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Zápisnica 

z 31. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, 

konaného dňa 20.09.2018 v Spoločenskom dome, Na Pažite 479/5, 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 č. 227-266/2018 

3. Správa starostu obce o činnosti 

4. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za I. polrok 2018 

5. Potvrdenie platnosti VZN č. 5/2010 o stanovení úhrad v oblasti školstva a Dodatku č.2 

k tomuto VZN 

6. Schválenie prevodu vlastníctva pozemku LV č. 1758 

7. Schválenie, realizácia a osadenie pomníka padlým v 1. sv. vojne z Dolného Kamenca  

8. Schválenie Zásad hospodárenia s majetkom Obce Kamenec pod Vtáčnikom 

9. Schválenie zámeru kúpy pozemku parcela CKN č. 223/1 

10. Diskusné príspevky občanov a poslancov 

11. Záver 

 

Návrhová komisia: Daniel Pisár 

 Sláva Dadová, Ing. arch. 

h občasných pri 

Overovatelia zápisu: Marián Žiak 

 Dominik Hájovský 

  

 

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. Navrhol zaradiť do programu ďalší bod -  Rôzne 

a v bode č. 5 upraviť Dodatok č. 3 namiesto 2. Nový program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení č. 227-266/2018 

3. Správa starostu obce o činnosti 

4. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za I. polrok 2018 

5. Potvrdenie platnosti VZN č. 5/2010 o stanovení úhrad v oblasti školstva a Dodatku č. 3 

k tomuto VZN 
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6. Schválenie prevodu vlastníctva pozemku LV č. 1758 

7. Schválenie, realizácia a osadenie pomníka padlým v 1. sv. vojne z Dolného Kamenca  

8. Schválenie Zásad hospodárenia s majetkom Obce Kamenec pod Vtáčnikom 

9. Schválenie zámeru kúpy pozemku parcela CKN č. 223/1 

10. Rôzne 

11. Diskusné príspevky občanov a poslancov 

12. Záver 

 

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

Návrhová komisia bola jednohlasne schválená v zložení Daniel Pisár a Sláva Dadová, Ing. arch. Za 

 overovateľov zápisu určil Mariána Žiaka   a Dominika Hájovského  a za  zapisovateľku Ing. Ivetu 

Rybárovú. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 7 poslancov 

Za: 7 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Michaela Pilch Vlková, PhDr., Dominik Hájovský, Michal 

Fábry, Monika Pažická, Bc., Marián Žiak ) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 267/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schvaľuje:   1. upravený program rokovania OcZ 

 2. návrhovú komisiu v zložení Daniel Pisár, Sláva Dadová, Ing. arch. 

 

b) určuje  overovateľov zápisnice:  Mariána Žiaka  a Dominika Hájovského 

 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

 

K bodu č. 2 – Kontrola plnenia uznesení č. 227-266/2018 

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

č. 227-266/2018. Uvedenú správu uvádzame v prílohe č.1, ktorá je súčasťou tejto zápisnice. Poslanci 

nemali k správe pripomienky. 

 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 7 poslancov 

Za: 7 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Michaela Pilch Vlková, PhDr., Dominik Hájovský, Michal 

Fábry, Monika Pažická, Bc., Marián Žiak ) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 
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Uznesenie č. 268/2018 

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

uznesení č. 227-266/2018. 

 

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 21.06.2018. Správu starostu 

obce o činnosti uvádzame v prílohe č. 2 tejto zápisnice. 

 
Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 

 
Hlasovanie: 

Prítomných: 7 poslancov 

Za: 7 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Michaela Pilch Vlková, PhDr., Dominik Hájovský, Michal 

Fábry, Monika Pažická, Bc., Marián Žiak ) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 269/2018 

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

dňa 20.09.2018. 

 
K bodu č. 4  - Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za I. polrok 2018 

Kontrolórka obce Jozefína Paulíčková predniesla Správu o kontrolnej činnosti obce za I. polrok 2018. 

Plán kontrolnej činnosti je zverejnený na internetovej stránke obce v sekcii Samospráva – Hlavný 

kontrolór obce. 

 
Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 7 poslancov 

Za: 7 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Michaela Pilch Vlková, PhDr., Dominik Hájovský, Michal 

Fábry, Monika Pažická, Bc., Marián Žiak ) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č.  270/2018 

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

o kontrolnej činnosti za I. polrok 2018. 

 

K bodu č. 5 –  Potvrdenie platnosti VZN č. 5/2010 o stanovení úhrad v oblasti školstva a Dodatku č.3 

k tomuto VZN. 

K VZN č. 5/2010 o stanovení úhrad v oblasti školstva bol schválený dodatok č. 3, je potrebné potvrdiť 

platnosť tohto VZN ako aj dodatku k nemu. 
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Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 7 poslancov 

Za: 7 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Michaela Pilch Vlková, PhDr., Dominik Hájovský, Michal 

Fábry, Monika Pažická, Bc., Marián Žiak ) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 271/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom potvrdzuje platnosť VZN č. 5/2010 o stanovení 

úhrad v oblasti školstva a  Dodatok č. 3   s tým, že ostatné ustanovenia VZN zostávajú nezmenené. 

 

K bodu č. 6 -  Schválenie prevodu vlastníctva pozemku LV. Č. 1758  

Na predchádzajúcich zasadnutiach bola schválená žiadosť pani Ing. Emílie Mokošovej a Jozefa Sládka 

o odkúpenie obecného pozemku, v tomto uznesení je potrebné schváliť prevod vlastníctva pozemku. 

 

Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 7 poslancov 

Za: 7 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Michaela Pilch Vlková, PhDr., Dominik Hájovský, Michal 

Fábry, Monika Pažická, Bc., Marián Žiak ) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 272/2018 

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  pozemku vo 

vlastníctve Obce Kamenec pod Vtáčnikom,  LV č. 1758 v registri E 2-38/3 ako ostatná plocha o výmere 

108 m², k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, okres Prievidza a pozemok zapísaný na LV č. 1758 v registri E – 

151 ako ostatná plocha o výmere 483 m² v prospech: Ing. Emília Mokošová, nar. 12.07.1955, trvale 

bytom Dolnokamenčianska č. 221/34, Kamenec pod Vtáčnikom a v prospech Jozef Sládok, nar. 

29.09.1957, trvale bytom Na Záhumnie č. 238/1, Kamenec pod Vtáčnikom. 

Cena predaja je určená  znaleckým posudkom č. 83/2018, vypracovaným Ing. Renátou Kotríkovou zo 

dňa 8.8.2018: 

EKN Parcela č. 151 – 483,00m²*5,73€/m²*1/1...................2 767,59 € 

EKN Parcela č. 38/3 – 108,00 m²*5,73€/m²*1/1.................   618,84 € 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že obec pozemok dlhodobo nevyužíva a uvedený 

predaj pozemku zabezpečí zviazanie parciel vlastníctva stavby a prístupu k nej.  

K vypracovaniu kúpnej zmluvy  doloží kupujúci  geometrický plán, ktorým uvedená plocha bude 

rozdelená a zaplatená podľa novovytvorených parciel. 
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Vklad do katastra nehnuteľností hradí žiadateľ. 

 

K bodu č. 7 –  Schválenie, realizácia a osadenie pomníka padlým v 1. sv. vojne z Dolného Kamenca 

Starosta obce navrhol prítomným poslancom, pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1.sv vojny 

postaviť dôstojný pomník obetiam padlých aj z Dolného Kamenca, nakoľko pomník padlým z Horného 

Kamenca bol postavený už v roku 1937. Pamiatkový ústav nám nedovolil dopisovať mená na 

jestvujúci pamätník, a ani by asi nebolo vhodné, stavať pomník Dolnokamenčanom na Horný koniec. 

Po dlhých konzultáciách s poslancami sa zhodli na tom, že dôstojné miesto, by bolo v parku medzi 

ulicou Dolnokamenčianska a Krátka. Toto miesto je svojou polohou vhodné na pietnu spomienku 

a mal by byť vyrobený z andezitového kameňa, ktorý je charakteristický pre našu obec. 

 

Diskusia: 

Michal Fábry – bolo mi povedané, že nie sú uvedené všetky mená padlých, bolo by dobré 

odkonzultovať s rodinnými príslušníkmi obetí, aby tam niekto nechýbal 

Starosta obce – navrhol, aby sa v miestnom rozhlase a  na internete uverejnil oznam, že plánujeme 

urobiť tento pomník, aby  tam boli všetci, ktorí padli v 1. sv. vojne 

Ján Vojdáš, Ing. – navrhol, aby boli do domácností roznesené oznamy, aby o tom všetci vedeli  

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 7 poslancov 

Za: 7 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Michaela Pilch Vlková, PhDr., Dominik Hájovský, Michal 

Fábry, Monika Pažická, Bc., Marián Žiak ) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 273/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje realizáciu a osadenie pomníka padlým v 1. 

sv. vojne z Dolného Kamenca  na parcele č. C-KN 227/1 v parku medzi ulicami Dolnokamenčianska 

a Krátka v sume do 5 000€ bez DPH. 

 

K bodu č. 8 – Schválenie Zásad hospodárenia s majetkom Obce Kamenec pod Vtáčnikom 

Starosta obce oboznámil prítomných so Zásadami hospodárenia s majetkom Obce Kamenec pod 

Vtáčnikom. 

 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 7 poslancov 

Za: 7 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Michaela Pilch Vlková, PhDr., Dominik Hájovský, Michal 

Fábry, Monika Pažická, Bc., Marián Žiak ) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 
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Uznesenie č. 274/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Zásady hospodárenia s majetkom Obce 

Kamenec pod Vtáčnikom. 

 

K bodu č. 9 – Schválenie zámeru kúpy pozemku parcela CKN č. 223/1 

Starosta obce informoval poslancov  o možnosti odkúpiť zvyšný podiel prac. C-KN 223/1, u. Koncová, 

ktorej je obec vlastníkom v 1/3 po darovaní p. Dominikom Ďurtom. Zvyšné podiely navrhuje odkúpiť 

za symbolickú cenu 1€/m2. 

 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 7 poslancov 

Za: 7 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Michaela Pilch Vlková, PhDr., Dominik Hájovský, Michal 

Fábry, Monika Pažická, Bc., Marián Žiak ) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 275/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  schvaľuje  zámer  Obce Kamenec pod Vtáčnikom 

 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci nadobudnúť vlastníctvo nehnuteľnosti :   Parcela 

registra „C“ parc. č. 223/1, o výmere 300 m², zastavaná plocha a nádvorie,  katastrálne územie 

Kamenec pod Vtáčnikom,  vedenej na LV č. 318,  formou kúpnej zmluvy medzi Obcou Kamenec pod 

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

a spoluvlastníkmi podľa LV č. 318. 

 

K bodu č. 10  - Rôzne 

Starosta obce navrhol v bode rôzne zrušiť uznesenie č. 242/2018 z dôvodu zámeru kúpy zvyšných 

podielov aj od ostatných vlastníkov. Zámer darovania od p. Spiegelovej je dobrý, avšak  

administratívne poplatky by boli vyššie ako vyplatená cena 1€/m2. Preto ju pridáme k ostatným 

spolupodielníkom. 

 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 7 poslancov 

Za: 7 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Michaela Pilch Vlková, PhDr., Dominik Hájovský, Michal 

Fábry, Monika Pažická, Bc., Marián Žiak ) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 276/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom ruší uznesenie č. 242/2018. 
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11. Diskusné príspevky poslancov a občanov 

Daniel Pisár - bol som na cintoríne, agáty ohrozujú pomníky, ktoré sú v ich blízkosti, takisto aj tuje 

vedľa chodníka, konkrétne  pomník pána Imricha Fokta, kde koreňový systém ničí základy pomníka. 

Anna Foktová – bola som na cintoríne, na našom pomníku je už ten základ posunutý, je to vrastené do 

múrika, poškodzuje mi ho, už mi dvíha ten pomník 

Starosta obce – musíme zavolať pána Ing.  Požgaja z ochrany krajiny z Nitry, nemôžeme si dovoliť 

robiť zásahy na cintoríne, pôjdem na cintorín, pofotím to a pošlem žiadosť , budeme to riešiť 

Michal Fábry – ja som chodil po všetkých, ktorí tam majú hroby,  bolo by dobré, aby to bolo vybavené 

do konca volebného obdobia, ja by som sa stretol s tým pánom, nech príde za tými ľuďmi, a nech im 

to vysvetlí. 

Marián Žiak – vlani sa vypiloval strom na ulici Na Kopaničky – je to vŕba, ale vyrástlo to a zasahuje to 

už do vedenia  

Sláva Dadová, Ing. arch. – ohľadom hniezda bocianov, hniezdo je posunuté, je to nebezpečné, zistila 

som kontakt na pána, ktorý má na starosti našu oblasť. 

Starosta obce – zistíme, čo sa s tým bude dať robiť 

Michal Fábry – predniesol krátku správu o tom, na ktorých prípadoch pracovali ako Komisia životného 

prostredia  

Michal Fábry – na bytovkách zasahujú konáre líp do odpadový nádob, bolo by dobré to opíliť 

Ján Vojdáš, Ing. – chcel by som sa vyjadriť k prípadu ohľadom susedského sporu pána Nechalu a pána 

Kováčika. Dali sme im avízo, že prídeme a neboli doma, mohli sa ospravedlniť na obecnom úrade 

a navrhnúť iný dátum  stretnutia, ktorý  by im vyhovoval. Namiesto toho, poslali za seba ich 

rodinného príslušníka, ktorý nepoznal problematiku. Ona nám povedala, že tento spor trvá už pomaly 

30 rokov. My sme tam boli ako komisia poslednýkrát,  je to uzatvorené, dali sme odporúčanie ako to 

vyriešiť, a ďalšie riešenie situácie je už cez občiansko-právne konanie. 

Milan Šimo – poďakoval poslancom za prácu za celé volebné obdobie 

 

 

12. 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:  Marián Žiak   _____________________
        
 Dominik Hájovský   _____________________
    
Zapisovateľka: Ing. Iveta Rybárová  _____________________
          
 
Starosta obce:  Ing. Dušan Ďuriš  _____________________
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Uznesenia z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, dňa 20.09.2018 
 
Uznesenie č. 267/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schvaľuje:   1. upravený program rokovania OcZ 

 2. návrhovú komisiu v zložení Daniel Pisár, Sláva Dadová, Ing. arch. 

 

b) určuje  overovateľov zápisnice:  Mariána Žiaka  a Dominika Hájovského 

 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

Uznesenie č. 268/2018 

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

uznesení č. 227-266/2018. 

Uznesenie č. 269/2018 

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

dňa 20.09.2018. 

Uznesenie č.  270/2018 

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

o kontrolnej činnosti za I. polrok 2018. 

Uznesenie č. 271/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom potvrdzuje platnosť VZN č. 5/2010 o stanovení 

úhrad v oblasti školstva a  Dodatok č. 3   s tým, že ostatné ustanovenia VZN zostávajú nezmenené 

Uznesenie č. 272/2018 

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  pozemku vo 

vlastníctve Obce Kamenec pod Vtáčnikom,  LV č. 1758 v registri E 2-38/3 ako ostatná plocha o výmere 

108 m², k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, okres Prievidza a pozemok zapísaný na LV č. 1758 v registri E – 

151 ako ostatná plocha o výmere 483 m² v prospech: Ing. Emília Mokošová, nar. 12.07.1955, trvale 

bytom Dolnokamenčianska č. 221/34, Kamenec pod Vtáčnikom a v prospech Jozef Sládok, nar. 

29.09.1957, trvale bytom Na Záhumnie č. 238/1, Kamenec pod Vtáčnikom. 

Cena predaja je určená  znaleckým posudkom č. 83/2018, vypracovaným Ing. Renátou Kotríkovou zo 

dňa 8.8.2018: 

EKN Parcela č. 151 – 483,00m²*5,73€/m²*1/1...................2 767,59 € 

EKN Parcela č. 38/3 – 108,00 m²*5,73€/m²*1/1.................   618,84 € 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že obec pozemok dlhodobo nevyužíva a uvedený 

predaj pozemku zabezpečí zviazanie parciel vlastníctva stavby a prístupu k nej.  

K vypracovaniu kúpnej zmluvy  doloží kupujúci  geometrický plán, ktorým uvedená plocha bude 

rozdelená a zaplatená podľa novovytvorených parciel. 

Vklad do katastra nehnuteľností hradí žiadateľ. 

Uznesenie č. 273/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje realizáciu a osadenie pomníka padlým v 1. 

sv. vojne z Dolného Kamenca  na parcele č. C-KN 227/1 v parku medzi ulicami Dolnokamenčianska 

a Krátka v sume do 5 000€ bez DPH. 
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Uznesenie č. 274/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Zásady hospodárenia s majetkom Obce 

Kamenec pod Vtáčnikom. 

Uznesenie č. 275/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  schvaľuje  zámer  Obce Kamenec pod Vtáčnikom 

 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci nadobudnúť vlastníctvo nehnuteľnosti :   Parcela 

registra „C“ parc. č. 223/1, o výmere 300 m², zastavaná plocha a nádvorie,  katastrálne územie 

Kamenec pod Vtáčnikom,  vedenej na LV č. 318,  formou kúpnej zmluvy medzi Obcou Kamenec pod 

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

a spoluvlastníkmi podľa LV č. 318. 

Uznesenie č. 276/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom ruší uznesenie č. 242/2018. 
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Príloha č. 1  
 
Kontrola plnenia uznesení 227-266/2018 
 
Uznesenia z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, dňa 21.06.2018 
 
 
Uznesenie č. 227/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schválilo:   1. program rokovania OcZ – doplnený o ďalší bod - Schválenie zámeru obce 

 2. návrhovú komisiu v zložení Daniel Pisár, Dominik Hájovský 

 

b) určilo  overovateľov zápisnice:  Michaelu Vlkovú, PhDr. a Eduarda Nechalu 

 

c) zobralo na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

Uznesenie č. 228/2018 

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

uznesení č. 218-226/2018. 

Uznesenie č. 229/2018 

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

zo dňa 21.06.2018. 

Uznesenie č.  230/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce Kamenec pod Vtáčnikom  na II. polrok 2018. 
Uznesenie č. 231/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
k Záverečnému účtu obce za rok 2017. 
Uznesenie č. 232/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo Záverečný účet obce za rok 2017 bez 

výhrad – záverečný účet obce je zverejnený na internetovej stránke obce 

Uznesenie č.233 /2018 

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

2017. 

Uznesenie č. 234/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo zriadenie špeciálnej triedy pre žiakov 

s mentálnym postihnutím s účinnosťou od 1.9.2018 podľa § 6 ods.3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a podľa § 94 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – špeciálna 

trieda je od školského roku 2018/2019 zriadená, sú v nej 4 deti, zatiaľ na tri roky s možnosťou 

predĺženia 

Uznesenie 235/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo úhradu faktúry spoločnosti K-PLAST, s.r.o., 

Nám. SNP 352/16, Nováky, za realizáciu výmeny okien na Základnej škole v Kamenci pod Vtáčnikom 

podľa cenovej ponuky č. 18-4677 vo výške 3985,28€ - okná v pavilóne telocvične a to  v laboratóriách 

a šatniach sa vymenili v júli 

 



  
 Zasadnutie OcZ dňa 20.9.2018 

 

11 
 

 

Uznesenie 236/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo Kúpnu zmluvu so spoločnosťou K-PLAST, 

s.r.o., Nám. SNP 352/16, Nováky, na realizáciu výmeny okien na Dome smútku, Hornokamenčianska 

75/90, Kamenec pod Vtáčnikom a úhradu faktúry vo výške 23 023,18€ - výmena okien a dverí na 

Dome smútku sa zrealizovala v mesiaci september, ešte treba spraviť fasádu 

Uznesenie 237/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo predloženie Prílohy č. 12 ŽoNFP ZMLUVY O 

PARTNERSTVE za účelom realizácie projektu „Varovný a vyrozumievací systém v obci Kamenec pod 

Vtáčnikom a Zemianske Kostoľany“ realizovaného v rámci výzvy „OPKZP-PO3-SC311-2017-24“ -  

zmluva je uzavretá 

Uznesenie 238/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo  

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Varovný a vyrozumievací systém v obci Kamenec 

pod Vtáčnikom a Zemianske Kostoľany“ realizovaného v rámci výzvy „OPKZP-PO3-SC311-2017-24“, 

ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obce, 

-  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5%, čo  

predstavuje sumu 10 060,-  Eur v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

-  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce – žiadosť je 

predložená a je v štádiu posudzovania 

Uznesenie 239/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo Komunitný plán sociálnych služieb obce 

Kamenec pod Vtáčnikom – KPSS bol zaslaný na TSK a je v platnosti 

Uznesenie 240/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom odložilo žiadosť o predaj obecného pozemku pani  

Ing. Emílii Mokošovej do budúceho zasadnutia OcZ  z dôvodu preskúmania žiadosti – Žiadosť bola 

preskúmaná a bola predmetom ďalšieho zasadnutia a uznesenia 

Uznesenie 241/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom odložilo žiadosť o predaj obecného pozemku pánovi 

Jozefovi Sládkovi do budúceho zasadnutia OcZ z dôvodu preskúmania žiadosti - Žiadosť bola 

preskúmaná a bola predmetom ďalšieho zasadnutia a uznesenia 

Uznesenie 242/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo zámer Obce Kamenec pod Vtáčnikom 

 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci 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 1/36, t.j. 12,5 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, Iveta Spiegelová, ul. J. Stanislava č. 

23, Bratislava.   Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností hradí Obec 

Kamenec pod Vtáčnikom – zámer je schválený, avšak budeme ho musieť zrušiť z dôvodu zámeru kúpy 

s ostatnými spoluvlastníkmi 
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Uznesenia z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, dňa 06.07.2018 
 
 
Uznesenie č. 243/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schválilo:   1. program rokovania OcZ – doplnený o ďalšie body: 

-  Schválenie odkúpenia nehnuteľnosti parcela č. C-KN č. 214/1, k.ú. Kamenec pod Vtáčnikom do 

vlastníctva obce. 

-   Schválenie zámeru obce 

 2. návrhovú komisiu v zložení Monika Pažická, Bc, Michal Fábry 

 

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

 

c) zobralo na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

Uznesenie č. 244/2018 

Obecné zastupiteľstvo schválilo odkúpenie nehnuteľnosti parcela č. C-KN 214/1, katastrálne územie 

Kamenec pod Vtáčnik v celosti. Všetky úkony spojené s prevodom majetku hradí Obec Kamenec pod 

Vtáčnikom. 

Uznesenie č. 245/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo Kúpnu zmluvu na kúpu nehnuteľnosti 

zapísanej na liste vlastníctva č. 315, pozemok CKN 214/1, druh pozemku – trvalý trávnatý porast, 

katastrálne územie Kamenec pod Vtáčnikom, o výmere 6005 m2  v kúpnej cene 50 000 € od vlastníka 

 Ondriš Ľubomír a Iveta Ondrišová, SNP 55/22, Handlová – Kúpna zmluva bola podpísaná, je účinná, 

finančné prostriedky boli prevedené, návrh na vklad bol podaný a v súčasnosti je na LV vyznačená 

plomba 

Uznesenie č. 246/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo prevod finančných prostriedkov 

z rezervného fondu vo výške 50,000€ na nákup pozemku – finančné prostriedky boli prevedené na 

bežný účet 

Uznesenie č.  247/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo rozpočtové opatrenie č. 1/2018. 

Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky : 

 
   
Kapitálové 
výdavky 

  

0620 Rozvoj obcí   

711001             46 Nákup pozemku           50 000,00        
   
   

- Rozpočtové opatrenie bolo zapracované do rozpočtu 

Uznesenie č. 248/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo zámer Obce Kamenec pod Vtáčnikom 

 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci 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 
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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 – jedná sa o miestnu komunikáciu Koncová ulica 

 
 
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) schválilo:   1. upravený program rokovania OcZ  

 2. návrhovú komisiu v zložení Michal Fábry, Dominik Hájovský 

b) určilo  overovateľov zápisnice:  Michaelu Vlkovú, PhDr. a Ing. arch. Slávu Dadovú 

c) zobralo na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

Uznesenie č. 250/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo prijatie daru parcela č. C-KN 223/1, k.ú. 

Kamenec pod Vtáčnikom do vlastníctva obce – nepodpísané, na schválenie uznesenia nebol 

dostatočný počet prítomných poslancov  

Uznesenie č. 251/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo darovaciu zmluvu na parcelu č. C-KN 223/1, 

k.ú. Kamenec pod Vtáčnikom – nepodpísané, na schválenie uznesenia nebol dostatočný počet 

prítomných poslancov 

Uznesenie č.  252/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo nákup vibračnej dosky Bomag BPR 35/60D 

v sume 5 700€ s DPH – vibračná doska bola zakúpená a zaradená do majetku obce 

Uznesenie č. 253/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo 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€ - prebehlo 

polohopisné a výškové zameranie pozemku potrebné na vypracovanie projektovej dokumentácie a tá 

sa momentálne vypracováva. 

Uznesenie č. 254/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo nákup hracieho prvku do Materskej školy 

v Kamenci pod Vtáčnikom, agátový vláčik s vozňom na sedenie v hodnote 2940€ - vláčik bude do 

konca septembra osadený 

Uznesenie č.255 /2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo 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 – v budúcom volebnom období bude mať starosta obce 

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 

určilo, 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 – v budúcom volebnom období bude mať Obecné zastupiteľstvo v Kamenci 

pod Vtáčnikom 9 poslancov 
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Uznesenie č. 257/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo 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 - nepodpísané, na schválenie uznesenia nebol dostatočný počet prítomných poslancov 

 

 
Uznesenia z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, dňa 23.08.2018 
 

Uznesenie č. 258/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schválilo:   1. program rokovania OcZ  

 2. návrhovú komisiu v zložení Daniel Pisár, Dominik Hájovský 

 

b) určilo  overovateľov zápisnice:  Moniku Pažickú, Bc. a Mariána Žiaka 

 

c) zobralo na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

Uznesenie č. 259/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo prijatie daru : 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 - 

schválené 

Uznesenie č. 260/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo darovaciu zmluvu:  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 – zmluva je účinná, návrh na vklad podaný (ulica Koncová) 

Uznesenie č.  261/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo zmluvu o dielo na realizáciu diela 

„Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Kamenci pod Vtáčnikom, zhotoviteľ ROKO gips, s.r.o., Prievidza, 

v celkovej cene 35 718 € s DPH – zmluva je účinná, na rekonštrukcii zbrojnice sa pracuje 

Uznesenie č. 262 /2018 

Obecné  zastupiteľstvo schválilo zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce Kamenec pod 

Vtáčnikom a zásahovú jednotku v zložení:  Oto Jančovič, Martin Dugovič, Michal Sládok, Milan 

Palatínus, Radoslav Šurkala, Samuel Martinec, Juraj Jančovič, Lukáš Jánoška, Jozef Jančovič – 

zosúladenie právneho stavu so stavom skutkovým 

Uznesenie č. 263 /2018 
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Obecné  zastupiteľstvo schválilo menovanie Ota Jančoviča do funkcie veliteľa Dobrovoľného 

hasičského zboru obce Kamenec pod Vtáčnikom - zosúladenie právneho stavu so stavom skutkovým 

Uznesenie č. 264 /2018 

Obecné  zastupiteľstvo schválilo menovanie Martina Dugoviča do funkcie preventivára požiarnej 

ochrany  obce Kamenec pod Vtáčnikom - zosúladenie právneho stavu so stavom skutkovým 

Uznesenie č. 265/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo 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 – zámer je platný 

Uznesenie č. 266/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo zámer obce priameho prenájmu obytného 

domu s. č. 147/4, ulica Cesta na Jandovú,  parcelné číslo 1056,  k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom 

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

obci v znení neskorších predpisov,  v prospech Ján Stančiak,  nar. ...............,  trvale bytom Cesta na 

Jandovú  č. 125/5, Kamenec pod Vtáčnikom – zámer je schválený je však treba legislatívne dotiahnuť 

procesu vypracovania projektovej dokumentácie  a žiadosti o zmenu užívania stavby. 
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Príloha č. 2   

 
Správa starostu obce o činnosti 

 

Od poslednej správy podanej dňa 21.06.2018 sa uskutočnili nasledovné kultúrno – spoločenské akcie 

a bola vykonaná nasledovná činnosť: 

 

22.6. – Koncert za dobré vysvedčenie 

23.6. – Futbalový turnaj starých pánov – Memoriál Ladislava Nechalu 

28.6. – Rozlúčka s deviatakmi v obradnej miestnosti 

29.6. – Ukončenie školského roka 

7.7. –   Beh do vrchu Vtáčnik 

29.7. – Futbalový turnaj SNP o pohár starostu obce 

11.8. – 10.ročník festivalu „Dychovky pod Vtáčnikom“ 

24.8. – Oslavy SNP 

1.9. – Návšteva z družobnej obce Postřelmov 

15.9. – turistický výlet - Demänovská dolina, Chopok 

Ďakujem všetkým zainteresovaným organizáciám ako aj jednotlivcom za úspešný priebeh všetkých 

akcií.  

 

Projekty a dotácie: 

Zberný dvor – dotácia 500 000€, verejné obstarávanie na technológiu je na kontrole na riadiacom 

orgáne a za stavebnú časť boli už finančné prostriedky poukázané na účet obce ( cca 150,000€) 

Kompostéry do domácnosti – boli sme zaregistrovaný v EKS (elektronický kontraktačný systém, tzv. 

elektronické trhovisko) a v najbližších dňoch sa bude obstarávať, čiže súťažiť. Na pripomenutie jedná 

sa o schválenú dotáciu vo výške 80,000€ pre obec. 

Detské ihrisko pri Jednote – dotácia 9 500€ z úradu vlády. Čakáme na výsledok kontroly VO. 

Rekonštrukcia MŠ – žiadaná výška ŽoNFP – 796 670€, stále prebieha odborné hodnotenie žiadosti 

a doteraz nebolo rozhodnuté o tom, či dotáciu dostaneme alebo nie 

Varovný systém – žiadaná výška ŽoNFP 201 200€, prebieha kontrola projektu a tiež ešte  nebolo 

rozhodnuté, bol som vyzvaný na doplnenie projektu 

Hasičská zbrojnica – Dotácia 30,000€. V septembri sa začali práce a rekonštrukcia by mala byť 

ukončená do 15.11.2018 

Environmentálny fond – plánujeme podať žiadosť Oblasť A – Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy 

zeme – nákup zametacieho, čistiaceho, posýpacieho a polievacieho  auta určeného na chodníky 

Protipovodňový vozík pre DHZ – podpisoval som zmluvu o výpožičke 

 

Nákupy a objednávky: 

- Vibračná doska Bomag 5 700€ 

- Koberce do MŠ 820€ 

- Hrací prvok –vláčik do MŠ 2940€ (dodanie do konca septembra) 

- Skrinky na prezliekanie v malej triede MŠ 1 360€ (dodanie do 10.10.2018) 

- Pozemok parcela CKN 214/1 o rozlohe 6000 m2  za 50 000€ určený pre budúcu IBV 

- Darovanie časti pozemku – komunikácia ul. Koncová, p. Dominik Ďurta C-KN 223/1 
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Práce: 

- Ukončená zámková dlažba v areáli Spoločenského domu (júl 2018) 

- Ukončená výmena okien v učebniach ZŠ (júl 2018)  - 3985,28€ 

- Vyrobený nový nájazd vo vstupe ZŠ pre vozíčkarov 

- Vymaľované hracie prvky a altánku v areáli MŠ a tiež oplotenie terasy 

-  Vydané stavebné povolenie na odstavné plochy ul. Na Pažite a ul. Na Papiereň. Práce na 

odstavnej ploche ul. Na Papiereň (pri bytovkách) sú na 99% ukončené. 

- Výmena okien na Dome smútku zrealizovaná v hodnote 23 023,18€, treba ešte urobiť fasádu 

- Ukončené čistenie, konzervovanie a obnova písma na pomníku padlým v 1 sv. vojne pri fare 

- Zrealizované polohopisno-výškové zameranie ul. Na Kopaničky potrebné k realizácii 

projektovej dokumentácie 

- Pravidelný servis – čistenie a skrápanie komunikácií cisternou DHZ, rozvoz obedov, občanov 

do obchodu, kosenie a pod. 

 

 

Dňa 10.11.2018 od 7,00 – 22,00 hod.  sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí. V obci 

máme jednu miestnu volebnú komisiu a dve okrskové komisie. Máme utvorený jeden volebný obvod 

pre celú obce, v ktorom sa bude voliť 9 poslancov. Máme dve volebné miestnosti – Kultúrny dom 

a Spoločenský dom. Zaregistrovaných kandidátov na voľby starostu obce a poslancov do  obecného 

zastupiteľstva si môžete pozrieť na úradnej tabuli obce ako aj na internetovej stránke obce. 


