
  
 Zasadnutie OcZ dňa 21.6.2018 

 

1 
 

Zápisnica 

z 27. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, 

konaného dňa 21.06.2018 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 6 čím bolo uznášania schopné, spôsobilé jednať a prijímať závery.  

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení č. 218-226/2018 

3. Správa starostu obce o činnosti 

4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018  

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2017 

6. Prerokovania a schválenie Záverečného účtu obce za rok 2017 

7. Prerokovanie a schválenie Konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2017 

8. Žiadosť Základnej školy v Kamenci pod Vtáčnikom o schválenie zriadenia špeciálnej triedy 

9. Schválenie realizácie a úhrady výmeny okien na Základnej škole  

10. Schválenie realizácie a úhrady výmeny okien na Dome smútku 

11. Schválenie žiadosti o NFP – Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania 

a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy 

12. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Kamenec pod Vtáčnikom 

13. Prerokovanie žiadostí  

14. Diskusné príspevky občanov a poslancov 

15. Záver 

 

Návrhová komisia: Daniel Pisár 

 Dominik Hájovský 

h občasných pri 

Overovatelia zápisu: Michaela Vlková, PhDr. 

 Eduard Nechala 

  

 

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 - Schválenie 

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

komisie. Návrhová komisia bola jednohlasne schválená v zložení Daniel Pisár a Dominik Hájovský. Za 

 overovateľov zápisu určil Michaelu Vlkovú, PhDr.   a  Eduarda Nechalu  a za  zapisovateľku Ing. Ivetu 

Rybárovú. 
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Hlasovanie: 

Prítomných: 6 poslancov 

Za: 6 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Michal Fábry, 

Eduard Nechala) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 227/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

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

 2. návrhovú komisiu v zložení Daniel Pisár, Dominik Hájovský 

 

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

 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

 

K bodu č. 2 – Kontrola plnenia uznesení č. 218-226/2018 

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

č. 218-226/2018. Uvedenú správu uvádzame v prílohe č.1, ktorá je súčasťou tejto zápisnice. Poslanci 

nemali k správe pripomienky. 

 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 6 poslancov 

Za: 6 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Michal Fábry, 

Eduard Nechala) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 228/2018 

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

uznesení č. 218-226/2018. 

 

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 14.03.2018. Správu starostu 

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

 
Diskusia: 
Dominik Hájovský – bolo by dobré dať prednosť oprave Domu smútku ako ploche okolo 

Spoločenského domu. 

Starosta obce – Opravu Domu smútku máme naplánovanú, najprv treba vymeniť okná 
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Hlasovanie: 

Prítomných: 6 poslancov 

Za: 6 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Michal Fábry, 

Eduard Nechala) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 229/2018 

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

dňa 21.06.2018. 

 
K bodu č. 4  - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018 

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

2018. Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 01.06.2018. Zo strany občanov neboli podané 

žiadne pripomienky, preto starosta obce dal hlasovať o jeho schválení. Plán kontrolnej činnosti je 

zverejnený na internetovej stránke obce v sekcii Samospráva – Hlavný kontrolór obce. 

 
Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 6 poslancov 

Za: 6 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Michal Fábry, 

Eduard Nechala) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č.  230/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra obce Kamenec pod Vtáčnikom  na II. polrok 2018. 
 

K bodu č. 5 –  Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2017 

Kontrolórka obce predniesla Stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2017. Stanovisko je 

zverejnené na internetovej stránke obce v sekcii Samospráva – Hlavný kontrolór obce. 

 
Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 6 poslancov 

Za: 6 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Michal Fábry, 

Eduard Nechala) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 
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Uznesenie č. 231/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
k Záverečnému účtu obce za rok 2017. 
 

K bodu č. 6 -  Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce za rok 2017 

Starosta obce predložil na schválenie Záverečný účet obce za rok 2017. Záverečný účet bol vyvesený 

na úradnej tabuli obce ako aj internetovej stránke od 01.06.2018. Záverečný účet sa nachádza na 

internetovej stránke obce v sekcii Samospráva – Rozpočet. 

 

Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 6 poslancov 

Za: 6 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Michal Fábry, 

Eduard Nechala) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 232/2018 

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

výhrad. 

 

K bodu č. 7 –  Prerokovanie a schválenie Konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2017 

Starosta obce predložil na schválenie Konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2017. 

 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 6 poslancov 

Za: 6 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Michal Fábry, 

Eduard Nechala) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č.233 /2018 

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

2017. 

 

K bodu č. 8 – Žiadosť Základnej školy v Kamenci pod Vtáčnikom o schválenie zriadenia špeciálnej 

triedy 

Vzhľadom na to, že Základnú školu navštevujú štyria žiaci s mentálnym postihnutím variant A, žiada 

riaditeľka základnej školy o povolenie zriadiť špeciálnu triedu s účinnosťou od 1.9.2018. Finančné 

krytie personálneho zabezpečenia špeciálnej triedy je z projektu MŠVVaŠ SR v rozsahu troch rokov od 

1. septembra 2018. 
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Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 6 poslancov 

Za: 6 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Michal Fábry, 

Eduard Nechala) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 234/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje 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. 

 

K bodu č. 9 – Schválenie realizácie a úhrady výmeny okien na Základnej škole 

Starosta obce informoval poslancov a prítomných o výmene okien na Základnej škole. Na realizáciu 

bola vybratá firma K-PLAST, s.r.o. Nováky, ktorá vymení okná za 3 985,28€.  

 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 6 poslancov 

Za: 6 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Michal Fábry, 

Eduard Nechala) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie 235/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje 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€. 

 

K bodu č. 10 –  Schválenie realizácie a úhrady výmeny okien na Dome smútku 

Starosta obce informoval poslancov a prítomných o výmene okien na Dome smútku. Na realizáciu 

bola vybratá firma K-PLAST, s.r.o. Nováky, ktorá vymení okná za 23 023,18€. 

 

Diskusia: 

Michal Fábry – nebolo by vhodnejšie dať na Dom smútku hliníkové okná, ak to nie je veľký rozdiel 

v cene? 

Eduard Nechala – cena hliníkových okien by bola o 80 až 100% vyššia 
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Hlasovanie: 

Prítomných: 6 poslancov 

Za: 5 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Eduard 

Nechala) 

Proti:  0    

Zdržal sa: 1 (Michal Fábry) 

 

Uznesenie 236/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje 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€. 

 

K bodu č. 11 – Schválenie žiadosti o NFP – Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného 

varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy 

Dňa 10.07.2017 vyhlásilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre 

Operačný program Kvalita životného prostredia Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na 

zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy. Obec plánuje v rámci tohto projektu 

vybudovať systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania, okrem iného aj nový bezdrótový 

rozhlas. Výstupom projektu budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania 

a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy je predloženie čo 

najviac zasiahnutého územia projektom, preto je v hodne vytvoriť partnerstvo s okolitými obcami. 

Vrámci dobrých vzťahov je vhodné do projektu zapojiť aj obec Zemianske Kostoľany, ktorá bude na 

projekte participovať ako partner projektu so samostatným rozpočtom, prílohami 

a spolufinancovaním. Jednou z podmienok k žiadosti o NFP je aj Podmienka predloženia zmluvy 

o partnerstve. Žiadateľ je povinný predložiť pri podaní ŽoNFP platnú a účinnú Zmluvu o partnerstve 

vypracovanú podľa vzoru Zmluvy o partnerstve, preto je potrebné prijať nasledujúce uznesenie. 

 

Momentálna výzva : Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti 

na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy, podporuje budovanie bezdrôtových 

rozhlasových a vyrozumievacích systémov. Hlavný dôvod je ten že podľa nariadenia MV SR musí byť 

celý systém elektricky zálohovaný pre prípad celkového výpadku elektrickej siete a záloha musí 

vydržať minimálne 72 hodín. Toto je nutné pre potreby mimoriadnych krízových hlásení dôležitých 

pre varovanie obyvateľstva. Koncové bezdrôtové hlásiče obsahujú ako napájací článok batériu 7Ah, 

ktorá spĺňa požiadavky MV SR na zálohovanie koncových bodov rozhlasu. Táto batéria má priemernú 

životnosť 5 rokov. Po tomto čase je nutné batérie vymieňať. Po výmene príjmače znova fungujú 

bezchybne. Batérie je tiež nutné dostatočne dobíjať z verejného osvetlenia, prípadne trvalým 

napájaním zo siete 230V. optimálny minimálny čas na dobytie je cca 5 hodín.   

 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 
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Hlasovanie – k Zmluve o partnerstve s obcou Zemianske Kostoľany 

Prítomných: 6 poslancov 

Za: 6 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Michal Fábry, 

Eduard Nechala) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie 237/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje 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“. 

 

Hlasovanie – k predloženiu žiadosti o NFP a spolufinancovanie 5% 

Prítomných: 6 poslancov 

Za: 6 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Michal Fábry, 

Eduard Nechala) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie 238/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje  

- 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. 

 

K bodu č. 12 – Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Kamenec pod Vtáčnikom 

Podľa platnej legislatívy musí mať každá obce schválený Komunitný plán sociálnych služieb. Stručne 

oboznámil prítomných s obsahom. 

 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 6 poslancov 

Za: 6 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Michal Fábry, 

Eduard Nechala) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 
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Uznesenie 239/2018 

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

Kamenec pod Vtáčnikom. 

 

K bodu č. 13 – Prerokovanie žiadostí 

Na obecný úrad boli doručené dve žiadosti pani Ing. Emílie Mokošovej a pána Jozefa Sládka o predaj 

obecného majetku. Na zasadnutie OcZ sa dostavila aj pani Ing. Emília Mokošová a vysvetlila starostovi 

obce a poslancom, o ktorú časť má záujem. Poslanci sa zhodli na preskúmaní žiadosti a teda odložení 

žiadosti o predaj obecného pozemku do budúceho zastupiteľstva. 

 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie – predaj obecného pozemku Ing. Emília Mokošová 

Prítomných: 6 poslancov 

Za: 6 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Michal Fábry, 

Eduard Nechala) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie 240/2018 

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

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

 

Hlasovanie – predaj obecného pozemku Jozef Sládok 

Prítomných: 6 poslancov 

Za: 6 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Michal Fábry, 

Eduard Nechala) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie 241/2018 

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

Jozefovi Sládkovi do budúceho zasadnutia OcZ z dôvodu preskúmania žiadosti.  

 

K bodu č. 14 – Zámer 

Starosta obce informoval o zámere nadobudnutia nehnuteľností z dôvodu rozšírenia infraštruktúry 
obce vytvorením novej miestnej komunikácie. Jedná sa o časť parcely „C-KN“ č. 223/1 v podiele 1/36 
– 12,5m2. 
 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 
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Hlasovanie: 

Prítomných: 6 poslancov 

Za: 6 (Sláva Dadová, Ing. arch., Daniel Pisár, Vlková Michaela, PhDr., Dominik Hájovský, Michal Fábry, 

Eduard Nechala) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie 242/2018 

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 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. 

 

K bodu č. 15 - Diskusné príspevky občanov a poslancov 

Daniel Pisár – oplotenie vodojemu, chodia tam mladiství, je tam kopec fliaš, neporiadku, je potrebné 

to dať oplotiť. 

Sláva Dadová, Ing. arch. – prečítala správu Rady školy za rok 2017/2018, ktorá je prílohou tejto 

zápisnice. 

Sláva Dadová, Ing. arch. – Správa k činnosti stavebnej komisie -  stavebná komisia zasadá pravidelne 

na pracovných schôdzach, ktoré sa konajú pravidelne 1 x do mesiaca, kde sa preberú stavebné 

aktivity obce a všetci poslanci sa k nim vyjadrujeme.  Mimo pracovných porád zasadáme vždy, po 

zvolaní starostom, keď nastane aktuálny stavebný problém a musíme sa k nemu vyjadriť. Všetko sú to 

problémy ako -  susedské spory v rámci oplotení, vypúšťaní znečistených vôd na susediace pozemky, 

tieto stavebné komisie nie sú verejné nakoľko sa jedná o riešenie konkrétnych požiadaviek občanov.  

Všetky stavebné akcie, ktoré sa uskutočnili v obci boli popísané v obecných novinách, ktoré boli 

doručené spolu s kalendárom do všetkých domácností 

Dominik Hájovský – zlepšilo sa varenie v školskej jedálni? 

Sláva Dadová, Ing. arch. – niekomu sa jedlo páči, niekomu nie,  je pravda, že cudzích stravníkov 

ubudlo. 

Michal Fábry – 

- Parkovanie v rámci spodných dvoch bytoviek – schôdza ešte nebola 

- Treba opíliť spodné  konáre, pri smetných nádobách pri spodnej bytovky 

- Odvezenie kameňov pri bytovke a železných stojanov 

Eduard Nechala: 

- nadväzujem na správu zo Základnej školy, áno treba školu zamykať, a riaditeľka by mala 

vyriešiť systém zamykania, ako to bude s dodávateľmi do školskej jedálne 

- volala mi vedúca školskej jedálne, že ak budeme potrebovať pomôcť cez víkend, keď príde 

návšteva z Postřelmova, pani kuchárka Tóthová je ochotná prísť do práce. 

- chválim spoluprácu s Materskou školou, výrazne sa zlepšila, v škôlke je momentálne veľká 

pohoda, spokojní sú aj rodičia aj učiteľky  a je cítiť dobrú spoluprácu  

- do škôlky plánujeme dokúpiť preliezky 
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Ján Nechala: 

- riaditeľka ZŠ sa tu mala ukázať, dala žiadosť o zriadenie špeciálnej triedy, tak mala sem prísť 

sa ukázať 

- Bystričianska cesta – keď bola prietrž, hore pri Žiškovi bol kanál, ale je to tam zahádzané preto 

sa to vylialo 

- ku kontrolórke -  kontrolórka podľa mňa má takú právomoc, ako starosta, má kontrolovať či 

sa stretávajú, má byť stanovená pracovná doba kontrolórky, Hlohovec má stanovenú 

pracovnú dobu, kedy tam kontrolór je 

- každý rok by mala komisia predkladať správy, správu treba založiť do archívu, aby ľudia vedeli, 

čo sa dialo 

- treba spraviť kroniku, za mňa sa robila, robil ju Jozef Žiško, treba mu zaplatiť 

Starosta obce: 

- kontrolórka má čiastočný úväzok,  

Ing. Emília Mokošová 

- nikde nie je kontakt na kontrolóra obce 

Starosta obce: 

- všetko adresované pre kontrolóra je treba doručiť na obecný úrad a pani Pavlíčkovej to 

doručíme. 

Vilam Jánoška 

- bol som na Vtáčniku dneska, 6 Čechov sedelo na križovatke a nevedeli sa kde pohnúť, to 

značenie u nás stojí za nič, absolvoval som Vtáčnik, Buchlov, Žarnov a Lubianku a pozrite sa 

ako to tam vyzerá, všade náučné tabule,  

- starosta, čo si spravil ohľadom rozhľadne na Vtáčniku, lesáci s tým súhlasia, Ivan Minich, 

Hubert, všetci súhlasia, treba vybaviť povolenia 

- Ja by som podelil úlohy- 

-  Edo – okolité obce pochodiť a zohnať peniaze 

- Dano – drevo 

- Pani Dadová – nakresliť ako to má vyzerať 

- Na táborisku – niečo pokosím a nechám to tam, ako tam môžu stanovať, keď už teda 

pokosím, spravím si petrenec a dám to preč, ja som tade išiel to smrdí dosť 

- Pochodil som a pofotil som si partizánsky pomník doniesol som aj fotku, neviem či mám 

kostoliansky Zväz PFB poprosiť, aby to písmo obnovili 

Starosta obce: 

- Sľúbil som Vám, že do októbra bude pomník spravený, mám vypracovanú cenovú ponuku 

Starosta obce: 

- volal som s predsedom TSK, je naklonený myšlienke na Rozhľadňu, odporučil mi ísť na životné 

prostredie, čo oni na to povedia. 

Starosta obce: 

- pamätník na cintoríne sa opraviť nedá, je tam plytké písmo, keby to bol mramor tak sa to dá 

opraviť, ale terasso sa opraviť nedá, musíme dať náhradnú tabuľu 

Michal Fábry: 

- prvé volebné obdobie, keď bol Dušan, ja som sa zúčastnil opravy pamätníku oproti fare, ale na 

cintoríne sme hrob Š. Fábryho nerobili 

Ing. Emília Mokošová 

- na cintoríne, keď nám tuja dvíha pomník, treba to ohlásiť  na úrade? 
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Starosta obce: 

- minulý rok tu bol pán Ing. Požgaj z Nitry z ochrany životného prostredia, kontroloval tuje, 

ktoré poškodzujú pomníky a tie dovolil vypíliť. Pôjdem sa na to pozrieť. 

Viliam Jánoška: 

- Ďakujem tomu, kto opravil cestu na Píly 

Starosta obce: 

- štátne lesy to opravili, minulý rok som Vám hovoril, že to majú štátne lesy v pláne. 

 

16. 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 18.45  hod. 

  

Overovatelia zápisu:  Michaela Vlková, PhDr. _____________________
        
 Eduard Nechala  _____________________
    
Zapisovateľka: Ing. Iveta Rybárová  _____________________
          
 
Starosta obce:  Ing. Dušan Ďuriš  _____________________
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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) schvaľuje:   1. program rokovania OcZ – doplnený o ďalší bod - Schválenie zámeru obce 

 2. návrhovú komisiu v zložení Daniel Pisár, Dominik Hájovský 

 

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

 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

Uznesenie č. 228/2018 

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

uznesení č. 218-226/2018. 

Uznesenie č. 229/2018 

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

dňa 21.06.2018. 

Uznesenie č.  230/2018 

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

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

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

výhrad. 

Uznesenie č.233 /2018 

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

2017. 

Uznesenie č. 234/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje 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. 

Uznesenie 235/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje 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€. 

Uznesenie 236/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje 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€. 
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Uznesenie 237/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje 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“. 

Uznesenie 238/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje  

- 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. 

Uznesenie 239/2018 

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

Kamenec pod Vtáčnikom. 

Uznesenie 240/2018 

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

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

Uznesenie 241/2018 

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

Jozefovi Sládkovi do budúceho zasadnutia OcZ z dôvodu preskúmania žiadosti.  

Uznesenie 242/2018 

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 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. 
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Príloha č. 1  
 

 
Kontrola plnenia uznesení č. 218 – 226/2018 

 

Uznesenie č. 218/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

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

 2. návrhovú komisiu v zložení Michal Fábry, Eva Fábryová 

 

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

 

c) zobralo na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

Uznesenie č. 219/2018 

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

uznesení č. 210-217/2018. 

Uznesenie č. 220/2018 

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

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

neznamená, že nemôže byť zastupiteľstvo aj v iný termín 

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, schválilo 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 schválilo 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. – od nás obdržal všetky potrebné dokumenty, tým pádom to môže dať zavkladovať 

Uznesenie č. 222/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo 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 €. – momentálne riešime 
procesné úkony ohľadom vypracovania zmluvy, ale hlavne skontaktovania sa s predajcom 
Uznesenie č. 223/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  schválilo 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, 
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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“. – zmluva je podpísaná a účinná 

 

 

Uznesenie č. 224/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo 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. - zmluva je podpísaná a účinná 

Uznesenie č. 225/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  schválilo 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. – 

Blankozmenku som bol v Bratislave podpísať 

Uznesenie č. 226/2018 

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

pána Ladislava Halača na volebné obdobie 2018-2022. – p. Halač bude v období 2018 – 2022 

prísediaci na súde za obec Kamenec pod Vtáčnikom 
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Príloha č.2 
 

Správa starostu obce  o činnosti 
 

Od poslednej správy podanej dňa 14.3.2018 sa uskutočnili nasledovné kultúrno-spoločenské akcie 

a bola vykonaná nasledovná činnosť: 

31.3. – Veľkonočný turnaj v stolnom tenise 

12.4. – zájazd do Trenčína na výstavu Záhradkár – Včelár  

14.4. – Divadelný zájazd Bratislava – muzikál Mamma Mia 

30.4. – Stavanie mája 

1.6. – MDD  

16.6. – Zájazd Banská Štiavnica - Sitno 

Akcia Medárov rok bola zrušená pre pracovnú vyťaženosť včelárov v máji. 

 

Projekty: 

Zberný dvor – stále prebieha verejné obstarávanie na technológiu a za stavebnú časť očakávam 

finančné prostriedky do konca júla 

Kompostéry do domácností – bolo vyhovené našej žiadosti na osadenie kompostérov do domácností. 

Dostali sme dotáciu vo výške 80 000€. Verejné obstarávanie  by malo byť v júli a v auguste, t.j. 

koncom roka by domácnosti mohli mať kompostéry doma. 

Detské ihrisko – z Úradu vlády sme dostali dotáciu 9 500€ na výstavbu detského ihriska pri Jednote. 

S našou spoluúčasťou 3 500€ sa postaví v celkovej hodnote 13 000€. Kameňom úrazu je verejné 

obstarávanie, takže očakávam jeho realizáciu v mesiacoch september – október. 

Dychovky pod Vtáčnikom – dostali sme dotáciu 2 000€ z TSK a 400€ z Hudobného fondu. Kompletná 

dotácia spolu s dotáciou z Fondu na podporu umenia je 6 400€ 

Varovný systém – dávame žiadosť  na nový varovný systém, viac k tomuto projektu poviem v rámci 

prejednávania bodu 11  

 

Práce: 

- kuchyňa v SD dokončená + vstup – hlavný vchod 

- realizuje sa zámková dlažba v areáli SD 

- vymenia sa okná v učebniach ZŠ a Dome smútku 

- prebieha verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu – inžinierske siete komunikáciu  

Na Kopaničky 

- kompletizujeme vyjadrenia k projektovej dokumentácii na územné a stavebné konania  na 

odstavné plochy – Spoločenský dom a ul. Na Papiereň – smetné nádoby na druhú stranu 

- pravidelný servis – čistenie komunikácií, rozvoz obedov, kosenie ... 
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Správa o činnosti Rady školy. 

Členovia rady školy v šk.roku roku 2017/2018 svoju činnosť vykonávali v zmysle schváleného Plánu 
práce rady školy na rok 20172018 a v súlade s platným Štatútom rady školy.  
V priebehu roka sa uskutočnili 3 riadne zasadnutia. 
 
1: RŠ/2017 - konaného dňa  20.09.2017 

3. Schválenie ŠKVP a dokumentov na rok 2017/2018 

Rada školy dostala na prerokovanie ŠKVP a dokumenty na šk. rok 2017/2018 a po ich preštudovaní 
a oboznámení schválila predkladané dokumenty. hlasovalo 9 za 
Uznesenie :  
Rada školy  
a.) schvaľuje:    ŠKVP a dokumentov na rok 2017/2018 
 
2. RŠ/2017 - konaného dňa  28.11.2017 

1. Kontrola plnenia úloh. 

2. Oboznámenie o hospodárení školy v šk. roku 2016/2017 

3. Koncepčný zámer rozvoja školy na obdobie rokov 2017-2018 

4. Informácie o pedagogicko – organizačnom a materiálnom zabezpečení       
výchovnovzdelávacieho procesu v školskom roku 2017/2018 

5. Oboznámenie členov Rady školy s personálnym obsadením školy a stavom žiakov  
v  šk. roku 2017/2018 
 

K bodu č. 4 
Informácie o pedagogicko – organizačnom a materiálnom zabezpečení     
výchovnovzdelávacieho procesu v školskom roku 2017/2018 v šk.roku 2017/2018 
 

školské projekty:  
- pol. tech. vzdelávanie - 803 Eur - so zakúpením robota 
- zdravé stravovanie hovorme o jedle, hygiena pre 3. a 4. ročník 
- prednáška : obchodovanie s ľuďmi pre 8. a 9. ročník 
- vypracovanie plánu kontinuálneho vzdelávania - učitelia samostatne a riaditeľ zhodnotí pre všetkých 
učiteľov 
- škola má pridelených dvoch pedagogických asistentov učiteľa, na 9 mesiacov, venujú sa 
integrovaným žiakom 
- vypracované plány a časovo tematické plány pre všetkých žiakov 
- škola má momentálne 12 krúžkov, niektoré sú rozdelené na I. a II. stupeň podľa počtu žiakov 
- učí sa nová experimentálna metóda anglického jazyka JOLLY PHONICS 
- metódy a formy, týždeň vedy a techniky - deti sami pracovali medzi sebou, tvorili projekty, do 
ktorých boli spoločne zapojené v rámci jednotlivých tried a prezentovali si navzájom svoje výsledky 
- kontinuálne vzdelávanie prebieha pre jednotlivých učiteľov podľa potreby 
-ENVIROPROJEKT nebol schválený 
- Dlhodobá stratégia školy: 
 - výučba cudzích jazykov 
 - digitálna gramotnosť a IKT 
 - zdravý životný štýl 
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 - individuálny prístup k žiakom, integrovaným žiakom a pedagógom 
 - humanizácia 
 - motivačné a kreatívne hodnotenie žiakov 
 - súťaže detí v olympiádach 
 - starostlivosť o nadaných žiakov 
 - starostlivosť o sociálne znevýhodnených žiakov 
Vzdelávací proces: 
Modernizácia, digitalizácia, humanizácia, tolerancia,  
- vzťahy žiak - žiak. žiak - učiteľ, učiteľ - rodič -  otvorené hodiny pre deti na I. aj II. stupni 
- zvyšovanie komunikatívnosti u detí, jazykové prejavy a čitateľská gramotnosť 
- prelínanie vzdelávacích programov na I. a II. stupni - rôzne prierezové témy 
- výučba prebieha v ISEC I. II. a ISCET I. II. 
- zakúpenie tabule s data projektorom do I. triedy -  
- okulárna kamera, ktorá sa dá použiť spolu s mikroskopom 
- do roku 2020 musí byť vybavená každá trieda interaktívnou tabuľou 
-pani riaditeľka by uvítala, keby sa zapojili rodičia, ktorý vedia programovať do nejakého krúžky pre 
deti na využiteľnosť robota 
 
K bodu č. 5 

Oboznámenie členov Rady školy s personálnym obsadením školy a stavom žiakov  
v  šk. roku 2017/2018  
 
Základná škola má v šk.roku 2017/2018 - 123 detí a ŠKD navštevuje 29 detí 
    -  14 pedagogických pracovníkov 
    -  6 nepedagogických pracovníkov 
Uznesenie :  
Rada školy  
a.)  berie na vedomie: 

1. Oboznámenie o hospodárení školy v šk. roku 2016/2017 

2. Koncepčný zámer rozvoja školy na obdobie rokov 2017-2018 

3. Informácie o pedagogicko – organizačnom a materiálnom zabezpečení       
výchovnovzdelávacieho procesu v školskom roku 2017/2018 

4. Oboznámenie členov Rady školy s personálnym obsadením školy a stavom žiakov  
v  šk. roku 2017/2018 

  5. Diskusné príspevky členov rady školy a prítomných hostí 
 

3.RŠ/2018  - konaného dňa  28.3.  

3. Výročná správa o činnosti rady školy v roku 2017 
prečítaná a schválená 8 členmi 
4. Plán činnosti rady školy v roku 2018 
prečítaný a schválený 8 členmi 
5. Správa o čerpaní financií z rozpočtu školy v roku 2018  a návrh rozpočtu školy na rok 
 2018/2019 
6. Informácie o prebiehajúcich aktivitách a projektoch školy v I.polroku šk. roku  2017/2018 
 
K bodu č. 5 
Správa o čerpaní financií z rozpočtu školy v roku 2017  a návrh rozpočtu školy na rok 2018 
 Pani riaditeľka bola požiadaná predsedníčkou rady školy o prednesenie správy o čerpaní 
financií z rozpočtu školy a návrhu rozpočtu na rok 2018.  
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 - rozpočet - predbežne je vyrovnaný, upravuje sa do konca školského roku 
- dohadovacie konanie- racionalizačné opatrenie, veľa nadčasových hodín, prijatie učiteľa na ½ úväzku 
, boli sme 24.000 Eur v mínuse postali nám 18.000 Eur  
- nevyplácali sa nadčasy a osobné príplatky, neinvestuje sa do školy 
 
K bodu č. 6 
Informácie o prebiehajúcich aktivitách a projektoch školy v I. polroku šk. roku 2017/2018 
 Pani riaditeľka informovala prítomných členov rady školy o prebiehajúcich a uskutočnených 
aktivitách školy a o dochádzke,  
- na roč. 1. – 4. – 1892 hodín, priemer na 1 žiaka 33,79 hod 
- na roč. 5. – 9. – 3027 hodín, priemer na 1 žiaka 49,62 hod 
- pokarhanie jedného žiaka od triedneho učiteľa a 2 žiaci neprospeli na druhom stupni  
Následne nás informovala o projektoch, ktoré vypracúva škola: 
28.3. Baltík - okresné kolo, Hviezdoslavov Kubín 
Zber - papier, olej, monočlánky, elektroodpad - za vyzbierané položky škola nakupuje potreby pre 
žiakov. 
- ušetrilo sa na plyne a elektrike - peniaze sa investovali do opravy podlahy 
- zlučovanie tried v rámci výuky dejepis, občianska náuka - minimálne 15 detí v triede 
- strava v školskej jedálni sa zlepšila 
K bodu č. 8 
Aktuálne problémy školy 
Budova - žiadosť o výmenu okien z dôvodu havarijného stavu, rozpraskané okná, zateká pri daždi 
- schody pri vstupe do jedálne v havarijnom stave 
- strecha - havarijný stav posudok je vypracovaný, treba ju zaizolovať 
- 1000 Eur sa platí za plyn na kúrenie 
- oplotenie areálu, múrik v hroznom stave rozpadáva sa  
- v telocvični výmena tatranského profilu, ktorý sa rozpadáva, výmena krytov na radiátoroch 
- podlahy v triedach sa priebežne menia ale ešte nie sú všetky 
- spolupráca školy s radou rodičov - organizácia dvoch podujatí:  
MIKULÁŠSKA DISKOTÉKA, MDD - vyplácanie odmien pre deti v súťažiach, náhrada cestovného, 
koncoročné odmeny, Baltík... 
K bodu č. 9 
Návrhy, pripomienky, rôzne 
problém, že nie sú v škole šatne 
- skrinky na prezlečenie treba vymeniť za novšie, staré sú už rozpadnuté nedajú sa uzamykať 
- nábytok v triedach hlavne skrine treba nové za uzamykateľné aby si tam deti mohli odkladať 
oblečenie na telesnú výchovu, výtvarnú výchovu a pedagóg pomôcky 
- jesenný zber - škola    - jarný zber - rada rodičov 
Uznesenie: 
Rada školy  

a.)   berie na vedomie: 
1.) Správa o čerpaní financií z rozpočtu školy v roku 2017  a návrh rozpočtu školy na rok 

 2018/2019 
2.) Informácie o prebiehajúcich aktivitách a projektoch školy v I.polroku šk. roku  2017/2018 
3.) Zhodnotenie spolupráce školy, rodičov a iných zložiek. 

b.)    schvaľuje  
1.) Výročná správa o činnosti rady školy v roku 2017 
2.) Plán činnosti rady školy v roku 2018 

c.)    ukladá 
 1. )  pani Ing. arch. Sláve Dadovej informovať obecné zastupiteľstvo o priebehu     zasadnutia 
a požiadavkách vyplývajúcich zo zasadnutia rady školy 
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 Týmto považujem plnenie úloh Rady školy v šk.roku 2017/2018 za splnenú.   
 
V Kamenci pod Vtáčnikom: jún 2018 
predseda Rady školy: Ing. arch. Sláva Dadová 
 


