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Zápisnica 

z 32. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, 

konaného dňa 25.10.2018 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 8, čím bolo uznášania schopné, spôsobilé jednať a prijímať závery.  

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení č. 267-276/2018 

3. Schválenie úhrady faktúry 

4. Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 

5. Prerokovanie námietky k darovacej zmluve 

6. Diskusné príspevky poslancov a občanov 

7. Záver 

 

 

Návrhová komisia: Eduard Nechala 

 Michal Fábry 

h občasných pri 

Overovatelia zápisu: Daniel Pisár 

 Michaela Pilch Vlková, PhDr. 

  

 

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. Bod č. 4 sa upravuje na  rozpočtové opatrenie č. 

3/2018 a dopĺňa sa bod č. 6 Diskusné príspevky poslancov a občanov. Upravený program je 

nasledovný: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola plnenia uznesení č. 267-276/2018 

3. Schválenie úhrady faktúry 

4. Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 

5. Prerokovanie námietky k darovacej zmluve 

6. Diskusné príspevky poslancov a občanov 

7. Záver 
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Upravený program bol jednohlasne schválený. Starosta obce predniesol návrh členov návrhovej 

komisie. Návrhová komisia bola jednohlasne schválená v zložení Eduard Nechala a Michal Fábry. Za 

 overovateľov zápisu určil Daniela Pisára  a Michaelu Pilch Vlkovú, PhDr.  a za  zapisovateľku Ing. Ivetu 

Rybárovú. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 8 poslancov 

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

Fábry, Eduard Nechala, Marián Žiak, Monika Pažická, Bc. ) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 277/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schvaľuje:   1. upravený program rokovania OcZ 

 2. návrhovú komisiu v zložení Eduard Nechala, Michal Fábry  

 

b) určuje  overovateľov zápisnice:  Daniela Pisára a PhDr. Michaelu Pilch Vlkovú 

 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

 

K bodu č. 2 – Kontrola plnenia uznesení č. 267-276/2018 

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

č. 267-276/2018. Uvedenú správu uvádzame v prílohe č.1, ktorá je súčasťou tejto zápisnice. Poslanci 

nemali k správe pripomienky. 

 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 8 poslancov 

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

Fábry, Eduard Nechala, Marián Žiak ) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 278/2018 

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

uznesení č. 267-276/2018. 

 

K bodu č. 3 – Schválenie úhrady faktúry 

Starosta obce predložil na schválenie faktúru K-PLAST za realizáciu vertikálnych žalúzií 

na Materskej škole v Kamenci pod Vtáčnikom v hodnote 1727,63€ 
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Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 

 
Hlasovanie: 

Prítomných 8 poslancov 

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

Fábry, Eduard Nechala, Marián Žiak ) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 279/2018 

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

Nám. SNP 352/16, Nováky, za realizáciu vertikálnych žalúzií na Materskej škole v Kamenci pod 

Vtáčnikom, podľa cenovej ponuky č. 18-5098 vo výške 1727,63€. 

 
K bodu č. 4  - Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 

V zmysle § 14 ods. 2  písm. b zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších noviel, sa vykonáva zmena rozpočtu obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2018 so 

súhlasom Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom rozpočtovým opatrením úpravou 

rozpočtových prostriedkov nasledovne : 

 
Bežné výdavky   
0111 verejná 
správa 

  

  633001           41 Interiérové vybavenie + 583,00 
   
Kapitálové 
výdavky 

  

09111  školstvo   

713 004-12 Agátový vláčik s vozňom na sedenie v MŠ          + 2 940,00        
   
0620 rozvoj obcí   
713 004-12       111 Detské ihrisko         + 9 500,00 

713 004-12         41 Detské ihrisko         + 2 977,00   
   
0111-verejná 
správa 

  

713 004-12 Modernizácia DI  - 6 500,0 
   

 
Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 8 poslancov 

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

Fábry, Eduard Nechala, Marián Žiak ) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 
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Uznesenie č.  280/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2018. 

Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky : 

 

Bežné výdavky   
0111 verejná 
správa 

  

  633001           41 Interiérové vybavenie + 583,00 
   
Kapitálové 
výdavky 

  

09111  školstvo   
713 004-12 Agátový vláčik s vozňom na sedenie v MŠ          + 2 940,00        
   

0620 rozvoj obcí   
713 004-12       111 Detské ihrisko         + 9 500,00 
713 004-12         41 Detské ihrisko         + 2 977,00   
   

0111-verejná 
správa 

  

714 004-12 Modernizácia DI  - 6 500,0 
   

 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 8 poslancov 

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

Fábry, Eduard Nechala, Marián Žiak ) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 281/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  poveruje starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu 

obce v priebehu celého rozpočtového roka, pričom týmto rozpočtovým opatrením nie je možné meniť 

celkový objem rozpočtovaných príjmov a výdavkov. Uvedená právomoc sa týka bežného aj 

kapitálového rozpočtu. 

 

 

K bodu č. 5 –  Prerokovanie námietky k darovacej zmluve 

Dňa 04.10.2018 bol na obecný úrad doručený list od pani Viery Príhodovej – Dovolanie sa neplatnosti 

právneho úkonu. Ide o uzavretie darovacej zmluvy s pánom Dominikom Ďurtom, predmetom ktorej 

bol prevod vlastníctva spoluvlastníckeho podielu 1/3-tina na nehnuteľnosti parc. CKN č. 223/1 vo 

výmere 450m2, druh pozemku zastavené plochy a nádvoria, zapísanej na liste vlastníctva č. 318 k.ú. 

Kamenec pod Vtáčnikom. Podľa tvrdenie pani Príhodovej pri prevode spoluvlastníckeho podielu na 

uvedených nehnuteľnostiach bolo porušené jej zákonné predkupné právo, v zmysle § 140 

Občianskeho  zákonníka, keďže p. Ďurta previedol svoj spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnostiam do 

vlastníctva obce, bez toho, aby tento spoluvlastnícky podiel bol  písomne ponúknutý ostatným 

spoluvlastníkom. Vzhľadom k uvedenému sa dovoláva pani Príhodová relatívnej neplatnosti právneho 

úkonu – darovacej zmluvy. 
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Starosta obce prečítal odpoveď, ktorá bude po schválení zaslaná pani  Príhodovej: 

Ide o pozemok, na ktorom je stavba vo vlastníctve obce, stavba telesa miestnej komunikácie. Miestna 

komunikácia je nutná pre prístup k pozemkom a stavbám vo vlastníctve občanov: Marián Pisár, 

Katarína Pisárová, Jaroslav Ďurta, Mária Hudecová, Iveta Spiegelová, Magdaléna Bačíková, Vladimír 

Barborka, Viera Príhodová, František Větrovec, Katarína Větrovcová. 

 

 Obec má právny záujem usporiadať miestnu komunikáciu – pozemok pod ňou do vlastníctva obce 

a rokoval aj so spoluvlastníkmi ostatných podielov uvedených na LV. Č. 318. Ide o nehnuteľnosť, ktorú 

nemôžu spoluvlastníci užívať inak, ako na prístup k svojim nehnuteľnostiam. 

 

Vy, ako spoluvlastníčka nehnuteľnosti vedená na LV pod por. Č. 15, ste len spoluvlastníčkou pozemku 

pod miestnou komunikáciou. 

 

Obec má právny záujem, pokiaľ nemáte vôľu odpredať svoj podiel obci pre účel miestnej komunikácie 

zrušiť podielové spoluvlastníctvo s obcou. Obec nevidí právny dôvod k tomu, aby ste  odkupovali 

podiel pod miestnou komunikáciou patriaci iným vlastníkom. Obec potrebuje podiely nadobudnúť vo 

verejnom záujme. 

 
Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 8 poslancov 

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

Fábry, Eduard Nechala, Marián Žiak ) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 282/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom: 

a) berie na vedomie list pani Viery Príhodovej 

b) trvá na usporiadaní pozemkov pod miestnou komunikáciou do vlastníctva obce vo verejnom 

záujme 

c) schvaľuje odpoveď pani Viere Príhodovej  

 

Hlasovanie: 

Prítomných 8 poslancov 

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

Fábry, Eduard Nechala, Marián Žiak ) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 283/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje kúpu nehnuteľnosti parcela CKN 223/1, 

podiel vo výmere 262,50 m2, zastavaná plocha a nádvorie od spoluvlastníkov ostatných podielov 
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uvedených na LV č. 318, v cene 1€/m2, čo pri kupovanej výmere predstavuje spolu 262,50€. Všetky 

úkony spojené s prevodom majetku hradí Obec Kamenec pod Vtáčnikom. 

 

K bodu č. 6  Diskusné príspevky poslancov a občanov 

Dominik Hájovský – čo sa roznášali papieriky ohľadom pomníka 1. sv. vojny, už sa niekto ohlásil? 

Starosta obce – zatiaľ sa ešte nikto neohlásil 

Jozef Jančovič – dokedy treba dať návrh rozpočtu pre hasičov? 

Starosta obce – organizácie majú podať žiadosti do 31.10.2018 

Jozef Jančovič – prišiel nám protipovodňový vozík, kam ho máme umiestniť? 

Daniel Pisár -  mali by sme tú hasičskú striekačku starú vystaviť na podstavec, so strieškou a spraví sa 

miesto pre tento nový vozík. 

Kamil Lančarič – kedy príde plošina na spílenie stromov a čo je so stromami na cintoríne? 

Starosta obce – spiľovanie stromov sa rieši, ale do Sviatku všetkých svätých to určite nestihneme. 

 

7 . 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 16,45  hod. 

  

Overovatelia zápisu:  Daniel Pisár   _____________________
        
 PhDr. Michaela Pilch Vlková  _____________________
    
Zapisovateľka: Ing. Iveta Rybárová  _____________________
          
 
Starosta obce:  Ing. Dušan Ďuriš  _____________________
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Uznesenia z 32. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, dňa 25.10.2018 
 
Uznesenie č. 277/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schvaľuje:   1. upravený program rokovania OcZ 

 2. návrhovú komisiu v zložení Eduard Nechala, Michal Fábry  

 

b) určuje  overovateľov zápisnice:  Daniela Pisára a PhDr. Michaelu Pilch Vlkovú 

 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

Uznesenie č. 278/2018 

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

uznesení č. 267-276/2018. 

Uznesenie č. 279/2018 

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

Nám. SNP 352/16, Nováky, za realizáciu vertikálnych žalúzií na Materskej škole v Kamenci pod 

Vtáčnikom, podľa cenovej ponuky č. 18-5098 vo výške 1727,63€. 

Uznesenie č.  280/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2018. 

Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky : 

 

Bežné výdavky   

0111 verejná 
správa 

  

  633001           41 Interiérové vybavenie + 583,00 
   

Kapitálové 
výdavky 

  

09111  školstvo   
713 004-12 Agátový vláčik s vozňom na sedenie v MŠ          + 2 940,00        
   

0620 rozvoj obcí   
713 004-12       111 Detské ihrisko         + 9 500,00 
713 004-12         41 Detské ihrisko         + 2 977,00   
   

0111-verejná 
správa 

  

715 004-12 Modernizácia DI  - 6 500,0 
   

 

Uznesenie č. 281/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  poveruje starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu 

obce v priebehu celého rozpočtového roka, pričom týmto rozpočtovým opatrením nie je možné meniť 

celkový objem rozpočtovaných príjmov a výdavkov. Uvedená právomoc sa týka bežného aj 

kapitálového rozpočtu. 
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Uznesenie č. 282/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom: 

a) berie na vedomie list pani Viery Príhodovej 

b) trvá na usporiadaní pozemkov pod miestnou komunikáciou do vlastníctva obce vo verejnom 

záujme 

c) schvaľuje odpoveď pani Viere Príhodovej  

Uznesenie č. 283/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje kúpu nehnuteľnosti parcela CKN 223/1, 

podiel vo výmere 262,50 m2, zastavaná plocha a nádvorie od spoluvlastníkov ostatných podielov 

uvedených na LV č. 318, v cene 1€/m2, čo pri kupovanej výmere predstavuje spolu 262,50€. Všetky 

úkony spojené s prevodom majetku hradí Obec Kamenec pod Vtáčnikom. 
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Príloha č. 1  
 
Kontrola plnenia uznesení 267-276/2018 
 
 
Uznesenie č. 267/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schválilo:   1. upravený program rokovania OcZ 

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

 

b) určilo  overovateľov zápisnice:  Mariána Žiaka  a Dominika Hájovského 

 

c) zobralo na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

Uznesenie č. 268/2018 

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

uznesení č. 227-266/2018. 

Uznesenie č. 269/2018 

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

zo dňa 20.09.2018. 

Uznesenie č.  270/2018 

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

o kontrolnej činnosti za I. polrok 2018. 

Uznesenie č. 271/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom potvrdilo 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, schválilo 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 – úloha trvá, kupujúci musia predložiť geometrický plán 
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Uznesenie č. 273/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo 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 – úloha trvá, pomník sa vyrába, betónová pätka tiež 

 

Uznesenie č. 274/2018 

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

Kamenec pod Vtáčnikom - zásady sú v platnosti 

Uznesenie č. 275/2018 

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 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 – zámer platí, musíme ešte schváliť kúpu a potom zmluvu 

Uznesenie č. 276/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zrušilo uznesenie č. 242/2018 – uznesenie zrušené 

 
 


