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Zápisnica 

z 26. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, 

konaného dňa 16.04.2018 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 8, čím bolo uznášania schopné, spôsobilé jednať a prijímať závery.  

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení 210-217/2018 

3. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom na rok 2018 

4. Schválenie prevodu vlastníctva časti pozemku p. č. CKN 1234/2 

5. Schválenie kúpy nehnuteľnosti – rodinný dom súpisné č. 60 

6. Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena – Stredoslovenská energetika – Distribúcia, 

a.s. Žilina 

7. Schválenie záložnej zmluvy na 15- bytový dom Kamenec pod Vtáčnikom v prospech MDV SR 

8. Schválenie zabezpečenia prípadnej pohľadávky – SAŽP BA vo forme blankozmenky 

9. Zvolenie prísediacich Okresného súdu Prievidza na volebné obdobie r. 2018-2022 

10. Rôzne  

11. Diskusné príspevky občanov a poslancov 

12. Záver 

 

Návrhová komisia: Michal Fábry 

 Eva Fábryová 

h občasných pri 

Overovatelia zápisu: Sláva Dadová, Ing. arch. 

 Daniel Pisár 

  

Zapisovateľ: Ing. Iveta Rybárová 

    

K bodu č. 1 - Otvorenie 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom otvoril starosta obce Ing. Dušan Ďuriš. 

Privítal prítomných a predniesol návrh zmeny programu. Navrhol vypustiť bod č.10 – Rôzne. Program 

bol jednohlasne schválený. Starosta obce predniesol návrh členov návrhovej komisie. Návrhová 

komisia bola jednohlasne schválená v zložení Michal Fábry a Eva Fábryová. Za  overovateľov zápisu 

určil Slávu Dadovú, Ing. arch.  a Daniela Pisára  a za   zapisovateľku Ing. Ivetu Rybárovú. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Monika 

Pažická, Bc., Michal Fábry,  Marián Žiak, Eva Fábryová) 
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Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 218/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schvaľuje:   1. program rokovania OcZ – vypúšťa sa bod č. 10 Rôzne 

 2. návrhovú komisiu v zložení Michal Fábry, Eva Fábryová 

 

b) určuje  overovateľov zápisnice:  Slávu Dadovú, Ing. arch. a Daniela Pisára 

 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

 

K bodu č. 2 – Kontrola plnenia uznesení č. 210-217/2018 

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

č.210-217/2018. 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., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Monika 

Pažická, Bc., Michal Fábry,  Marián Žiak, Eva Fábryová) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 219/2018 

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

uznesení č. 210-217/2018. 

 

K bodu č. 3 – Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom na rok 2018 

Starosta obce predniesol Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom. Po 

dohode s poslancami navrhol nasledovné termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2018 – 

21.6., 20.9., 3.12, 13.12. 

 
Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 

 
Hlasovanie: 

Za: 8 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Monika 

Pažická, Bc., Michal Fábry,  Marián Žiak, Eva Fábryová) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 
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Uznesenie č. 220/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Plán zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom na rok 2018 v termínoch 21.6., 20.9., 3.12., 13.12. 

 
K bodu č. 4  - Schválenie prevodu vlastníctva časti pozemku p.č. CKN 1234/2 

Prevod vlastníctva bude realizovaný ako prípad hodný osobitného zreteľa, dôvodom je skutočnosť, že 
uvedený predaj pozemku zabezpečí zosúladenie vlastníctva, stavby a pozemku na ktorom bola 
predchádzajúcim majiteľom pozemku postavená garáž k rodinnému domu. Zámer bol vyvesený na 
úradnej tabuli obce od 16.3.2018. K zámeru neboli podané žiadne pripomienky zo strany občanov. 
 
Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Monika 

Pažická, Bc., Michal Fábry,  Marián Žiak, Eva Fábryová) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č.  221/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, schvaľuje prevod vlastníctva časti 

pozemku LV č. 1758  vo vlastníctve Obce Kamenec pod Vtáčnikom, katastrálne územie Kamenec pod 

Vtáčnikom, okres Prievidza, novovytvorená parcela č. 1234/2 o výmere 2 m²,  geometrickým plánom  

č. 933 vypracovaným fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie pod obchodným menom GEOing 

s.r.o., Šumperská 60, Prievidza, overeným Okresným úradom Prievidza dňa 10.07.2017 pod č. 

708/2017,  odčlenená od parcely E-KN parcelne č. E-KN 2-83,  v prospech Ivana Svinčiaka,  trvale 

bytom Ružičková 579/27, Kamenec pod Vtáčnikom. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je 

skutočnosť, že do obecného pozemku zasahuje stavba samostatne stojacej garáže k rodinnému 

domu, ktorá bola v minulosti postavená predchádzajúcim majiteľom nehnuteľnosti. Obecné 

zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje prevod pozemku formou kúpnej zmluvy v hodnote 

3,32 € / m², celkom 6,64 €. Kupujúci znáša všetky náklady spojené s podaním návrhu na vklad do 

príslušného katastra nehnuteľností. 

 

K bodu č. 5 –  Schválenie kúpy nehnuteľnosti – rodinný dom súpisné č. 60 

Zámer kúpy bol vyvesený na úradnej tabuli od 16.03.2018. K zámeru neboli podané žiadne 
pripomienky zo strany občanov. 
 
Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Monika 

Pažická, Bc., Michal Fábry,  Marián Žiak, Eva Fábryová) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 
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Uznesenie č. 222/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje kúpu nehnuteľnosti: rodinný dom, súpisné 
číslo 60, na parcele CKN 62, list vlastníctva č. 1746,  právny vzťah k parcele nie je evidovaný, 
katastrálne územie Kamenec pod Vtáčnikom, okres Prievidza, od vlastníka - Dušan Fillo, trvale bytom 
Hornokamenčianska 60/55, Kamenec pod Vtáčnikom, v sume 2 000 €. 
 

K bodu č. 6 -  Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena – Stredoslovenská energetika – 

Distribúcia, a.s. Žilina 

Starosta obce informoval prítomných o zriadení vecného bremena v prospech SE – Distribúcia Žilina, 

ktoré spočíva v umiestnení inžinierskych sietí  - rozšírenie NNK k obecnému nájomnému bytovému 

domu, ulica Na Papiereň. 

 

Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Monika 

Pažická, Bc., Michal Fábry,  Marián Žiak, Eva Fábryová) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 223/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného 

bremena č. CEZ Z-D-2018-000330-00 uzavretú medzi oprávneným z vecného bremena: 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina, IČO: 36442151, 

v zastúpení Mgr. Ing. Marekom Štrpkom, generálnym riaditeľom a povinným z vecného bremena: 

Obec Kamenec pod Vtáčnikom, Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, IČO 

00318167, v zastúpení Ing. Dušanom Ďurišom, starostom obce   na stavbu “8967 – Kamenec pod 

Vtáčnikom, Horné stávky KNC 630/7 – rozšírenie NNK pre 16BJ Roko“. 

 

K bodu č. 7 – Schválenie záložnej zmluvy na 15-bytová dom Kamenec pod Vtáčnikom v prospech 

MDV SR 

Starosta obce informoval prítomných o záložnej zmluve v prospech Ministerstva dopravy a výstavby 

SR na zabezpečenie pohľadávky, ktorá vyplýva zo zmluvy o poskytnutí dotácie vo výške 237 150€ na 

15 – bytový dom Kamenec pod Vtáčnikom súpisné číslo 729. 

 

Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Monika 

Pažická, Bc., Michal Fábry,  Marián Žiak, Eva Fábryová) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 
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Uznesenie č. 224/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje záložnú zmluvu č.  0169-PRB/2017/Z. 

Záložné právo sa zriaďuje v prospech Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej  republiky   na  

zabezpečenie pohľadávky  záložného  veriteľa voči záložcovi podľa zmluvy č. 0169-PRB/2017 o 

poskytnutí dotácie vo výške 237 150,00 eur na účel obstarania nájomných bytov: „15 bytový dom 

Kamenec pod Vtáčnikom“. Nehnuteľnosť sa nachádza v k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, na parcele 

registra „C“, parc. č. 630/15, o výmere 188 m² zastavanej plochy, na parcele registra „C“, parc. č. 

630/16, o výmere 186 m² zastavanej plochy, súpisné č. 729, v ktorej sa nachádza 15 nájomných bytov, 

zapísanej  na LV č. 1758. 

 

K bodu č. 8 – Schválenie zabezpečenia prípadnej pohľadávky – SAŽP BA vo forme blankozmenky 

V súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP na projekt Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom sme 

povinní zabezpečiť prípadnú budúcu pohľadávku SAŽP BA vo forme zriadenia záložného práva alebo 

vo forme vlastnej  blankozmenky. Navrhujem schválenie vlastnej blankozmenky.  

 

Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Monika 

Pažická, Bc., Michal Fábry,  Marián Žiak, Eva Fábryová) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 225/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  schvaľuje v súlade so Zmluvou o poskytnutí 

finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SD111-2016-10/24 zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky 

SAŽP, sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, IČO:00626031 na projekt: Zberný dvor 

Kamenec pod Vtáčnikom,  kód žiadosti v ITMS2014+: 310011B148, vo forme blankozmenky. 

 

K bodu č. 9 – Zvolenie prísediacich Okresného súdu Prievidza na volebné obdobie r. 2018-2022 

Podľa § 141 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v platnom znení sú prísediaci 

volení na obdobie štyroch rokov, a preto je potrebné zvolenie prísediacich na ďalšie volebné obdobie 

r. 2018-2022. Starosta obce navrhol za prísediaceho pána Ladislava Halača, ktorý s tým súhlasil. 

 

Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Monika 

Pažická, Bc., Michal Fábry,  Marián Žiak, Eva Fábryová) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 
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Uznesenie č. 226/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje prísediaceho na Okresnom súde Prievidza 

pána Ladislava Halača na volebné obdobie 2018-2022. 

 

 

 K bodu č. 10 -  Diskusné príspevky občanov a poslancov 

Dominik Hájovský – zamestnanec, ktorý vozí obedy, v piatok keď skončí s rozvážaním, mohol by 

skontrolovať koše na miestnom cintoríne a zabezpečiť  vývoz odpadov na cintoríne 

Eva Fábryová – ďakujem za zájazd do Bratislavy, navrhujem zajednať väčší autobus, aby mohlo ísť 

viacej ľudí 

- Pred kultúrnym domom na hornom Kamenci, je tam strašne veľa buriny, môžeme to tam ísť 

vykopať? 

Starosta obce – môžete aj spolu s členmi Klubu dôchodcov v Kamenci pod Vtáčnikom 

Eva Fábryová – všetkých pozývam na Majáles 30.04.2018 od 16,00 do 20,00 hod. 

Michal Fábry: 

- Chcem sa poďakovať starostovi za zájazd do Trenčína na Záhradkára 

- Kedy budú doplnené kuka nádoby na bytovkách? 

Starosta obce – 1100l mám prisľúbené od dodávateľa koncom apríla 

Michal Fábry: 

- Vymeniť  a opraviť lampy na bytovkách 

Starosta obce – dám skontrolovať zamestnancom 

Michal Fábry: 

- Parkovanie na bytovkách 335/75, 336/77 – nechám to prerokovať  na výročnej schôdze 

bytovkárov  

- Bol som oslovený pani Máriou Machovou, chce, aby som bol pri tom pri opílení konárov 

orecha, chcem, aby tam boli aj členovia komisie na ochranu verejného poriadku,  

Starosta obce -  Pani Machová aj s pánom Dušekom obdržali minulý rok list, v ktorom bol vyzvaný pán 

Dušek na nápravu. Je tam aj spomenuté ako sa má pani Machová riadiť ďalej. List bol poslaný nanovo 

aj v apríli tohto roku. 

Michal Fábry: 

- Ako stojíme s prekrytím parkoviska na bytovkách na obecnom pozemku 

Starosta obce – bol som so zamestnancom obce premerať parkovisko a je to v štádiu riešenia 

Viera Príhodová : 

videla som zámer, že chcete kupovať dom a pozemok  po Dominikovi Ďurtovi 

starosta obce – áno,  zámer bol vyvesený, nikto nepodal pripomienky, treba ešte vyriešiť 

administratívne záležitosti  

Viera  Príhodová: 

V prípade prevodu vlastníckych práv na obec, by som mala záujem o kúpu RD  

Starosta obce – v prípade straty záujmu o predmetnú nehnuteľnosť, túto skutočnosť obec oznámi na 

úradnej tabuli obce. 

Jaroslav  Ďurta: 

- pán Domink Ďurta má na dvore dub, v súčasnej dobe mám plný dvor lístia, dá sa to vypíliť? 

Starosta obce – pokiaľ konáre nezasahujú na váš pozemok, neporušuje sa tým zákon, ak sa zmení 

majiteľ pozemku, treba to potom riešiť s ním. 

Jaroslav  Ďurta -  rozobratie garáže po nebohom Štefanovi Ďurtovi (na konci ulice) 
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Starosta obce – môžeme zistiť majiteľa garáže a osloviť ho riešiť situáciu 

Jaroslav Ďurta: 

p. Príhoda chodí na aute po verejnej zeleni pred plynovou stanicou. Treba mu dohovoriť 

Starosta obce: 

- V čase úradných hodín, môžete prísť podať sťažnosť na p. Príhodu  

Jaroslav  Ďurta: 

-  v rámci spoločného pozemku vedľa domu p. Dominika Ďurtu, nedovolím, aby pani Príhodová  

predmetnú nehnuteľnosť odkúpila. Aj ja mám záujem v prípade prevodu vlastníckych práv na obec 

o kúpu RD Dominika Ďurtu. 

Starosta obce: 

- na kúpu predmetnej nehnuteľnosti majú predkupné právo ostatní spoluvlastníci pozemku 

Ján Nechala 

-  V pláne zasadnutí  obecného zastupiteľstva mi chýba program rokovaní 

Starosta obce: 

-  Zákonná povinnosť je zverejniť termíny rokovaní a nie ich program 

-   Pred 10-timi rokmi bolo výberové konanie na kontrolóra. Bola zvolená pani Paulíčková, ja 

nehovorím, že si neplní svoje povinnosti, ona sa vyjadruje len k finančným prostriedkom.  Ja som si 

prečítal správu z vyššieho úradu, našťastie nebol únik finančných prostriedkov, inventarizácia sa zo 

zákona robí každé 2 roky. Komisie by mali aspoň 1x za rok podať správu o činnosti. Uznesenia na 

zastupiteľstvách sa schvaľujú zavčasu, mali by sa schvaľovať nakoniec, po všetkých diskusiách. Park 

Jednota – parkovisko, kronika obce je povinnosťou, mal ju napísanú pán Jozef Žiško, kameňolom, 

prajem Vám veľa zdravia, aby vám to dobre išlo. 

Starosta obce: 

- Inventarizácia sa robí každé dva roky 

- Uznesenia sa môžu schvaľovať aj po každom bode 

- Parkovisko pred Jednotou je schválené, stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť, 

Jednota sa môže pustiť do budovania parkoviska 

- Kronika obce – v súčasnosti  máme vo výhľade nových záujemcov o vedenie kroniky 

 

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 17,30  hod. 

  

Overovatelia zápisu:  Sláva Dadová, Ing. arch. _____________________
        
 Daniel Pisár   _____________________
    
Zapisovateľka: Ing. Iveta Rybárová  _____________________
          
 
Starosta obce:  Ing. Dušan Ďuriš  _____________________
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Uznesenia z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, dňa 16.04.2018 
 
Uznesenie č. 218/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schvaľuje:   1. program rokovania OcZ – vypúšťa sa bod č. 10 Rôzne 

 2. návrhovú komisiu v zložení Michal Fábry, Eva Fábryová 

 

b) určuje  overovateľov zápisnice:  Slávu Dadovú, Ing. arch. a Daniela Pisára 

 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

Uznesenie č. 219/2018 

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

uznesení č. 210-217/2018. 

Uznesenie č. 220/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Plán zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom na rok 2018 v termínoch 21.6., 20.9., 3.12., 13.12. 

Uznesenie č.  221/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, schvaľuje prevod vlastníctva časti pozemku LV č. 

1758  vo vlastníctve Obce Kamenec pod Vtáčnikom, katastrálne územie Kamenec pod Vtáčnikom, 

okres Prievidza, novovytvorená parcela č. 1234/2 o výmere 2 m²,  geometrickým plánom  č. 933 

vypracovaným fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie pod obchodným menom GEOing s.r.o., 

Šumperská 60, Prievidza, overeným Okresným úradom Prievidza dňa 10.07.2017 pod č. 708/2017,  

odčlenená od parcely E-KN parcelne č. E-KN 2-83,  v prospech Ivana Svinčiaka,  trvale bytom 

Ružičková 579/27, Kamenec pod Vtáčnikom. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že 

do obecného pozemku zasahuje stavba samostatne stojacej garáže k rodinnému domu, ktorá bola 

v minulosti postavená predchádzajúcim majiteľom nehnuteľnosti. Obecné zastupiteľstvo v Kamenci 

pod Vtáčnikom schvaľuje prevod pozemku formou kúpnej zmluvy v hodnote 3,32 € / m², celkom 6,64 

€. Kupujúci znáša všetky náklady spojené s podaním návrhu na vklad do príslušného katastra 

nehnuteľností. 

Uznesenie č. 222/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje kúpu nehnuteľnosti: rodinný dom, súpisné 
číslo 60, na parcele CKN 62, list vlastníctva č. 1746,  právny vzťah k parcele nie je evidovaný, 
katastrálne územie Kamenec pod Vtáčnikom, okres Prievidza, od vlastníka - Dušan Fillo, trvale bytom 
Hornokamenčianska 60/55, Kamenec pod Vtáčnikom, v sume 2 000 €. 
Uznesenie č. 223/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  schvaľuje Zmluvu o zriadení vecného bremena č. 

CEZ Z-D-2018-000330-00 uzavretú medzi oprávneným z vecného bremena: Stredoslovenská 

energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina, IČO: 36442151, v zastúpení Mgr. Ing. 

Marekom Štrpkom, generálnym riaditeľom a povinným z vecného bremena: Obec Kamenec pod 

Vtáčnikom, Dolnokamenčianska 1/57, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, IČO 00318167, v zastúpení 

Ing. Dušanom Ďurišom, starostom obce   na stavbu “8967 – Kamenec pod Vtáčnikom, Horné stávky 

KNC 630/7 – rozšírenie NNK pre 16BJ Roko“. 
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Uznesenie č. 224/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje záložnú zmluvu č.  0169-PRB/2017/Z. 

Záložné právo sa zriaďuje v prospech Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej  republiky   na  

zabezpečenie pohľadávky  záložného  veriteľa voči záložcovi podľa zmluvy č. 0169-PRB/2017 o 

poskytnutí dotácie vo výške 237 150,00 eur na účel obstarania nájomných bytov: „15 bytový dom 

Kamenec pod Vtáčnikom“. Nehnuteľnosť sa nachádza v k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, na parcele 

registra „C“, parc. č. 630/15, o výmere 188 m² zastavanej plochy, na parcele registra „C“, parc. č. 

630/16, o výmere 186 m² zastavanej plochy, súpisné č. 729, v ktorej sa nachádza 15 nájomných bytov, 

zapísanej  na LV č. 1758. 

Uznesenie č. 225/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  schvaľuje v súlade so Zmluvou o poskytnutí 

finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SD111-2016-10/24 zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky 

SAŽP, sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, IČO:00626031 na projekt: Zberný dvor 

Kamenec pod Vtáčnikom,  kód žiadosti v ITMS2014+: 310011B148, vo forme blankozmenky. 

Uznesenie č. 226/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje prísediaceho na Okresnom súde Prievidza 

pána Ladislava Halača na volebné obdobie 2018-2022. 
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Príloha č. 1  
 

 
Kontrola plnenia uznesení  210 – 217/2018 

 

Uznesenie č. 210/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schválilo:   1. program rokovania OcZ 

 2. návrhovú komisiu v zložení Eduard Nechala, Bc. Monika Pažická 

 

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

 

c) zobralo na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

 

Uznesenie č. 211/2018 

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

uznesení č. 197-209/2017. 

 

Uznesenie č. 212/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie správu o činnosti starostu obce 

zo dňa 14.03.2018 

 

Uznesenie č.  213/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie Správu hlavného kontrolóra 

o kontrolnej činnosti za II. polrok 2017. 

 

Uznesenie č. 214/2018 

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

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

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

Vtáčnikom, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, okres Prievidza, novovytvorená parcela č. 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. -  Zámer bol vyvesený od 16.3., pripomienky od občanov neboli podané 

 

Uznesenie č. 215/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo 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€. - Zámer bol vyvesený od 16.3., pripomienky od občanov neboli 

podané. 
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Uznesenie č. 216/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo 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 V-

690/2018 vo vlastníctve: Dominik Ďurta, trvale bytom Koncová 13/2, Kamenec pod Vtáčnikom. - 

Zámer bol vyvesený od 16.3., pripomienky od občanov neboli podané. 

 

Uznesenie č. 217/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo členský  príspevok vo výške 1 000€ na chod 

OZ MAS RHN. – príspevok uhradený 

 
 
 

 


