani z Novák pani Tulíková,
povedala že zo strany Kamenca nebol záujem o to, tak to ponúkla do Čerenian. Čereňany to už robia.
Zato môže aj starosta aj poslanci, že sa tu nič nerobí, je to Vaša chyba.
Starosta obce – Čereňany to robia s Oslanmi – mali spravenú projektovú dokumentáciu aj stavebné
povolenie. My sme zabezpečili 89% -nú pripojiteľnosť – podmienka bola splnená, spĺňame kritérium
aj 50 % podpisov, nám doteraz chýba asi len 6% podpisov, čo už nie je podstatné aj Zemianske
Kostoľany majú podpisy. Celú agendu sme odovzdali Vodárenskej spoločnosti – chýbali len dve
vyjadrenia od Telekomu a železníc. Zamestnanec vodární prebral dokumentáciu medzitým vypršali
povolenia, tak ich musia opätovne získať. Naša obec má všetko splnené. Takže ešte raz – žiadosť na
stavebné povolenie dáva StVS, my sme len účastníci konania a poskytujeme súčinnosť, a tá –
zdôrazňujem bola splnená od oboch obcí. Na ťahu je StVS. A na margo p. Tulíkovej. Tá je
zamestnankyňou SoÚ Nováky, robí Osliansku dolinu. Nezavádzajte tu ľudí, že ona to ponúkla
Čereňanom. Je to scestné a nezmyselné. Tu nie sme v obchode, že tu ponúkneme, tam ponúkneme.
Ako bývalý starosta musíte vedieť, že stavebné povolenie sa vydáva pre konkrétnu obec, parcelu atď
a žiada ho investor.
Michal Fábry – keď starosta povie, že je to z našej strany splnené tak je to splnené.
Milan Šimo – kedy by mohla byť asi kanalizácia spravená
Starosta obce – vodári stále len oznamujú, že je to v štádiu riešenia a robia verejné obstarávania na
dodávateľa.
Milan Šimo – požiadaj zástupcov vodárov, aby sem prišli a aby to ľudom vysvetlili, v akom štádiu je
kanalizácia
Ján Vojdáš, Ing. – príjemne som prekvapený pamätníkom k prvej sv. vojne, ak sa uvažuje s tým
pomníkom, vhodné by bolo centrum dolného kamenca - to bolo pri sv. Vendelínkovi, druhé miesto –
centrum obce pri Jednote. Môj názor je situovať ten pomník v dolnom kamenci niekde pri
Vendelínkovi.
Starosta obce – výborný nápad, ďakujem.
Ján Nechala – na tom pamätníku v Priekope je pochovaný Valent Mendel, bola tam chyba na pomníku
Starosta obce – už je to opravené asi 4 či 5 rokov. Michal Fábry to už niekoľkokrát spomínal a zariadil.
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Ing. Ján Vojdáš - keď boli tie dažde na ulici Bystričianska cesta navrhujem - Opravu mosta pod
dielcami vedľa Jelínka, využíva to Poľno Vtáčnik, obec by ich mohla osloviť, nech prispejú na opravu.
Keď tiekla voda, vedľa po Bystričianskej ceste v kanáli je tristovka rúra, bolo by dobré urobiť
priepusty, aby tam aspoň niečo vtieklo.
Ján Nechala – od dielec až po Bartolena bol kedysi kanál, Žiško to zasypal, aby tam mohol prechádzať,
Janovič tam má most a z obidvoch strán ho má zahádzaný hlinou
Starosta obce – môžeme do tých rúr spraviť tie vpusty, ale ľudia to budú prekrývať, a bude to cítiť.
Problém je aj v tom, že tam nad dedinou bola zasadená kukurica. Povodie Váhu to vyčistilo a
pracujeme na tom.
Milan Šimo – dychovky – akcia, ktorá má veľký význam ale treba rešpektovať aj okolité domy a hluk.
Keď je reprodukovaná hudba, je to hrozné ako to húka. Keď demontovali lavice a odvážali to, tak na
tom traktore to tiež búchalo
Sobotová Viera – ja mám rada kultúru, ale je to hlučné, kto môže tak počas takýchto akcií odchádza z
domov, lebo je to veľmi hlučné. Myslím si, že to je zle ozvučené. Minule keď tam mali súkromnú
akciu, bola som sa spýtať, ako to majú ozvučené, povedal mi, že organizátor nezodpovedá za
ozvučenie tej kapely, ktorá tam vystupovala.
Starosta obce – prvýkrát sme poskytli amfiteáter pre pána Žišku. 5x do roka je využitý amfiteáter – v
rámci obecných akcií – silvester, stavanie mája, koncert za dobré vysvedčenie, dychovky a SNP. Ak
odmyslím silvester, tak len 2 akcie sú do polnoci resp. do 1,00 hod. rána. Pán Žiško mal len teraz
výnimku. Ale sme ľudia, ak budeme komunikovať, dá sa to niekedy po 22,00 – 23,00 stíšiť. Je to však
naozaj len 2x do roka z našej strany, a to je znesiteľné. Ak by bol nadmerný hluk treba zavolať políciu.
Milan Šimo – aj v krčme majú akcie, autá chodia hlučne, prašnosť je tam vysoká, zavolaj hygienika,
aby zmerali hluk

K bodu č. 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 17.45 hod.
Overovatelia zápisu:

Michaela Vlková, PhDr.

_____________________

Sláva Dadová, Ing. arch.

_____________________

Zapisovateľka:

Ing. Iveta Rybárová

_____________________

Starosta obce:

Ing. Dušan Ďuriš

_____________________
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Uznesenia z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, dňa 13.08.2018
Uznesenie č. 249/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:
a) schvaľuje: 1. upravený program rokovania OcZ
2. návrhovú komisiu v zložení Michal Fábry, Dominik Hájovský
b) určuje overovateľov zápisnice: Michaelu Vlkovú, PhDr. a Ing. arch. Slávu Dadovú
c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej
Uznesenie č. 250/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje prijatie daru parcela č. C-KN 223/1, k.ú.
Kamenec pod Vtáčnikom do vlastníctva obce.
Uznesenie č. 251/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje darovaciu zmluvu na parcelu č. C-KN
223/1, k.ú. Kamenec pod Vtáčnikom
Uznesenie č. 252/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje nákup vibračnej dosky Bomag BPR 35/60D
v sume 5 700€ s DPH.
Uznesenie č. 253/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Zmluvu o dielo na vypracovanie
projektovej dokumentácie a inžiniersku činnosť pre stavbu „Komunikácia a inžinierske siete, Kamenec
pod Vtáčnikom“ , zhotoviteľ PROart s.r.o., Nedožery – Brezany v celkovej cene 10 000€.
Uznesenie č. 254/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje nákup hracieho prvku do Materskej školy
v Kamenci pod Vtáčnikom, agátový vláčik s vozňom na sedenie v hodnote 2940€.
Uznesenie č.255 /2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje v súlade s § 11 ods. (4) písm. i) zákona SR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie starostu na
volebné obdobie 2018-2022 na plný úväzok.
Uznesenie č. 256/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
určuje, že Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom bude mať vo volebnom období 2018-2022
celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec
Kamenec pod Vtáčnikom.
Uznesenie č. 257/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje zámer obce priameho predaja pozemkov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade § 9a ods. 8 písm. e.) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obci v znení neskorších predpisov, pozemok zapísaný na LV č. 1758 v registri E 2-38/3 ako ostatné
o výmere 108 m², k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, okres Prievidza a pozemok zapísaný na LV č. 1758
v registri E – 151 ako ostatné plochy o výmere 483 m² v prospech:
Ing. Emília Mokošová, nar. ..............., trvale bytom Dolnokamenčianska č. 221/34, Kamenec pod
Vtáčnikom a v prospech Jozef Sládok, nar. ............., trvale bytom Na Záhumnie č. 238/1, Kamenec pod
Vtáčnikom.
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