Zasadnutie OcZ dňa 14.03.2018

Zápisnica
z 25. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom,
konaného dňa 14.03.2018 v kancelárii starostu obce, 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 7, čím bolo uznášania schopné, spôsobilé jednať a prijímať závery.
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení 197-209/2017
3. Správa starostu obce o činnosti
4. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za II. polrok 2017
5. Zámer obce priameho predaja pozemku
6. Zámer obce kúpy nehnuteľností
7. Rôzne
8. Diskusné príspevky občanov a poslancov
9. Záver
Návrhová komisia:
h občasných pri
Overovatelia zápisu:

Zapisovateľ:

Eduard Nechala
Bc. Monika Pažická
Michaela Vlková, PhDr.
Dominik Hájovský

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
Eduard Nechala a Bc. Monika Pažická. Za overovateľov zápisu určil Michaelu Vlkovú, PhDr.
a Dominika Hájovského a za zapisovateľku Ing. Ivetu Rybárovú.
Hlasovanie:
Za: 7 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Monika
Pažická, Bc., Eduard Nechala, Marián Žiak )
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
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Uznesenie č. 210/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:
a) schvaľuje: 1. program rokovania OcZ
2. návrhovú komisiu v zložení Eduard Nechala, Bc. Monika Pažická
b) určuje overovateľov zápisnice: Michaelu Vlkovú, PhDr., Dominika Hájovského
c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej
K bodu č. 2 – Kontrola plnenia uznesení č. 197-209/2017
Starosta obce predniesol prítomným poslancom a občanom Správu o kontrole plnenia uznesení
č.197-209/2017. Uvedenú správu uvádzame v prílohe č.1, ktorá je súčasťou tejto zápisnice. Poslanci
nemali k správe pripomienky.
Diskusia:
Bez diskusných príspevkov
Hlasovanie:
Za: 7 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Monika
Pažická, Bc., Eduard Nechala, Marián Žiak )
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 211/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení č. 197-209/2017.
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 09.11.2017. Správu starostu
obce o činnosti uvádzame v prílohe č. 2 tejto zápisnice.
Diskusia:
Dominik Hájovský: v rámci rekonštrukcie kuchyne Spoločenského domu je plánované aj nové
vybavenie do kuchyne?
Starosta obce – plánujeme zakúpiť nové varné nádoby, ale vybavenie ako napr. hrnce a podobne sme
už kupovali asi pred 5 rokmi. Poprípade sa kúpia nové do Materskej školy a z Materskej školy sa
posunú do kuchyne Spoločenského domu. Všetko závisí od toho, v akom stave sú spotrebiče v MŠ, či
je ich nutné vymeniť. V každom prípade kvôli zhruba 20 akciám v SD nechcem nezmyselne vrážať
financie do nových spotrebičov, ak sú tie, čo sú tam, funkčné a postačujúce. Takisto sa pôjdem
pozrieť aj do Základnej školy na ich vybavenie, čo sa týka varných dosiek.
Hlasovanie:
Za: 7 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Monika
Pažická, Bc., Eduard Nechala, Marián Žiak )
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
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Uznesenie č. 212/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie správu o činnosti starostu obce zo
dňa 14.03.2018
K bodu č. 4 – Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za II. polrok 2017.
Kontrolórka obce Jozefína Paulíčková predniesla Správu o kontrolnej činnosti obce za II. polrok 2017.
Správa sa nachádza na internetovej stránke obce v sekcii Samospráva.
Diskusia:
Eduard Nechala – nakoľko máme 3000€ nedoplatkov, treba prijať nejaké rozhodnutie, ako budeme
postupovať, napr. dať návrh na exekúciu.
Starosta obce – preverím s právničkou ako by bolo najlepšie postupovať v týchto prípadoch
Poslanci odporučili starostovi obce riešiť situáciu.
Hlasovanie:
Za: 7 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Monika
Pažická, Bc., Eduard Nechala, Marián Žiak )
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 213/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra
o kontrolnej činnosti za II. polrok 2017.
K bodu č. 5 – Zámer obce priameho predaja pozemku
Starosta obce informoval prítomných o Zámere 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. 1234/2 o výmere 2 m²,
geometrickým plánom odčlenená od parcely E-KN parcelne č. E-KN 2-83, v prospech Ivana Svinčiaka,
trvale bytom Ružičková 579/27, Kamenec pod Vtáčnikom.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedený predaj pozemku zabezpečí
zosúladenie vlastníctva stavby a pozemku, na ktorom bola predchádzajúcim majiteľom pozemku
postavená samostatne stojaca garáž k rodinnému domu v osobnom vlastníctve kupujúceho. Jedná sa
o 2m2.
Zámer bol vyvesený na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní.
Hlasovanie:
Za: 7 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Monika
Pažická, Bc., Eduard Nechala, Marián Žiak )
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
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Uznesenie č. 214/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje 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. 1234/2 o výmere
2 m², geometrickým plánom odčlenená od parcely E-KN parcelne č. E-KN 2-83, v prospech Ivana
Svinčiaka, trvale bytom Ružičková 579/27, Kamenec pod Vtáčnikom. Kúpna cena je stanovená na
3,32€/m2, celkom 6,64€. Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
hradí žiadateľ.
K bodu č. 6 - Zámer obce kúpy nehnuteľností
Starosta obce informoval prítomných o zámere kúpy nehnuteľnosti podľa zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obci v znení neskorších predpisov: Rodinný dom, súpisné číslo 60, CKN 64 bez pozemku,
katastrálne územie Kamenec pod Vtáčnikom, LV č. 1746, vo vlastníctve: Dušan Fillo, trvale bytom
Hornokamenčianska 66/55, Kamenec pod Vtáčnikom, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, okres Prievidza.
Uvedený rodinný dom je súčasťou stavby vo vlastníctve Obce Kamenec pod Vtáčnikom a bude sa
využívať na skladové účely. Kúpna cena je stanovená na 2 000€.
Ďalej starosta informoval o zámere kúpy nehnuteľností podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci
v znení neskorších predpisov:
LV č. 315, pozemok CKN 214/1, trvalý trávnatý porast, katastrálne územie Kamenec pod Vtáčnikom,
o výmere 6005m² a stavbu, súpisné číslo 13 na CKN 206, katastrálne územie Kamenec pod
Vtáčnikom, vo vlastníctve: Dominik Ďurta, trvale bytom Koncová 13/2, Kamenec pod Vtáčnikom.
Uvedené nehnuteľnosti budú pre občanov slúžiť v budúcnosti na IBV.
Diskusia:
Daniel Pisár: je v týchto 6000 m2 zahrnutá aj cesta?
Starosta obce – nie, komunikáciu by sme riešili z cesty III. triedy
Hlasovanie – k zámeru Dušan Fillo:
Za: 7 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Monika
Pažická, Bc., Eduard Nechala, Marián Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 215/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje zámer obce kúpy nehnuteľností v súlade
so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, rodinný dom, súpisné číslo
60, bez pozemku, LV č. 1746 vo vlastníctve:
Dušan Fillo, trvale bytom Hornokamenčianska 66/55, Kamenec pod Vtáčnikom, katastrálne územie
Kamenec pod Vtáčnikom, okres Prievidza, za cenu 2 000€
Hlasovanie – k zámeru – Dominik Ďurta:
Za: 7 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Monika
Pažická, Bc., Eduard Nechala, Marián Žiak )
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
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Uznesenie č. 216/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje zámer obce kúpy nehnuteľností
v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov. Nehnuteľností sú
zapísané na liste vlastníctva č. 315, pozemok CKN 214/1, druh pozemku – trvalý trávnatý porast,
katastrálne územie Kamenec pod Vtáčnikom, o výmere 6005 m2 a stavba, súpisné č. 13 na CKN 206 –
rodinný dom v kúpnej cene 50 000€ za predpokladu odstránenia plomby vyznačenej na základe V690/2018 vo vlastníctve: Dominik Ďurta, trvale bytom Koncová 13/2, Kamenec pod Vtáčnikom.
K bodu č. 7 – Rôzne
Starosta obce informoval prítomných o aktivitách OZ Miestna akčná skupina Rozvoj Hornej Nitry
a o členskom príspevku 1 000€, ktorý je potrebné schváliť na jej chod. OZ MAS RHN združuje 16 obci
a dostalo cca 1,2 milióna € na realizáciu stratégie . Ak by prebehlo čerpanie finančných prostriedkov
do októbra 2019 môžeme čerpať ešte ďalších cca 1 milión € .
Diskusia:
Michal Fábry - Pracovníci MAS RHN sú na nejakú určitú dobu zamestnaní?
Starosta obce – Budú tam dovtedy, dokedy bude OZ fungovať, budú financie a bude to zmysluplné
Michal Fábry – ak by sa robila vyhliadková veža môžu sa spojiť napr. Lehota, Bystričany?
Starosta obce – na niektoré projekty sa môžu spojiť? Sú tam dva balíky, kde sa môže robiť vyhliadková
veža, o túto môžu požiadať aj podnikateľské subjekty
Hlasovanie:
Za: 7 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Monika
Pažická, Bc., Eduard Nechala, Marián Žiak )
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 217/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje členský príspevok vo výške 1 000€ na
chod OZ MAS RHN.
K bodu č. 8 - Diskusné príspevky občanov a poslancov
Daniel Pisár – ohľadom situácie Cesty na Jandovej by bolo dobré dohodnúť stretnutie s pánom
Pavkeje, pánom Žiakom a s pánom Biňovským a stavebnou komisiou
Michal Fábry – na bytovkách sú tri suché stromy, bolo by dobré ich spíliť, sú na obecnom pozemku
Viliam Jánoška – vymyslite systém ako scivilizovať tú cestu na Píly a dať do kopy. Neni kade ísť na Píly,
lomovou cestou sa nedá ísť, je špinavá, spodná cesta je samá voda.
Starosta obce – do konca marca by sa malo uskutočniť stretnutie s Lesmi SR aj Farma pod Vtáčnikom
má záujem a oslovím aj urbárske spoločenstvá.
Viliam Jánoška – s rozhľadňou na Vtáčniku bude veľký problém, aj vybaviť povolenia. Koľko starostov
ešte musí byť, aby sa začalo robiť s amfiteátrom, buď to zbúrajte alebo to dajte niekomu za korunu.
Eduard Nechala – začali sme na tomto robiť so starostom
Starosta obce - Celá budova je postavená pred rokom 1976. Myslím že, zapísať stavbu je možné,
pozemky pod budovou nie sú vysporiadané, so svojim zástupcom sme už zvažovali aké roky sa dajú
podniknúť
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Viliam Jánoška – V tatranábytku zoberte si dron a pozrite sa čo tam je, koľko dreva vyťaženého. Sú to
pľúca NCHZ a ENO.
Daniel Pisár – mali schválených 1 500m3
Starosta obce – volal som s nováckym primátorom, momentálne to rieši policajný vyšetrovateľ, ďalšie
informácie nemôžu poskytnúť, ale povolenie vraj majú. Musím však podotknúť, že sa jedná o novácky
kataster a z právneho hľadiska sa nás to netýka.
Viliam Jánoška – ALAS kameňolom ako to je? Čo s komunikáciou, ulica trpí ako kone, keď tade prejdu
autá, keď už máme trpieť, nech to aspoň polievajú, zametajú. Keby aspoň obec mala zisky z toho,
koľko tam trpia občania na ulici. Tak ich pritlačte, aby z toho mala obec úžitok.
Starosta obce – bol som s riaditeľom ALASu, preberali sme ich činnosť, zámery, ale aj objemy ťažby
a vývozu. Vzhľadom k zastaveniu resp. oddialeniu výstavby R2 a nevyužitia kameňa na Jaguar majú
slabé výsledky. Vývoz v roku 2017 sa znížil o vyše 70 tisíc ton oproti roku 2015. Obec má podľa zmluvy
za vyťaženú tonu od 0,13 do 0,20 centov od objemu vývozu. Predtým to bolo 7 centov. Teraz je vývoz
kameniva nízky a stále ťažia „B“ sektor. Samozrejme, že obec z toho má finančný profit. Vyčítal som
riaditeľovi znečistenú komunikáciu a prisľúbil, že po skončení zimy sa do konca apríla cestu vyčistiť
zametacím autom
Viliam Jánoška - Ak som nechal ten vlek, tak sa tam nič nerobí, nech niekto aspoň natrie tú búdu. Za
chvíľku to padne.
Daniel Pisár – my sme to riešili, aj sme to chceli dať niekomu do prenájmu, ale nenašiel sa záujemca
JUDr. Marián Mikula - v úvode prosím o písomnú odpoveď na otázky. Som sklamaný, koľko málo ľudí
chodí na zastupiteľstvo.
Plán práce, keď sa vyhlasuje zastupiteľstvo v súlade s plánom práce aký to je? treba zvolať včas,
v iných obciach sú aj pol roka dopredu plány zastupiteľstiev
Či by nebolo vhodné na diskusné príspevky dávať písomné odpovede – dávam na zváženie
Keď už beží rokovanie – má obec rokovací poriadok, niekedy mám taký pocit, že sa prejednávajú veci,
ktoré ani nejdu cez komisie. Ohľadom rozpočtu - myslím si, že najprv má byť schválený rozpočet,
potom má byť stanovisko kontrolóra obce a potom sa pýtam, zasadala k tomuto dokumentu finančná
komisia – poprosím si zápis, či to tak je.
Zberný dvor – neviem či niekto z vás by si prial zberný dvor pri dome, búchanie, odpadky, ktoré sú po
ulici. Ako Kamenec sme rarita v obytnej zóne sme postavili zberný dvor – my sme nemali iné miesto,
kde by sme ho postavili?
Územný plán – či zberný dvor bol vybudovaný v súlade s územným plánom, kedy sa to odsúhlasilo, či
sa ku zbernému dvoru vyjadroval úrad životného prostredia a aké dal stanovisko? Čo chcete
realizovať v zbernom dvore, ktorý má 400 m2 ? Zaujímali ste sa do budúcnosti o separovaný dvor, kde
to tam chcete separovať? Zemianske Kostoľany nemajú zberný dvor, teraz sú v rokovaní
s elektrárňami, mimo obytného územia o rozlohe 5 000m2. Bystričany, Čereňany – mimo obce
plánujú.
Účastníkom konania takýchto projektov ako zberný dvor majú byť aj majitelia objektov, ktorí nemajú
spoločnú hranicu s objektom. Kto prišiel s nápadom, že zberný dvor bude v centre obce?
Pán starosta vy ste teraz dával článok – že Kamenčania sú spokojní – choďte si vypočuť tých ľudí so
zberným dvorom, či sú spokojní?
K uzneseniu – v decembri ste prijali VZN 1/2018, 2/2018, 3/2018 – vážení z právneho hľadiska
v decembri ste prijali uznesením 201,202,203 – to nedáva logiku, z právneho hľadiska ste mali prijať
VZN čísla do poradia z roku 2017. Ako môže byť platné VZN 1/2018 v decembri 2017? Nie je v súlade
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s Ústavou ani so zákonmi. Vy takéto VZN vyrábate od roku 2010. Takéto niečo máte jediný na
Slovensku. VZN sú neplatné. Aby ste na toto nedoplatili. Prečo Vás na to neupozornila kontrolórka
obce? Mala by ste mu pomôcť a poradiť v týchto veciach.
Starosta obce - na Vaše dotazy odpovieme písomne, ako ste žiadali, list bude príloha zápisnice
9. 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 18,00 hod.
Overovatelia zápisu:

Michaela Vlková, PhDr.

_____________________

Dominik Hájovský

_____________________

Zapisovateľka:

Ing. Iveta Rybárová

_____________________

Starosta obce:

Ing. Dušan Ďuriš

_____________________
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Uznesenia z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, dňa 14.03.2018

Uznesenie č. 210/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:
a) schvaľuje: 1. program rokovania OcZ
2. návrhovú komisiu v zložení Eduard Nechala, Bc. Monika Pažická
b) určuje overovateľov zápisnice: Michaelu Vlkovú, PhDr., Dominika Hájovského
c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej
Uznesenie č. 211/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení č. 197-209/2017.
Uznesenie č. 212/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie správu o činnosti starostu obce zo
dňa 14.03.2018
Uznesenie č. 213/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra
o kontrolnej činnosti za II. polrok 2017.
Uznesenie č. 214/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje 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. 1234/2 o výmere
2 m², geometrickým plánom odčlenená od parcely E-KN parcelne č. E-KN 2-83, v prospech Ivana
Svinčiaka, trvale bytom Ružičková 579/27, Kamenec pod Vtáčnikom. Kúpna cena je stanovená na
3,32€/m2, celkom 6,64€. Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
hradí žiadateľ.
Uznesenie č. 215/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje zámer obce kúpy nehnuteľností
v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, rodinný dom,
súpisné číslo 60, bez pozemku, LV č. 1746 vo vlastníctve: Dušan Fillo, trvale bytom
Hornokamenčianska 66/55, Kamenec pod Vtáčnikom, katastrálne územie Kamenec pod Vtáčnikom,
okres Prievidza, za cenu 2 000€
Uznesenie č. 216/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje zámer obce kúpy nehnuteľností
v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov. Nehnuteľností sú
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zapísané na liste vlastníctva č. 315, pozemok CKN 214/1, druh pozemku – trvalý trávnatý porast,
katastrálne územie Kamenec pod Vtáčnikom, o výmere 6005 m2 a stavba, súpisné č. 13 na CKN 206 –
rodinný dom v kúpnej cene 50 000€ za predpokladu odstránenia plomby vyznačenej na základe V690/2018 vo vlastníctve: Dominik Ďurta, trvale bytom Koncová 13/2, Kamenec pod Vtáčnikom.
Uznesenie č. 217/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje členský príspevok vo výške 1 000€ na
chod OZ MAS RHN.
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Príloha č.1
Kontrola plnenia uznesení 197-209/2017

Uznesenie č. 197/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:
a) schválilo: 1. program rokovania OcZ
2. návrhovú komisiu v zložení Michaela Vlková, PhDr., Daniel Pisár
b) určilo overovateľov zápisnice: Ing. arch. Slávu Dadovú, Eduarda Nechalu
c) zobralo na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej
Uznesenie č. 198/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení č. 186-196/2017
Uznesenie č.199 /2017
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Kamenec pod Vtáčnikom na I. polrok 2018.
Uznesenie 200/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra
obce k návrhu rozpočtu Obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2018.
Uznesenie 201/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo VZN č. 1/2018 o dani z nehnuteľností.
Uznesenie 202/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo VZN č. 2/2018 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Uznesenie 203/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo VZN č. 3/2018 o miestnej dani za
ubytovanie.
Uznesenie 204/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo rozpočet Obce Kamenec pod Vtáčnikom na
rok 2018 a zobralo na vedomie rozpočet na roky 2019-2020.
Uznesenie 205/2017
Obecné zastupiteľstvo Obce Kamenec pod Vtáčnikom schválilo rozpočtové opatrenie č. 7/2017.
Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky :
Bežné
príjmytransfery
Základná škola
312012 02
111
Základná škola
6xxx
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Bežné
výdavky
Obec
Kapitálové
výdavky

05.1.0

717001
717001

Nakladanie s odpadmi

41
46

Zberný dvor
Zberný dvor

-100 331,00
100 331,00

Uznesenie 206/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo Koncepciu kultúrnych a športových
podujatí obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2018
Uznesenie 207/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo úhradu faktúry od CRH (Slovensko) a.s. vo
výške 2 329,09€.
Uznesenie 208/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo prevod z rezervného fondu na úhradu
faktúry č. 390/2017 vo výške 100 330,61€.
Uznesenie 209/2017
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo jednorazovú odmenu poslancom
obecného zastupiteľstva vo výške 200,-€.
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Príloha č. 2
Správa starostu o činnosti
Od poslednej správy podanej dňa 09.11.2017 sa uskutočnili nasledovné kultúrno – spoločenské akcie
a bola vykonávaná nasledovná činnosť:
- 5.12. – Mikuláš navštívil starších občanov – spolu s Mikulášom sme navštívili 75 občanov
starších ako 80 rokov a balíčky sme zaniesli aj občanom, ktorí sú umiestnení v Domovoch
sociálnych služieb
- 8.12. - Mikuláš obdaruváva deti
- 9.12. – Divadelný zájazd do Nitry na predstavenie – Štefánik – Slnko v zatmení
- 22.12. – Vianočný koncert KapeLLky v Spoločenskom dome – KapeLLka predviedla veľké
množstvo vianočných kolied a zinscenovali so štyrmi mládencami zo ZŠ scénku O Fedorovi,
Kubovi a Stachovi.
- 30.12. - Silvestrovský výstup na Vtáčnik – Ďakujem, že pozvanie na výstup prijal a zúčastnil sa
ho predseda TSK a poslanec NR Jaroslav Baška. Po výstupe bolo v Spoločenskom dome
pripravené občerstvenie a posedenie pri hudbe.
31.12.-1.1. – Oslava Silvestra a príchod Nového roku – akcia sa konala v centre obce, pre
občanov bolo pripravené občerstvenie a ohňostroj.
Poďakovanie samozrejme patrí tým, ktorí pripravili podujatia na dôstojnej úrovni, a to DHZ,
Kultúrna komisia, OZ Handrári, zamestnanci OcÚ.
- 5.2.2018 – uvítanie detí do života, konalo sa v obradnej miestnosti SD, od posledného uvítania
sa v obci narodilo 11 detí – 6 chlapcov a 5 dievčat
-

-

-

-

-

-

Koncom roka sme vydali Kamenčianske noviny ako občasník. Sú to 1. noviny po minimálne 12
rokoch. Zámerom bolo priblížiť občanom, čo sa za rok 2017 uskutočnilo v našej obci. Boli
rozdané do každej domácnosti spolu s kalendárom na rok 2018 a novoročným prianím
Z dobrovoľnej požiarnej ochrany sme uspeli so žiadosťou o rekonštrukciu hasičskej zbrojnice
Cesta na Brús. Schválili nám dotáciu vo výške 30.000€. Keď už som pri DHZ, tak 24.02.2018 sa
konala výročná členská schôdza, kde doterajšieho predsedu p. Milana Fábryho ml. nahradila
p. Miriam Chrastinová. Týmto sa chcem verejne poďakovať p. Fábrymu za jeho niekoľkoročné
pôsobenie vo funkcii predsedu.
Taktiež som podal žiadosť o grant na festival Dychových hudieb. Žiadosti bolo vyhovené
a dostaneme grant vo výške 4.000€
Zberný dvor – stavebná časť je ukončená, ideme žiadať o preplatenie poslednej tretiny
nákladov. Technologické zariadenia – tam sa momentálne rozbieha verejné obstarávanie.
Vzhľadom k tomu, že ZD bude určený na BRO (tráva, štiepka, listy = kompost), textil
a ekosklad, upravili sme vedľajšiu plochu pre VOK.
Rozbehol som rokovania o dodávateľovi služby vypracovanie technickej dokumentácie –
inžinierske siete pre územné a stavebné konanie ul. Na Kopaničky.
Prihlásili sme sa do súťaže, ktorú vyhlásila COOP Jednota. Vypracovali sme 3 projekty a to
detské ihrisko MŠ, outdoorové ihrisko Bytovky a outdoorové ihrisko Námestie Brús.
O výsledku Vás budem informovať.
Taktiež som podal žiadosť o dotáciu na podporu športu na výstavbu detského ihriska pri
Jednote. Výsledok zatiaľ nemám
Pokračujeme v obnove MŠ – zakúpili sme nábytok do mladšej triedy, prezliekacie skrinky do
staršej triedy a do kuchyne novú drezovú súpravu (dvojdrez, jednodrez so stolom a stôl
s policou). Čakám ešte nové stoly a stoličky do mladšej triedy.
Zamestnanci OcÚ sa pustili do rekonštrukcie kuchyne v Spoločenskom dome. Ide o výmenu
elektroinštalácie, okenných výplní, drezu, obkladov stien a podlahy, omietky a strop.
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Príloha č.3
Vážený pán JUDr. Marián Mikula,

v prvom rade sa Vám chcem poďakovať, že ste prišli na zasadnutie OcZ dňa 14.3.2018. Nie je
štandardné písomne odpovedať na ústne otázky a pripomienky. Nakoľko som Vám však prisľúbil
písomnú odpoveď, urobím výnimku. List bude samozrejme zverejnený ako príloha k zápisnici, aby sa
predišlo pochybnostiam o neodpovedaní na Vaše otázky.
Rokovanie OcZ sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb.z. Zákon o obecnom zriadení podľa § 12 ods. 1 a 4,
t.j. OcZ zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace a zverejňuje sa na úradnej tabuli,
taktiež sa zverejňuje rozhlasom a na internetovej stránke obce. Nie je zákonná povinnosť mať
„naplánované zasadnutia“. My to riešime podľa možností poslancov a ich účasti vzhľadom na
pracovnú dobu, zmennosť a i. Otázku písomných odpovedí na otázky občanov rieši zápisnica zo
zasadnutia.
Na otázku, či má obec rokovací poriadok odpovedám, áno, obec má rokovací poriadok.
Otázka rozpočtu – Vždy koncom roka sa tvorí rozpočet za účasti poslancov, samozrejme finančnej
komisie a starostu obce. Je vyvesený 15 dní pred schvaľovaním a visí 15 dní po schválení na úradnej
tabuli. Ak nie je pripomienkovaný pred schválením, hlavná kontrolórka ho berie na kontrolu a vo
svojej správe na konci vždy píše, či rozpočet odporúča alebo neodporúča schváliť OcZ. Preto poslanci
schvaľujú rozpočet až po stanovisku hlavného kontrolóra.
Zberný dvor (ZD) – Stavba „Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom“ bola schválená rozhodnutím č.
1362/2011/478/SOÚ o umiestnení stavby dňa 18.11.2011 a právoplatná dňa 14.12.2011 a stavebným
povolením č. 1363/2011/479/SOÚ zo dňa 15.12.2011 a právoplatným zo dňa 18.1.2012. Obec je
povinná tieto dokumenty zverejňovať na úradnej tabuli až do vykonania právoplatnosti. Až do tejto
lehoty možno podať protest resp. odvolať sa voči rozhodnutiu. Stavebné povolenie bolo vydané v
súlade s Územným plánom z roku 1998, kde sú predmetné parcely definované ako občianska
vybavenosť nekomerčná. Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi, štátna správa v odpadovom
hospodárstve vo svojom vyjadrení č. OÚŽP/2011/01926 zo dňa 21.10.2011 uviedla:
– Zabezpečiť odovzdanie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, osobám oprávneným
nakladať s odpadmi podľa zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Doklady o odovzdaní odpadov predložiť ku kolaudácii stavby.
- Počas prevádzky zberného dvora nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č.
223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Môžem Vás ubezpečiť, že plocha, ktorá je vyčlenená, je pre našu obec postačujúca. V našom záujme
je nie zhromažďovať odpad, ale ho čo najrýchlejšie spracovať a odovzdať oprávnenej osobe nakladať
s odpadmi (v súčasnosti Marius – Pedersen), aby obec nebola zaťažovaná skládkovaním odpadu.
Chápem Vaše rozhorčenie o umiestnení zberného dvora, samozrejme nielen ako majiteľa blízkej
nehnuteľnosti, ale aj ako občana. Ubezpečujem Vás však, že v areáli ZD sa nebude nachádzať BRKO
(biologicky rozložiteľný komunálny odpad), ktorý by mohol byť zdrojom rozmnožovania sa a šírenia
hlodavcov, či zápachu. Areál bude navyše oplotený nepriehľadným múrom, aby nenarúšal priľahlú
obytnú zónu a mal by byť otvorený v takých hodinách a intervaloch, aby občanov nadmerne
neobťažoval hlukom.
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Čo sa týka číslovania VZN. Priznám sa, toto sme neriešili, nakoľko systém číslovania predmetných VZN
je u nás zaužívaný od roku 1998. (rovnaký systém číslovania má aj mesto Topoľčany viď VZN 1/2018).
Volal som preto na Okresnú prokuratúru do Prievidze. Ich odpoveď bola: Občanov to nezbavuje
daňovej povinnosti. Ak niekto namieta na číslovanie nášho VZN odporučte ho na okresnú
prokuratúru, aby podal podnet a ona to prešetrí.
Toto rozhodnutie nechávam na Vás, v každom prípade Vám však ďakujem za Vaše upozornenie,
koncom roka zavedieme číslovanie VZN obvyklé okolitým obciam.
V prípade, že som nedostatočne odpovedal na Vaše otázky, rád Vás privítam na obecnom úrade,
alebo na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

S pozdravom

Ing. Dušan Ďuriš
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