Ustanovujúce zasadnutie OcZ dňa 04.12.2018

Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom,
konaného dňa 04.12.2018 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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku voľby starostu a
o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva
Zloženie sľubu novozvoleného starostu, odovzdanie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
Zloženie sľubu novozvolených poslancov
Príhovor novozvoleného starostu obce
Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Poverenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení.
Vymenovanie zástupcu starostu obce a určenie okruhu úkonov a činnosti, ktoré
vykonáva zástupca starostu obce v prípade neprítomnosti starostu obce a delegovanie
niektorých právomocí na zamestnancov Obce Kamenec pod Vtáčnikom
Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri Základnej škole Kamenec pod
Vtáčnikom a Rady školy pri Materskej škole Kamenec pod Vtáčnikom
Určenie platu starostu obce, zástupcu starostu obce ako aj odmien členov obecného
zastupiteľstva vrátane zásad ich odmeňovania
Diskusné príspevky poslancov a občanov
Záver

Návrhová komisia:
h občasných pri
Overovatelia zápisu:

Zapisovateľ:

Marián Žiak
Monika Pažická, Bc.
Sláva Dadová, Ing. arch.
Eduard Nechala
Ing. Iveta Rybárová
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K bodu č. 1 - Otvorenie
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom otvoril starosta
obce Ing. Dušan Ďuriš, zvolený v predchádzajúcom volebnom období. Privítal prítomných
poslancov ako aj občanov.
K bodu č. 2 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce predniesol návrh členov návrhovej komisie. Návrhová komisia bola jednohlasne
schválená v zložení Marián Žiak a Monika Pažická, Bc. Za overovateľov zápisu určil Slávu
Dadovú, Ing. arch. a Eduarda Nechalu 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. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:
a) schvaľuje: návrhovú komisiu v zložení Marián Žiak, Monika Pažická, Bc.
b) určuje overovateľov zápisnice: Slávu Dadovú, Ing. arch. a Eduarda Nechalu
c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej
K bodu č. 3 - Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku voľby starostu
a o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva
Predsedníčka miestnej volebnej komisie pani Kamila Fábryová informovala prítomných
o výsledku voľby starostu obce a o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva, ktoré sa
konali 10.11.2018.
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. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie výsledky volieb do
orgánov samosprávy obce.
K bodu č. 4 – Zloženie sľubu novozvoleného starostu, odovzdanie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
Predsedníčka miestnej volebnej komisie, pani Kamila Fábryová, vyzvala novozvoleného
starostu obce na zloženie sľubu. Novozvolený starosta po prečítaní sľubu potvrdil
prehlásením „sľubujem“ a tiež svojím podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste
papiera. Predsedníčka miestnej volebnej komisie zablahoželala Ing. Dušanovi Ďurišovi
k opätovnému zvoleniu za starostu obce a odovzdala osvedčenie o zvolení za starostu.
Podpísaný sľub starostu obce uvádza Príloha č. 1.
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. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom konštatuje, že novozvolený starosta obce
Ing. Dušan Ďuriš zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.
K bodu č. 5 - Zloženie sľubu novozvolených poslancov
Starosta obce Ing. Dušan Ďuriš predniesol sľub novozvolených poslancov obecného
zastupiteľstva a v abecednom poradí ich po jednom vyzval, aby prehlásili „sľubujem“ a svoj
sľub potvrdili aj podpisom na samostatnom liste papiera. Pani Eva Fábryová sa dňa
13.11.2018 písomne vzdala poslaneckého mandátu. Na jej miesto nastupuje prvý náhradník
a to je Mgr. Denisa Laurová. Predsedníčka miestnej volebnej komisie im zablahoželala
a odovzdala osvedčenie o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva. Podpísaný sľub
poslancov obecného zastupiteľstva uvádza Príloha č.2.
Diskusia:
Bez diskusných príspevkov
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Hlasovanie:
Prítomných 9 poslancov
Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Denisa Laurová, Eduard Nechala,
Bc. Monika Pažická, Michaela Pilch Vlková, PhDr., Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián
Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom konštatuje, že zvolení poslanci obecného
zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Ing. arch.
Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Bc. Monika
Pažická, Michaela Pilch Vlková, PhDr., Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak.
K bodu č. 6 – Príhovor novozvoleného starostu obce
Novozvolený starosta obce Ing. Dušan Ďuriš predniesol svoj príhovor. Príhovor je súčasťou
zápisnice ako Príloha č.3.
Diskusia:
Bez diskusných príspevkov
Hlasovanie:
Prítomných 9 poslancov
Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Denisa Laurová, Eduard Nechala,
Bc. Monika Pažická, Michaela Pilch Vlková, PhDr., Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián
Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie príhovor starostu obce
Ing. Dušana Ďuriša.
K bodu č. 7 - Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce predniesol návrh programu ustanovujúceho obecného zastupiteľstva. Program
bol jednohlasne schválený.
Diskusia:
Bez diskusných príspevkov
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Hlasovanie:
Prítomných 9 poslancov
Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Denisa Laurová, Eduard Nechala,
Bc. Monika Pažická, Michaela Pilch Vlková, PhDr., Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián
Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje program ustanovujúceho
obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 8 – Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávanie a vedenie
obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na poverenie poslankyňu Ing. arch.
Slávu Dadovú oprávnenú zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Diskusia:
Bez diskusných príspevkov

Hlasovanie:
Prítomných 9 poslancov
Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Denisa Laurová, Eduard Nechala,
Bc. Monika Pažická, Michaela Pilch Vlková, PhDr., Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián
Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 7/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom poveruje poslankyňu Ing. arch. Slávu
Dadovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12
ods. 2,3,5 a 6 Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
K bodu č. 9 - Vymenovanie zástupcu starostu obce a určenie okruhu úkonov a činnosti,
ktoré vykonáva zástupca starostu obce v prípade neprítomnosti starostu obce
a delegovanie niektorých právomocí na zamestnancov Obce Kamenec pod Vtáčnikom
Starosta obce Ing. Dušan Ďuriš vymenoval spomedzi členov obecného zastupiteľstva svojho
zástupcu, ktorý ho bude v čase jeho neprítomnosti zastupovať, pričom stanovil aj oblasti,
ktorých sa toto zastupovanie bude týkať – Príloha č. 4, ktorá je súčasťou tejto zápisnice.
Starosta obce za svojho zástupcu navrhol pána Eduarda Nechalu. Zároveň delegoval niektoré
právomocí na zamestnancov obce Kamenec pod Vtáčnikom – Príloha č. 5.
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Diskusia:
Bez diskusných príspevkov
Hlasovanie:
Prítomných 9 poslancov
Za: 8 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Denisa Laurová, Bc. Monika
Pažická, Michaela Pilch Vlková, PhDr., Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 1 (Eduard Nechala)
Uznesenie č. 8/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie rozhodnutie starostu obce
o poverení Eduarda Nechalu za svojho zástupcu a to v rozsahu určenom starostom
v písomnom poverení.
Hlasovanie:
Prítomných 9 poslancov
Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Denisa Laurová, Eduard Nechala,
Bc. Monika Pažická, Michaela Pilch Vlková, PhDr., Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián
Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 9/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje okruh úkonov a činností, ktoré
vykonáva zástupca starostu obce v prípade jeho neprítomnosti a delegovanie niektorých
právomocí na zamestnancov Obce Kamenec pod Vtáčnikom.
K bodu č. 10 – Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
Starosta obce predniesol návrh na voľbu Komisií pri obecnom zastupiteľstve v Kamenci pod
Vtáčnikom, ako aj voľbu ich predsedov a členov. Starosta navrhuje zriadenie týchto komisií:
1. Komisiu finančnú
2. Komisiu výstavby a verejných prác
3. Komisiu obchodu, služieb a ochrany verejného poriadku
4. Komisiu školstva
5. Komisiu kultúry
6. Komisiu športu, telesnej výchovy a mládeže
7. Komisiu životného prostredia a ekológie
8. Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
9. Komisiu sociálnych vecí
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A za predsedov a členov týchto komisií navrhuje nasledovných:
1. za predsedu Komisie finančnej PhDr. Michaelu Pilch Vlkovú, členovia – Eduard
Nechala, Dana Borková
2. za predsedu Komisie výstavby a verejných prác Ing. arch. Slávu Dadovú, členovia –
Daniel Pisár, Dominik Hájovský
3. za predsedu Komisie obchodu, služieb a ochrany verejného poriadku Daniela Pisára,
členovia – Ing. arch. Sláva Dadová, Mgr. Marek Šrámek
4. za predsedu Komisie školstva Eduarda Nechalu, členovia – Mgr. Denisa Laurová,
Lenka Uhlárová
5. za predsedu Komisie kultúry Bc. Moniku Pažickú, členovia – Ing. arch. Sláva
Dadová, Ing. Iveta Rybárová
6. za predsedu Komisie športu, telesnej výchovy a mládeže Mariána Žiaka, členovia –
Mgr. Denisa Laurová, Ing. Ján Vojdáš
7. za predsedu Komisie životného prostredia a ekológie Ing. Jána Vojdáša, členovia –
Ing. Ľubica Fábryová, Marián Žiak
8. za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov Eduarda Nechalu, členovia – Michaela Pilch Vlková, PhDr., Darina
Tonhajzerová
Za členov Komisie sociálnych vecí starosta obce navrhuje - Bc. Moniku Pažickú, PhDr.
Michaelu Pilch Vlkovú, Daniela Pisára, Ing. Ľubicu Fábryovú a Ing. Jána Vojdáša. Komisia
sociálnych vecí je jediná, ktorá nevolí svojho predsedu.

Diskusia:
Bez diskusných príspevkov

Hlasovanie:
Prítomných 9 poslancov
Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Denisa Laurová, Eduard Nechala,
Bc. Monika Pažická, Michaela Pilch Vlková, PhDr., Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián
Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 10/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom
a) zriaďuje:
1. Komisia finančná
2. Komisia výstavby a verejných prác
3. Komisia obchodu, služieb a ochrany verejného poriadku
4. Komisia školstva
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5.
6.
7.
8.
9.

Komisia kultúry
Komisia športu, telesnej výchovy a mládeže
Komisia životného prostredia a ekológie
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Komisia sociálnych vecí

b) v o l í:
-

predseda Komisie finančnej - PhDr. Michaela Pilch Vlková
členovia Komisie finančnej - Eduard Nechala, Dana Borková
predseda Komisie výstavby a verejných prác - Ing. arch. Sláva Dadová
členovia Komisie výstavby a verejných prác - Daniel Pisár, Dominik Hájovský
predseda Komisie obchodu, služieb a ochrany verejného poriadku - Daniel Pisár
členovia Komisie obchodu, služieb a ochrany verejného poriadku - Ing. arch.
Sláva Dadová, Mgr. Marek Šrámek
predseda Komisie školstva - Eduard Nechala
členovia Komisie školstva - Mgr. Denisa Laurová, Lenka Uhlárová
predseda Komisie kultúry - Bc. Monika Pažická
členovia Komisie kultúry - Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Iveta Rybárová
predseda Komisie športu, telesnej výchovy a mládeže - Marián Žiak
členovia Komisie športu, telesnej výchovy a mládeže - Mgr. Denisa Laurová,
Ing. Ján Vojdáš
predseda Komisie životného prostredia a ekológie Ing. Ján Vojdáš
členovia Komisie životného prostredia a ekológie - Ing. Ľubica Fábryová, Marián
Žiak
predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov – Eduard Nechala
členovia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov – Michaela Pilch Vlková, PhDr. Darina Tonhajzerová
členovia Komisie sociálnych vecí - Bc. Monika Pažická, PhDr. Michaela Pilch
Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ľubica Fábryová a Ing. Ján Vojdáš.

K bodu č. 11 - Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri Základnej škole Kamenec
pod Vtáčnikom a Rady školy pri Materskej škole Kamenec pod Vtáčnikom
Podľa § 25 ods. 5 Zákona č. 245/2008 o Výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len Školský zákon), menuje zriaďovateľ do Rady školy pri ZŠ
Kamenec pod Vtáčnikom 4 delegovaných zástupcov zriaďovateľa. Sú to nasledovní: Eduard
Nechala, Ing. arch. Sláva Dadová, Bc. Monika Pažická, Mgr. Ladislav Halač. Do Rady školy
pri MŠ Kamenec pod Vtáčnikom menuje jedného zástupcu zriaďovateľa Eduarda Nechalu.

Diskusia:
Bez diskusných príspevkov
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Hlasovanie:
Prítomných 9 poslancov
Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Denisa Laurová, Eduard Nechala,
Bc. Monika Pažická, Michaela Pilch Vlková, PhDr., Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián
Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 11/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom menuje na volebné obdobie 2018-2022
a) do Rady školy pri ZŠ v Kamenci pod Vtáčnikom štyroch delegovaných zástupcov
zriaďovateľa, a to: Eduard Nechala, Ing. arch. Sláva Dadová, Bc. Monika Pažická,
Mgr. Ladislav Halač
b) do Rady školy pri MŠ v Kamenci pod Vtáčnikom jedného delegovaného zástupcu
zriaďovateľa - Eduard Nechala.
K bodu č. 12 – Určenie platu starostu obce, zástupcu starostu obce ako aj odmien členov
obecného zastupiteľstva vrátane zásad ich odmeňovania
Od 1. decembra 2018 dochádza k zmene výšky platu starostu v násobkoch podľa počtu
obyvateľov obce. Aj vzhľadom na uvedené zvýšenie platu, sa znižuje maximálny strop,
ktorým mohlo obecné zastupiteľstvo starostovi plat zvýšiť, a to z maximálne 70 % na 60 %.
Plat starostu je určený v zmysle ustanovení zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest ako súčin priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR
za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov obce zisteného na
základe údajov Štatistického úradu SR k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
S ohľadom na počet obyvateľov obce v rozmedzí od 1001 do 3000 obyvateľov, ide
konkrétne o násobok 2,2.
Odmenu zástupcovi starostu obce Eduardovi Nechalovi navrhuje vo výške 100,- €
mesačne.
Odmenu poslancom obecného zastupiteľstva navrhuje vo výške 50,- € mesačne
s týmito podmienkami: odmeny poslancov obecného zastupiteľstva budú vyplácané polročne
a budú podmienené účasťou na zasadnutiach OcZ, a to nasledovne:
- 1 neospravedlnená neúčasť na zasadnutí bude znamenať krátenie odmeny o 30 %
- 2 neospravedlnené neúčasti budú predstavovať krátenie odmeny o 60 %
- 3 a viac neospravedlnených neúčastí bude znamenať, že poslancovi nebude vyplatená
žiadna odmena
Odmeny zástupcovi starostu obce ako aj poslancom obecného zastupiteľstva budú vyplácané
podľa schválených Zásad odmeňovania poslancov obce Kamenec pod Vtáčnikom.
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Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom sú
uvedené v Prílohe č. 6.
Diskusia:
Michaela Pilch Vlková, PhDr. – navrhuje, aby plat starostu zostal podľa platnej legislatívy +
40% tak , ako to bolo aj v predchádzajúcom období.
Ján Vojdáš, Ing. – ako sa prišlo na tieto odmeny, je to niekde legislatívne dané aké majú byť
a ako je to v iných obciach?
Starosta obce – robili sme to podľa predchádzajúcich zásad odmeňovania plus navýšenie.
Hlasovanie:
Prítomných 9 poslancov
Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Denisa Laurová, Eduard Nechala,
Bc. Monika Pažická, Michaela Pilch Vlková, PhDr., Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián
Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 12/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje plat starostovi obce
Kamenec pod Vtáčnikom Ing. Dušanovi Ďurišovi v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.
z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov, a to: súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku 2,2 a v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona
zvýšený plat o 40 % mesačne s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu.
Diskusia:
Bez diskusných príspevkov

Hlasovanie:
Prítomných 9 poslancov
Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Denisa Laurová, Eduard Nechala,
Bc. Monika Pažická, Michaela Pilch Vlková, PhDr., Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián
Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 13/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom na volebné obdobie 2018-2022.

10

Ustanovujúce zasadnutie OcZ dňa 04.12.2018

K bodu č. 13 – Diskusné príspevky poslancov a občanov
Daniel Pisár – nesmieme zabudnúť na opílenie stromov na cintoríne
Bc. Monika Pažická - verím v dobrú spoluprácu s poslancami, so starostom, s obecným
úradom a organizáciami v obci.
Mgr. Denisa Laurová– žiadam opraviť schody do jedálne, sú v katastrofálnom stave
Ing. Ján Vojdáš – budeš od predsedov a členov Komisií chcieť aj nejaký plán na budúci rok
Starosta obce – Áno, budem požadovať.
Ing. Ľubica Fábryová – všetko čo som sa chcela spýtať, už bolo zodpovedané
Marián Žiak – chcem poďakovať predsedovi TJ Tatran a všetkým, ktorí sa podieľali na
akciách
Ing. arch. Sláva Dadová - ďakujem občanom, ktorí mi odovzdali hlas aj ostatným poslancom
Michale Pilch Vlková, PhDr. – pracujem na ďalšom časopise, dúfam, že bude vydaný spolu s
kalendárom a riešim aj založenie redakčnej rady
Eduard Nechala – chcem poďakovať občanom za prejavenú dôveru
Štefan Lauš - ďakujem starostovi a všetkým, ktorí dali postaviť pomník k 1. svetovej vojne
a ako to bude s kanalizáciou, či ešte bude v tomto tisícročí. Kto vlastní dolnú školu? Okolie
zberného dvoru – bude sa s tým niečo robiť, aj ako má pán Hancko tú budovu, okolie je
hrozné, nedá sa to odkúpiť?
Starosta obce – máme plány, ale som opatrný, čakáme na výzvy z eurofondov, aby sme
nemuseli financovať tieto projekty z obecných financií, tie ušetríme na investície, na ktoré
nie je možné použiť finančné prostriedky z eurofondov
Starosta obce – dolná škola nie je naša, obec to predala v roku 1994.
Starosta obce – ohľadom kanalizácie - my môžeme len tlačiť na vodárenskú spoločnosť, aby
to posunuli. Dali nás do aglomerácie s obcou Zemianske Kostoľany. Do výzvy sa musí
zapojiť Stredoslovenská vodárenská spoločnosť.
Viliam Jánoška – minulú zimu posýpali cestu z kameňolomu frakciou 0/4 a potom sa prášilo
až do apríla. Zariaďte, aby to posýpali frakciou 4/8, aby sa neprášilo. Bol som na Pílach,
vymeriavala sa cesta do Bystričianskej doliny, ale je to len po vlek, dúfam, že sa tam nebude
ťažiť. To čo sa udialo vlani 30.12.2017, po výstupe na Vtáčnik, to bolo super, ako to tu bolo
v Spoločenskom dome zabezpečené.
Daniel Pisár – Lesy SR získali peniaze z fondov a lesná správa Partizánske ide robiť novú
cestu od kríža až na horný dom po križovatku. Bude sa to robiť na jeseň na budúci rok.
Ľubomír Tonhajzer – na cintoríne čo spravíme s malými smetiakmi, čo ľudia tam dokážu
napchať, je to ťažké od tade vyberať, napchajú tam kvetiny, to sa nedá vytiahnuť.
Mgr. Katarína Kmeťová – čo sa bude spracovávať v zbernom dvore?
Starosta obce - Biologicky rozložiteľný odpad – tráva, štiepka, listy, papier, textil, konáre a
drobný stavebný odpad.
Mgr. Ladislav Halač – chcem sa poďakovať, že som bol delegovaný do školskej rady
a dúfam, že nesklamem a budem prínosom
Michal Fábry – ja by som sa chcel opýtať, ako je to s naším vodovodom. Momentálne ho má
vodárenská spoločnosť v prenájme a ak im tá zmluva skončí, musíme sa na to pripraviť,
starostlivosť o jednotlivé pramene, je veľmi prechlórovaná. Koľko by stálo prevádzkovanie
vodovodu, musíme sa na to pripraviť.
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Mgr. Katarína Kmeťová – parkovisko pri Jednote, vôbec som nevedela, že sa niečo také deje.
Bolo by dobré informovať občanov. Dať to aj na obecnú stránku, mám pocit, že stránka
nefunguje, je nanič.
Starosta obce – parkovisko robí Jednota, vyhlasovali sme to v rozhlase, takisto išla sms pre
všetkých občanov, ktorí majú túto službu.
Mgr. Ladislav Halač – chcem sa spýtať, či sa dajú doplniť kontajnery na kov
Starosta obce – pracujeme na tom, ale potrebujem sa dohodnúť s OZV (Organizácia
zodpovednosti výrobcov) a organizáciou, ktorá u nás prevádzkuje nakladanie s odpadmi
(Marius Pedersen). Treba to dať legislatívne na poriadok.
K bodu č. 14 - 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 19,00 hod.

Overovatelia zápisu:

Ing. arch. Sláva Dadová _____________________
Eduard Nechala

_____________________

Zapisovateľka:

Ing. Iveta Rybárová

_____________________

Starosta obce:

Ing. Dušan Ďuriš

_____________________

12

Ustanovujúce zasadnutie OcZ dňa 04.12.2018

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod
Vtáčnikom, dňa 04.12.2018
Uznesenie č. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:
a) schvaľuje: návrhovú komisiu v zložení Marián Žiak, Monika Pažická, Bc.
b) určuje overovateľov zápisnice: Slávu Dadovú, Ing. arch. a Eduarda Nechalu
c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej
Uznesenie č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie výsledky volieb do
orgánov samosprávy obce.
Uznesenie č. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom konštatuje, že novozvolený starosta obce
Ing. Dušan Ďuriš zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.
Uznesenie č. 4/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom konštatuje, že zvolení poslanci obecného
zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Ing. arch.
Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Bc. Monika
Pažická, Michaela Pilch Vlková, PhDr., Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak.
Uznesenie č. 5/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie príhovor starostu obce
Ing. Dušana Ďuriša.
Uznesenie č. 6/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje program ustanovujúceho
obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 7/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom poveruje poslankyňu Ing. arch. Slávu
Dadovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12
ods. 2,3,5 a 6 Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 8/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie rozhodnutie starostu obce
o poverení Eduarda Nechalu za svojho zástupcu a to v rozsahu určenom starostom
v písomnom poverení.
Uznesenie č. 9/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje okruh úkonov a činností, ktoré
vykonáva zástupca starostu obce v prípade jeho neprítomnosti a delegovanie niektorých
právomocí na zamestnancov Obce Kamenec pod Vtáčnikom.
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Uznesenie č. 10/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom
a) zriaďuje:
10. Komisia finančná
11. Komisia výstavby a verejných prác
12. Komisia obchodu, služieb a ochrany verejného poriadku
13. Komisia školstva
14. Komisia kultúry
15. Komisia športu, telesnej výchovy a mládeže
16. Komisia životného prostredia a ekológie
17. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
18. Komisia sociálnych vecí
b) v o l í:
-

predseda Komisie finančnej - PhDr. Michaela Pilch Vlková
členovia Komisie finančnej - Eduard Nechala, Dana Borková
predseda Komisie výstavby a verejných prác - Ing. arch. Sláva Dadová
členovia Komisie výstavby a verejných prác - Daniel Pisár, Dominik Hájovský
predseda Komisie obchodu, služieb a ochrany verejného poriadku - Daniel Pisár
členovia Komisie obchodu, služieb a ochrany verejného poriadku - Ing. arch.
Sláva Dadová, Mgr. Marek Šrámek
predseda Komisie školstva - Eduard Nechala
členovia Komisie školstva - Mgr. Denisa Laurová, Lenka Uhlárová
predseda Komisie kultúry - Bc. Monika Pažická
členovia Komisie kultúry - Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Iveta Rybárová
predseda Komisie športu, telesnej výchovy a mládeže - Marián Žiak
členovia Komisie športu, telesnej výchovy a mládeže - Mgr. Denisa Laurová,
Ing. Ján Vojdáš
predseda Komisie životného prostredia a ekológie Ing. Ján Vojdáš
členovia Komisie životného prostredia a ekológie - Ing. Ľubica Fábryová, Marián
Žiak
predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov – Eduard Nechala
členovia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov – Michaela Pilch Vlková, PhDr. Darina Tonhajzerová
členovia Komisie sociálnych vecí - Bc. Monika Pažická, PhDr. Michaela Pilch
Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ľubica Fábryová a Ing. Ján Vojdáš.

Uznesenie č. 11/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom menuje na volebné obdobie 2018-2022
a) do Rady školy pri ZŠ v Kamenci pod Vtáčnikom štyroch delegovaných zástupcov
zriaďovateľa, a to: Eduard Nechala, Ing. arch. Sláva Dadová, Bc. Monika Pažická, Mgr.
Ladislav Halač
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b) do Rady školy pri MŠ v Kamenci pod Vtáčnikom jedného delegovaného zástupcu
zriaďovateľa - Eduard Nechala.
Uznesenie č. 12/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje plat starostovi obce
Kamenec pod Vtáčnikom Ing. Dušanovi Ďurišovi v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.
z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov, a to: súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku 2,2 a v súlade s § 4 ods. 2 citovaného zákona
zvýšený plat o 40 % mesačne s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu.
Uznesenie č. 13/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom na volebné obdobie 2018-2022.
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