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Zápisnica 

z 14. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, 

konaného dňa 15.12.2020 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 poslancov, čím bolo uznášania schopné, spôsobilé 

jednať a prijímať závery.  

 

Program: 

1) Otvorenie  

2) Kontrola plnenia uznesení č. 125-136/2020 

3) Správa starostu obce o činnosti 

4) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021 

5) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu Obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 

2021  

6) Schválenie rozpočtu obce na rok 2021 

7) Schválenie VZN č. 3/2020  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

8) Rozpočtové opatrenie č. 6/2020 

9) Schválenie zámerov obce 

10) Schválenie kúpnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve 

11) Schválenie prevodov majetku obce 

12) Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021 

13) Koncepcia kultúrnych a športových podujatí obce na rok 2021 

14) Diskusné príspevky poslancov a občanov 

15) Záver 

 

Návrhová komisia: Mgr. Monika Pažická  

 PhDr. Michaela Pilch Vlková 

  

h občasných pri 

Overovatelia zápisu: Ing. arch. Sláva Dadová 

 Daniel Pisár 

 

Zapisovateľ: Ing. Iveta Rybárová 
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K bodu č. 1 - Otvorenie 

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

Dušan Ďuriš. Privítal prítomných a predniesol návrh programu.  

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

Návrhová komisia bola jednohlasne schválená v zložení  Mgr. Monika Pažická  a PhDr. 

Michaela Pilch Vlková. 

Za overovateľov zápisu určil  Ing. arch. Slávu Dadovú a Daniela Pisára  za zapisovateľku   

Ing. Ivetu Rybárovú. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 7 poslancov 

Za: 7  (Ing. arch. Sláva Dadová, PhDr. Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická, PhDr. 

Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Eduard Nechala, Ing. Ján Vojdáš)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 137/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schvaľuje: 1. program rokovania OcZ 

2. návrhovú komisiu v zložení -  Mgr. Monika Pažická, PhDr. Michaela Pilch     

Vlková 

 

b) určuje  overovateľov zápisnice:  Ing. arch. Sláva Dadová, Daniel Pisár 

 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

 

K bodu č. 2 – Kontrola plnenia uznesení  č. 125-136/2020 

Starosta obce predniesol prítomným Správu o  kontrole plnenia uznesení č. 125-136/2020. 

Uvedenú správu uvádzame v prílohe č.1, ktorá je súčasťou tejto zápisnice. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 7 poslancov 

Za: 7  (Ing. arch. Sláva Dadová, PhDr. Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická, PhDr. 

Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Eduard Nechala, Ing. Ján Vojdáš)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 138/2020 

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

uznesení č. 125-136/2020. 

 

K bodu č. 3 – Správa starostu obce o činnosti 

Starosta obce predniesol správu o  činnosti, v ktorej informoval poslancov a prítomných 

o uskutočnených akciách a zrealizovaných činnostiach v rámci obce od 24.9.2020. Správu 

starostu obce o činnosti uvádzame v prílohe č. 2 tejto zápisnice. 
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Hlasovanie: 

Prítomných 7 poslancov 

Za: 7  (Ing. arch. Sláva Dadová, PhDr. Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická, PhDr. 

Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Eduard Nechala, Ing. Ján Vojdáš)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 139/2020 

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

obce zo dňa 15.12.2020. 

 

K bodu č. 4 –  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021 

Kontrolórka obce Jozefína Paulíčková predložila na schválenie Plán kontrolnej činnosti na      

I. polrok 2021. Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní. 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. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 7 poslancov 

Za: 7  (Ing. arch. Sláva Dadová, PhDr. Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická, PhDr. 

Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Eduard Nechala, Ing. Ján Vojdáš)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

     

Uznesenie č. 140/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Kamenec pod Vtáčnikom  na I. polrok 2021. 

 

K bodu č. 5  - Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu Obce Kamenec po 

Vtáčnikom na rok 2021 

Kontrolórka obce Jozefína Paulíčková predniesla Stanovisko k rozpočtu obce na roky 2021 – 

2023.  Stanovisko je zverejnené na internetovej stránke obce v sekcii Samospráva – Hlavný 

kontrolór obce. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 7 poslancov 

Za: 7  (Ing. arch. Sláva Dadová, PhDr. Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická, PhDr. 

Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Eduard Nechala, Ing. Ján Vojdáš)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 141/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k návrhu  rozpočtu Obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2021. 
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K bodu č. 6 – Schválenie rozpočtu obce na rok 2021 

Starosta obce oboznámil prítomných o rozpočte obce na roky 2021-2023. Stanovisko 

k rozpočtu predniesla aj v bode 5 kontrolórka obce. Rozpočet bol zverejnený na úradnej tabuli 

obce po dobu 15 dní. Po zapracovaní pripomienok poslancov, starosta obce odporučil takto 

upravený rozpočet schváliť. Na internetovej stránke obce sa nachádza v sekcii Samospráva – 

Rozpočet.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných 7 poslancov 

Za: 7  (Ing. arch. Sláva Dadová, PhDr. Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická, PhDr. 

Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Eduard Nechala, Ing. Ján Vojdáš)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 142/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje rozpočet Obce Kamenec pod 

Vtáčnikom na rok 2021 a berie na vedomie  rozpočet na roky 2022-2023.  

 

K bodu č. 7 – Schválenie VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

Starosta obce informoval prítomných o návrhu VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli 

obce po dobu 15 dní. Zo strany občanov neboli podané pripomienky.  Z dôvodu zvýšenia 

nákladov na likvidáciu odpadu zvyšujeme sumu za zber komunálneho odpadu o 2€ na osobu 

a rok. Konečná suma je 22€/osoba/rok. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 7 poslancov 

Za: 7  (Ing. arch. Sláva Dadová, PhDr. Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická, PhDr. 

Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Eduard Nechala, Ing. Ján Vojdáš)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 143/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje VZN č. 3/2020 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

K bodu č. 8 – Rozpočtové opatrenie č. 6/2020 

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 2020 so súhlasom Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom 

rozpočtovým opatrením úpravou rozpočtových prostriedkov nasledovne : 
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Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky : 

 
Kapitálové výdavky   
   

0451     717002        41 Rekonštrukcia a modernizácia ciest           -10200,00 
0620     711001        41 Nákup pozemkov + 6200,00 

   
Bežné výdavky   

   

0510     637004        41 Vývoz komunálneho odpadu + 4000,00 
   

 

Hlasovanie: 

Prítomných 7 poslancov 

Za: 7  (Ing. arch. Sláva Dadová, PhDr. Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická, PhDr. 

Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Eduard Nechala, Ing. Ján Vojdáš)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 144/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6/2020. 

Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky: 

 

Kapitálové výdavky   
   

0451     717002        41 Rekonštrukcia a modernizácia ciest           -10200,00 

0620     711001        41 Nákup pozemkov + 6200,00 

   
Bežné výdavky   
   

0510     637004        41 Vývoz komunálneho odpadu + 4000,00 

   

 

K bodu č. 9 – Schválenie zámerov obce 

Starosta obce informoval prítomných o žiadosti občana Jozefa Barborku o odkúpenie 

pozemku  vo výmere cca 116 m2. Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok 

je prístupovou cestou k stavbe rodinného domu č. 158/4.  Druhý zámer sa týka prijatia daru 

pozemkov vo vlastníctve spoločnosti Realitný expert v prospech obce Kamenec pod 

Vtáčnikom formou darovacej zmluvy. Uvedené parcely sú predmetom územného 

a stavebného konania č. 614/2020/415/SOÚ a dôvodom prijatia daru je, aby prístupová 

komunikácia bola zaradená do siete miestnych komunikácií obce Kamenec pod Vtáčnikom. 

Prevod pozemkov sa uskutoční až po kolaudácií pozemnej komunikácie. Zámery boli 

zverejnené na úradnej tabuli obce minimálne po dobu 15 dní. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 7 poslancov 

Za: 7  (Ing. arch. Sláva Dadová, PhDr. Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická, PhDr. 

Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Eduard Nechala, Ing. Ján Vojdáš)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 
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Uznesenie č. 145/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje zámer predaja časti 

pozemku vo vlastníctve obce 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, p. č. E-KN 91/1, druh pozemku - ostatná plocha, o výmere 17 794 m², k. ú. 

Kamenec pod Vtáčnikom, okres Prievidza, predmetná časť o výmere cca 116 m² v prospech: 

Jozef Barborka, trvale bytom Hornokamenčianka 158/4, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, za 

kúpnu cenu 3,32 €/m².  Pre účely odkúpenia pozemku zabezpečia kupujúci na svoje náklady 

geometrický plán a predmetná časť pozemku bude spresnená podľa novovytvorených parciel. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedený pozemok je prístupovou cestou k 

stavbe rodinného domu č. s. 158. Priľahlú plochu pozemku žiadateľ dlhodobo užíva a 

zveľaďuje. Vzhľadom k nízkej výmere a tvaru pozemku je tento pre obec nevyužiteľný. 

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

nehnuteľností. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 7 poslancov 

Za: 7  (Ing. arch. Sláva Dadová, PhDr. Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická, PhDr. 

Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Eduard Nechala, Ing. Ján Vojdáš)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č.  146/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje zámer prijatia daru 

pozemkov vo vlastníctve spoločnosti: Realitný expert s.r.o., Bottova 36/7, 971 01  

Prievidza, IČO 50154338, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení 

neskorších predpisov, pozemky zapísané na  LV č. 2130, p. č. C-KN 519/9, druh pozemku -  

záhrada, o výmere  245 m²,   C-KN 519/10, druh pozemku - záhrada, o výmere  21 m², CKN 

1362/20, druh pozemku - trvalý trávny porast, o výmere 583 m²,  k. ú. Kamenec pod 

Vtáčnikom, v prospech obce Kamenec pod Vtáčnikom formou darovacej zmluvy. Uvedené 

parcely sú predmetom územného a stavebného konania č. 614/2020/415/SOÚ a dôvodom 

prijatia daru je, aby prístupová komunikácia bola zaradená do siete miestnych komunikácií 

obce Kamenec pod Vtáčnikom. Prevod pozemkov sa uskutoční až po kolaudácií pozemnej 

komunikácie. 

 

K bodu č. 10 – Schválenie kúpnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve 

Prvá zmluva je pána Michala Hudeca, kde sme schválili  na minulých zastupiteľstvách zámer 

a prevod majetku a je nutné schváliť aj kúpnu zmluvu. Zmluva o vecnom bremene sa týka 

zriadenia vecného bremena na uloženie inžinierskych  sietí pre spoločnosť Realitný expert. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 7 poslancov 

Za: 7  (Ing. arch. Sláva Dadová, PhDr. Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická, PhDr. 

Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Eduard Nechala, Ing. Ján Vojdáš)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 
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Uznesenie č. 147/2020 

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 kúpnu zmluvu na 

pozemky: 

-  C KN p.č. 824/1 oddelená nová C KN p.č. 824/6, výmera 17 m², zastavaná plocha 

a nádvorie 

-  C KN p.č. 1232/2 oddelená nová C KN p.č. 1232/3, výmera 1 m², zastavaná plocha 

a nádvorie 

v  prospech:  Michal  Hudec a Mária Hudecová,  obaja  trvale  bytom  Dolnokamenčianska 

č. 220/40, 972 44  Kamenec pod Vtáčnikom za kúpnu cenu 59,76 € (slovom päťdesiatdeväť 

eur a sedemdesiatšesť eurocentov). 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 7 poslancov 

Za: 7  (Ing. arch. Sláva Dadová, PhDr. Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická, PhDr. 

Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Eduard Nechala, Ing. Ján Vojdáš)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 148/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Zmluvu o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby medzi budúcim povinným z vecného 

bremena -  obcou Kamenec pod Vtáčnikom, investorom – Realitný expert s.r.o., Bottova 

36/7, 971 01  Prievidza a treťou osobou – Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 

2927/8, 010 47  Žilina. Presný rozsah vecného bremena bude vymedzený porealizačným 

geometrickým plánom stavby: „12523-Kamenec pod Vtáčnikom – Bystričianska cesta – 

Rozšírenie NNK“, ktorou budú dotknuté aj pozemky budúceho povinného v katastrálnom 

území Kamenec pod Vtáčnikom, list vlastníctva 1758, parcela E KN 91/1 (C KN 1393/1, C 

KN 1393/4), druh pozemku ostatná plocha o výmere 3663 m². 

 

K bodu č. 11 – Schválenie prevodov majetku obce 

Na zasadnutí  obecného zastupiteľstva 24.09.2020 bol schválené zámery predaja 

pozemku pánovi Ondrejovi Mojžišovi a manželke Daniele a pánovi Pavlovi Tarageľovi. Na 

dnešnom zasadnutí budeme schvaľovať prevod majetku pánovi Mojžišovi. Čo sa týka zámeru 

pána Tarageľa, uznesenie č. 135/2020 zrušíme, nakoľko po vypracovaní geometrického plánu 

sa zistilo, že uvedený pozemok patrí Pavlovi Tarageľovi.  Ďalší prevod majetku sa týka 

traktora PRONAR. Zámer predaja traktora bol schválený uznesením č. 60/2019 zo dňa 

19.9.2019 a po vypracovaní znaleckých posudkov zverejnený v miestnej tlači, na internetovej 

stránke obce a úradnej tabuli od  na úradnej tabuli. Napriek tomu sa nepodarilo vozidlo 

predať. Juraj Pravda listom zo dňa 7.12.2020 poslal ponuku na odkúpenie traktora 

s príslušenstvom za sumu 7 500,- EUR, preto navrhujem schválenie predaja traktora za túto 

sumu. 
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Hlasovanie: 

Prítomných 7 poslancov 

Za: 7  (Ing. arch. Sláva Dadová, PhDr. Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická, PhDr. 

Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Eduard Nechala, Ing. Ján Vojdáš)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 149/2020 

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 

majetku obce,  LV 1758, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, parcela číslo E KN 1-91/1, 

o celkovej výmere 7794 m², druh pozemku – ostatná plocha, podľa geometrického plánu č. 

54/2019-PD vyhotoveným spoločnosťou GEODÉZIA LMPD, s.r.o., Hollého 7, 010 50 Žilina,  

dňa 20.06.2019, úradne overeným Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom dňa 

02.07.2019 pod číslom 662/2019 nasledovne:  parcela číslo  C KN 1012, výmera 73 m², 

záhrada,  novovytvorené parcely C KN 1013/6, výmera 192 m², zastavaná plocha  a C KN 

1014/3, výmera 92 m², zastavaná plocha, v prospech:   Ondrej Mojžiš a manželka Daniela  

Mojžišová, obaja trvale bytom  Cesta na Jandovú 135/25, Kamenec pod Vtáčnikom. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 7 poslancov 

Za: 7  (Ing. arch. Sláva Dadová, PhDr. Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická, PhDr. 

Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Eduard Nechala, Ing. Ján Vojdáš)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 150/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom ruší uznesenie č. 135/2020 zo dňa 

24.09.2020. Po vypracovaní geometrického plánu sa zistilo, že uvedený pozemok patrí 

Pavlovi Tarageľovi,  trvale bytom  M. Mišíka 401/25, Prievidza, a preto je jeho žiadosť 

o odkúpenie pozemku neopodstatnená.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných 7 poslancov 

Za: 7  (Ing. arch. Sláva Dadová, PhDr. Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická, PhDr. 

Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Eduard Nechala, Ing. Ján Vojdáš)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 151/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje: 

a.) predaj prebytočného hnuteľného majetku vo vlastníctve obce, spôsobom priameho predaja 

podľa § 9a, ods. 1, písm. c.) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších 

predpisov: Traktor PRONAR typ zn. 320 AMK + príslušenstvo, ŠPZ: PD 670AF, rok výroby 

2009 - Náves nákladný za traktor PRONAR, PD 577YD, rok výroby 2009, za zníženú cenu 
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spolu 7 500 eur, (slovom sedemtisícpäťsto eur) kupujúcemu:  Juraj Pravda, trvale bytom  958 

41 Veľké Uherce č. 27, 

b.) poveruje obecný úrad vypracovaním kúpnej zmluvy a starostu obce podpísaním zmluvy.  

 

K bodu č. 12 – Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021 

Starosta obce navrhol nasledovné termíny plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva 
v roku 2021: 18.2., 22.4., 28.6., 23.9., 11.11., 15.12. 

 
Hlasovanie: 

Prítomných 7 poslancov 

Za: 7  (Ing. arch. Sláva Dadová, PhDr. Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická, PhDr. 

Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Eduard Nechala, Ing. Ján Vojdáš)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 152/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Harmonogram zasadnutí 
obecného zastupiteľstva Obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2021 s nasledovnými 
termínmi: 18.2., 22.4., 28.6., 23.9., 11.11., 15.12. 
 

K bodu č. 13 – Koncepcia kultúrnych a športových podujatí obce na rok 2021 

Starosta obce  informoval prítomných o pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach 

v roku 2021. Koncepcia kultúrnych podujatí sa nachádza na internetovej stránke obce v sekcii 

Kultúra. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 7 poslancov 

Za: 7  (Ing. arch. Sláva Dadová, PhDr. Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická, PhDr. 

Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Eduard Nechala, Ing. Ján Vojdáš)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 153/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Koncepciu kultúrnych 

a športových podujatí Obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2021. 

 

 

K bodu č. 14 - Diskusné príspevky poslancov a občanov 

Monika Pažická – je mi úprimne ľúto, že situácia bola taká aká bola a veľa z akcií, ktoré sme 

naplánovali sa nemohli uskutočniť. Verím, že sa stretneme na akciách, ktoré sme naplánovali 

na budúci rok  

Denisa Laurová – ďakujem OZ Handrári za Mikuláša, ktorý bol netradičný 

Eduard Nechala – ďakujem občanom za separáciu, vďaka tomu sme nemuseli zvýšiť sumu  

o vyššiu cenu ako 2€. Myslím si, že separácia má  zmysel  a ďakujem občanom za ich prístup. 

Starosta obce – môžem potvrdiť, že naša obec má jednu z najnižších cien za likvidáciu odpadu 

v okolí. 
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Ján Nechala – minule som hovoril o  chodníku na ulici Bystričianska cesta, zaradili ste to do 

plánu práce? Bude sa to robiť?  

Starosta obce – po pravej strane sú stĺpy, uvažujeme, že urobíme nazačiatok odvodňovací 

kanál po ľavej strane a uvidíme, či sa situácia s dažďovou vodou nezlepší. 

Ján Nechala – starosta, prečo robíš naprotiveň, nemôžem to pochopiť prečo to robíš, viem, že 

to nespravíš a budeš mi robiť naprotiveň. Prídem Ťa zavolať, keď bude pršať, aby si videl, ako 

to tam je. Čo sa deje na ulici Cesta na Jandovú, chceli ste vysporiadať pozemky, ako to 

dopadlo? Návrhová komisia  prečo nečítajú oni návrhy, čo robia? Som zvedavý čo bude 

zapísané z tejto schôdze. Aj kontrolórka, prečo nepovie aj niečo negatívne, to sa všetko robí 

dobre? 

Dana Borková – ty vždy kritizuješ keď prídeš na zastupiteľstvo, hrešíš na starostu, veľa sa 

urobilo za tvojej éry, ale aj teraz sa dosť robí.  Veď nikto nemá patent na rozum. Kto robí, robí 

aj chyby.  Žijeme v jednej obci, mali by sme si pomáhať a ťahať za jeden povraz a nielen 

útočiť a kritizovať. Útočil si aj na knižnicu, je tam tvoja sestra, stále útočíš a ona to robí 

naozaj zodpovedne.  

Starosta obce – ohľadom zápisnice, vždy pred verejným zasadnutím máme pracovnú poradu 

k zastupiteľstvu a tam sa navrhujú znenia uznesení. 

Michal Fábry – je logické, že sa má urobiť odvodnenie na ulici na Bystričianska cesta. 

Ohľadom pani Paulíčkovej, ona nie je opozícia, keď nie je čo kritizovať ohľadom činnosti 

úradu, prečo by mala kritizovať?  Naposledy som debatoval, tie stromy za mostom na ulici  Na 

Papiereň sú suché. 

Starosta obce – ja som volal na povodie Váhu do Novák, po novom to treba poslať do Piešťan, 

oni dajú vyjadrenie, ale postupujú to do Novák, tí to prídu skontrolovať, až potom sa to môže 

spraviť.  

Michal Fábry - chcem sa poďakovať za chodník na ulici Na Papiereň. Uvažuje sa v rozpočte aj 

s chodníkom od cesty po Barbar? 

Starosta obce – áno, máme to v pláne od cesty po most bude asfalt a od mosta po Barbar bude 

zámková dlažba z dôvodu uloženia  inžinierskych sietí a možných opráv. 

Michal Fábry – na moste je aj hlavný prívod, telefónne linky, sú tam betónové piliere a tam sú 

stĺpy a chránička, je to už staré, môže tam dôjsť k prerušeniu telefónnych liniek. Chcem sa 

spýtať ako je to s vysporiadaním pozemkov pod bytovkami? 

Starosta obce – má to právnik, záležitosti ohľadom pozemkov sú stále v štádiu riešenia 

Michal Fábry- nie som za to ako sa robí parkovisko pri bytovkách.  Chcel by som poprosiť ten 

kanál, pred zastávkou je často zanášaný, je tam mreža, viacerí ľudia sa mi sťažovali, dôjde 

k uvoľneniu mreže, či sa to môže vhodnejšie upraviť, aby to tak nebúchalo. Otázka na Daniela  

Pisára, či opraví a zabetónuje cestu tam, kde robil prípojku. Ako je to s optickými sieťami? 

Daniel Pisár – spravím to 

Starosta obce – sú tri spoločnosti, jedna je Times, tí už ponúkajú služby na ulici Na Papiereň, 

Kopaničky a nová štvrť  a budú pokračovať celou dedinou,  ďalšia je Kinet (Stredoslovenská 

distribučná) a tretia bude Slovak Telekom, ktorá bude robiť územné a stavebné konanie 

a plánuje budúci rok ťahať káble zemou.  

Michal Fábry – čistička odpadových vôd ide celý deň a zvýšila sa spotreba elektrickej energie 

Starosta obce – my sme čističku zverili spoločnosti, ktorá je zodpovedná za jej chod. V tomto 

smere som spokojný s ČOV, musí ísť celý deň, preto aj spotreba bude vyššia. 

Peter Pisár -  plánujete spoluprácu pri niektorých akciách s OZ Handrári na budúci rok?  

Monika Pažická – ohľadom fašiangov sa môžeme stretnúť prvý januárový týždeň 
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Peter Pisár – ako je to ohľadom kanalizácie 

Starosta obce – ohľadom kanalizácie sme mali stretnutie v Zemianskych Kostoľanoch. 

Vodárenská spoločnosť po preskúmaní problematických oblastí a ich vyriešení k spokojnosti 

má záujem pokračovať v tomto projekte, je to myslím na dobrej ceste. Pravdepodobne budúci 

rok bude zverejnená výzva z eurofondov, do ktorej by sa chcela vodárenská spoločnosť  

s našou kanalizáciou zapojiť. 

Peter Pisár – ako je to s rekonštrukciou materskej školy sú tam rozdiely medzi schválenou 

sumou oprávnenými výdavkami a niečo sa spomínalo 200 000€ z prostriedkov obce. 

Starosta obce – projektová dokumentácia bola vypracovaná v roku 2017,  projekt bol  

schválený v roku 2018 a verejné obstarávanie, bolo ukončené začiatkom tohto roka. Toto 

verejné obstarávanie bolo zrušené, a je potrebné zopakovať ho nanovo. Je  teda predpoklad, že  

vysúťažená cena  bude vyššia, nakoľko ceny za materiál sa oproti roku 2017 zvýšili. 

V každom prípade však teraz nevieme, koľko to bude stáť. 

Eduard Nechala – 200 000€ bolo povedané približne, možno to bude stáť 100 000€  možno 

menej. V projekte boli neoprávnené výdavky, ktoré nám vyškrtali. My ich však budeme 

musieť urobiť, je to napríklad sanita, ktorú nám v pri schvaľovaní projektu neuznali, ale 

spraviť sa musí nanovo. To pôjde z našich zdrojov. 

Peter Pisár –  chcem sa opýtať, koľko stála nová bytovka, lebo  schválených cca 690 000€ plus 

200 000€ z nášho rozpočtu, to by sme postavili aj novú škôlku. Aj ľudom sa to vidí veľa 

peňazí z nášho rozpočtu. 

Eduadrd Nechala – to sú peniaze na zníženie energetickej náročnosti existujúcich budov, to 

môžeme použiť len na tento účel 

Jozef Sládok – kedy bude výberové konanie a kto to bude robiť? 

Starosta obce – verejným obstarávaním je poverená firma, a tá to musí zverejniť vo vestníku 

VO. Prihlásiť sa môže ktorákoľvek firma, ktorá spĺňa kritériá. Ale ktorá to bude robiť a za 

koľko to bude robiť, to nevie teraz ešte nikto. Financovanie sa zvykne robiť na etapy, buď na 

predfakturáciu alebo refundáciu nákladov. 

Jozef Sládok – ako je to s cestou Na Kopaničky?  

Starosta obce – projektant pracuje na stavebnom povolení 

Jozef Sládok – veď to je majetok obce, prečo sa nemôže cesta robiť hneď 

Starosta obce – veď my musíme čakať na stavebné povolenie, my si tam nemôžeme svojvoľne 

pracovať. Okresný úrad, pozemkový odbor musí prísť posúdiť hrúbku skrývky ornice a toto 

rozhodnutie spraví len na základe doloženého projektu a stavebného povolenia. Územné 

konanie (rozhodnutie o umiestnení stavby) je ukončené, čakáme na stavebné povolenie. 

 

 

15. Záver 

Po vyčerpaní diskusných príspevkov starosta obce ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva,  poďakoval prítomným poslancom ako aj občanom za účasť. Zasadnutie OZ 

bolo ukončené  o 18:45 hod. 

  

Overovatelia zápisu:  Ing. arch. Sláva Dadová  ______________________ 

         

   Daniel Pisár    ______________________           
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Zapisovateľka: Ing. Iveta Rybárová     ______________________              

 

Starosta obce:   Ing. Dušan Ďuriš   ________________________
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Uznesenia z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, dňa 

15.12.2020 

 

Uznesenie č. 137/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schvaľuje: 1. program rokovania OcZ 

2. návrhovú komisiu v zložení -  Mgr. Monika Pažická, PhDr. Michaela Pilch     

Vlková 

b) určuje  overovateľov zápisnice:  Ing. arch. Sláva Dadová, Daniel Pisár 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

Uznesenie č. 138/2020 

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

uznesení č. 125-136/2020. 

Uznesenie č. 139/2020 

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

obce zo dňa 15.12.2020. 

Uznesenie č. 140/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Kamenec pod Vtáčnikom  na I. polrok 2021. 

Uznesenie č. 141/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k návrhu  rozpočtu Obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2021. 

Uznesenie č. 142/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje rozpočet Obce Kamenec pod 

Vtáčnikom na rok 2021 a berie na vedomie  rozpočet na roky 2022-2023.  

Uznesenie č. 143/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje VZN č. 3/2020 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Uznesenie č. 144/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6/2020. 

Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky: 

 

Kapitálové výdavky   
   

0451     717002        41 Rekonštrukcia a modernizácia ciest           -10200,00 

0620     711001        41 Nákup pozemkov + 6200,00 

   

Bežné výdavky   
   

0510     637004        41 Vývoz komunálneho odpadu + 4000,00 
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Uznesenie č. 145/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje zámer predaja časti pozemku vo 

vlastníctve obce 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, 

p. č. E-KN 91/1, druh pozemku - ostatná plocha, o výmere 17 794 m², k. ú. Kamenec pod 

Vtáčnikom, okres Prievidza, predmetná časť o výmere cca 116 m² v prospech: Jozef Barborka, 

trvale bytom Hornokamenčianka 158/4, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, za kúpnu cenu 3,32 

€/m².  Pre účely odkúpenia pozemku zabezpečia kupujúci na svoje náklady geometrický plán a 

predmetná časť pozemku bude spresnená podľa novovytvorených parciel. Dôvod hodný 

osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedený pozemok je prístupovou cestou k stavbe 

rodinného domu č. s. 158. Priľahlú plochu pozemku žiadateľ dlhodobo užíva a zveľaďuje. 

Vzhľadom k nízkej výmere a tvaru pozemku je tento pre obec nevyužiteľný. Kupujúci znáša 

všetky náklady spojené s podaním návrhu na vklad do príslušného katastra nehnuteľností. 

Uznesenie č.  146/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje zámer prijatia daru pozemkov 

vo vlastníctve spoločnosti: Realitný expert s.r.o., Bottova 36/7, 971 01  Prievidza, IČO 

50154338, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, 

pozemky zapísané na  LV č. 2130, p. č. C-KN 519/9, druh pozemku -  záhrada, o výmere  245 

m²,   C-KN 519/10, druh pozemku - záhrada, o výmere  21 m², CKN 1362/20, druh pozemku - 

trvalý trávny porast, o výmere 583 m²,  k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, v prospech obce 

Kamenec pod Vtáčnikom formou darovacej zmluvy. Uvedené parcely sú predmetom 

územného a stavebného konania č. 614/2020/415/SOÚ a dôvodom prijatia daru je, aby 

prístupová komunikácia bola zaradená do siete miestnych komunikácií obce Kamenec pod 

Vtáčnikom. Prevod pozemkov sa uskutoční až po kolaudácií pozemnej komunikácie. 

Uznesenie č. 147/2020 

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 kúpnu zmluvu na 

pozemky: 

-  C KN p.č. 824/1 oddelená nová C KN p.č. 824/6, výmera 17 m², zastavaná plocha 

a nádvorie 

-  C KN p.č. 1232/2 oddelená nová C KN p.č. 1232/3, výmera 1 m², zastavaná plocha 

a nádvorie 

v  prospech:  Michal  Hudec a Mária Hudecová,  obaja  trvale  bytom  Dolnokamenčianska 

č. 220/40, 972 44  Kamenec pod Vtáčnikom za kúpnu cenu 59,76 € (slovom päťdesiatdeväť 

eur a sedemdesiatšesť eurocentov). 

Uznesenie č. 148/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Zmluvu o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby medzi budúcim povinným z vecného 

bremena -  obcou Kamenec pod Vtáčnikom, investorom – Realitný expert s.r.o., Bottova 

36/7, 971 01  Prievidza a treťou osobou – Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 

2927/8, 010 47  Žilina. Presný rozsah vecného bremena bude vymedzený porealizačným 

geometrickým plánom stavby: „12523-Kamenec pod Vtáčnikom – Bystričianska cesta – 

Rozšírenie NNK“, ktorou budú dotknuté aj pozemky budúceho povinného v katastrálnom 

území Kamenec pod Vtáčnikom, list vlastníctva 1758, parcela E KN 91/1 (C KN 1393/1, C 

KN 1393/4), druh pozemku ostatná plocha o výmere 3663 m². 
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Uznesenie č. 149/2020 

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 majetku 

obce,  LV 1758, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, parcela číslo E KN 1-91/1, o celkovej výmere 

7794 m², druh pozemku – ostatná plocha, podľa geometrického plánu č. 54/2019-PD 

vyhotoveným spoločnosťou GEODÉZIA LMPD, s.r.o., Hollého 7, 010 50 Žilina,  dňa 

20.06.2019, úradne overeným Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom dňa 

02.07.2019 pod číslom 662/2019 nasledovne:  parcela číslo  C KN 1012, výmera 73 m², 

záhrada,  novovytvorené parcely C KN 1013/6, výmera 192 m², zastavaná plocha  a C KN 

1014/3, výmera 92 m², zastavaná plocha, v prospech:   Ondrej Mojžiš a manželka Daniela  

Mojžišová, obaja trvale bytom  Cesta na Jandovú 135/25, Kamenec pod Vtáčnikom. 

Uznesenie č. 150/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom ruší uznesenie č. 135/2020 zo dňa 

24.09.2020. Po vypracovaní geometrického plánu sa zistilo, že uvedený pozemok patrí 

Pavlovi Tarageľovi,  trvale bytom  M. Mišíka 401/25, Prievidza, a preto je jeho žiadosť 

o odkúpenie pozemku neopodstatnená.  

Uznesenie č. 151/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje: 

a.) predaj prebytočného hnuteľného majetku vo vlastníctve obce, spôsobom priameho predaja 

podľa § 9a, ods. 1, písm. c.) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších 

predpisov: Traktor PRONAR typ zn. 320 AMK + príslušenstvo, ŠPZ: PD 670AF, rok výroby 

2009 - Náves nákladný za traktor PRONAR, PD 577YD, rok výroby 2009, za zníženú cenu 

spolu 7 500 eur, (slovom sedemtisícpäťsto eur) kupujúcemu:  Juraj Pravda, trvale bytom  958 

41 Veľké Uherce č. 27, 

b.) poveruje obecný úrad vypracovaním kúpnej zmluvy a starostu obce podpísaním zmluvy.  

Uznesenie č. 152/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Harmonogram zasadnutí 
obecného zastupiteľstva Obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2021 s nasledovnými 
termínmi: 18.2., 22.4., 28.6., 23.9., 11.11., 15.12. 
Uznesenie č. 153/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Koncepciu kultúrnych 

a športových podujatí Obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2021. 
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Príloha č. 1 

 

Kontrola plnenia uznesení č.  125-136/2020 

 

Uznesenie č. 125/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schválilo: 1. program rokovania OcZ 

           2. návrhovú komisiu v zložení -  Ing. Ľubica Fábryová, Eduard Nechala 

 

b) určilo  overovateľov zápisnice:  Mgr. Monika Pažická, Ing. Ján Vojdáš 

 

c) zobralo na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

Uznesenie č. 126/2020 

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

plnenia uznesení č. 108-124/2020. 

Uznesenie č. 127/2020 

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

starostu obce zo dňa 24.09.2020. 

Uznesenie č. 128/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie správu hlavného 

kontrolóra obce  o kontrolnej činnosti za I. polrok 2020. 

Uznesenie č. 129/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zvolilo predsedu a členov volebnej komisie 

pre voľbu hlavného kontrolóra v zložení – predseda Eduard Nechala, členovia Ing. Ľubica 

Fábryová a Marián Žiak. 

Uznesenie č. 130/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zvolilo hlavného kontrolóra obce Jozefínu 

Paulíčkovú, Hlavná 362/93, 972 11 Lazany na funkčné obdobie 2020-2026 a určuje hlavnému 

kontrolórovi plat vo výške podľa § 18c ods. 1 zákona o obecnom zriadení, a to ako súčin 

priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za 

predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov k 31. decembru 

predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky. 

Uznesenie č. 131/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom prerokovalo protest prokurátora Okresnej 

prokuratúry Prievidza sp. zn. Pd 121/20/3307-3 zo dňa 03.08.2020 proti Všeobecne 

záväznému nariadeniu č. 6/2011  o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb a uvedenému protestu vyhovuje. 

Uznesenie č. 132/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo Všeobecne záväzné nariadenie  č. 

1/2020,  ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011 o pravidlách času predaja 

v obchode a čase prevádzky služieb. 

Uznesenie č. 133/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  zrušilo VZN č.  3/2016  a  schválilo VZN     

č. 2/2020 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce. 
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Uznesenie č. 134/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo zámer predaja pozemku z 

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

majetku obci v znení neskorších predpisov, pozemok zapísaný na LV č. 1758, p. č. E-KN 

91/1, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 17 794 m²,  k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, 

okres Prievidza, predmetná časť o výmere cca 250 m² v prospech: 

Ondrej Mojžiš a manželka Daniela  Mojžišová, obaja trvale bytom  Cesta na Jandovú 135/25, 

Kamenec pod Vtáčnikom, za kúpnu cenu 3,32 €/m².  

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedený predaj pozemku  zabezpečí  

zosúladenie vlastníka stavby a pozemku, na ktorom je postavená. Pre účely odkúpenia 

pozemku zabezpečia kupujúci na svoje náklady geometrický plán a predmetná časť pozemku 

bude upresnená podľa novovytvorených  parciel. Kupujúci znáša všetky náklady spojené s 

podaním návrhu na vklad do príslušného katastra nehnuteľností. 

Uznesenie č.  135/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo zámer predaja pozemku z 

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

majetku obci v znení neskorších predpisov, pozemok zapísaný na LV č. 1758, p. č. C-KN 

824/1 , druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 106 m²,  k. ú. Kamenec 

pod Vtáčnikom, okres Prievidza, predmetná časť o výmere cca 7 m² v prospech: 

Pavel Tarageľ, M. Mišíka 401/25, Prievidza, za kúpnu cenu 3,32 €/m².  

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedený predaj pozemku  zabezpečí  

zosúladenie vlastníka stavby a pozemku, na ktorom je postavená. Pre účely odkúpenia 

pozemku zabezpečia kupujúci na svoje náklady geometrický plán a predmetná časť pozemku 

bude upresnená podľa novovytvorených  parciel. Kupujúci znáša všetky náklady spojené s 

podaním návrhu na vklad do príslušného katastra nehnuteľností. 

Uznesenie č. 136/2020 

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 

majetku obce,  LV č. 1758, podľa geometrického plánu č. 209/2019 vytvoreným 

spoločnosťou GEOSLUŽBA  PRIEVIDZA s.r.o., IČO 36312461,  zo dňa 25.09.2019, úradne 

overeným Okresným úradom Prievidza, Katastrálny odbor, dňa 26.11.2019 pod č. 1287/2019 

nasledovne: 

1. Novovytvorená parcela CKN č. 824/6, o výmere 17 m², zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. 

Kamenec pod Vtáčnikom, kupujúci – Michal Hudec a Mária Hudecová, obaja trvale bytom 

Dolnokamenčianska 220/40,  Kamenec pod Vtáčnikom. 

Parcela vznikla oddelením od pôvodnej parcely  zapísanej na LV č.1758 č. CKN č. 824/1, 

o výmere 106 m², zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom. 

2. Novovytvorená parcela CKN č. 1232/3, o výmere 1 m², zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. 

Kamenec pod Vtáčnikom, kupujúci – Michal Hudec a Mária Hudecová, obaja trvale bytom 

Dolnokamenčianska 220/40,  Kamenec pod Vtáčnikom. 

Parcela vznikla oddelením od pôvodnej parcely  zapísanej na LV č.1758 č. CKN č. 1232/2, 

o výmere 3519 m², zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom. 
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Príloha č. 2 

 

Správa starostu obce o činnosti 

 

Od poslednej správy podanej dňa 24.9.2020 obec uskutočnila jednu akciu. Mikuláš navštívil 

starších občanov ako 80 rokov. Bolo ich 74. Taktiež prispela finančnou sumou na mikulášske 

balíčky pre deti MŠ a ZŠ. Z dôvodu protipandemických opatrení sa zrušilo uvítanie detí do 

života a prijatie jubilantov. Rodičia novonarodených detí si finančný príspevok a darček 

prevzali na obecnom úrade. Jubilantov zavoláme začiatkom roka 2021, keď sa uvoľnia 

opatrenia. Z dôvodu nariadení Úradu verejného zdravotníctva sa neuskutočnia ani posledné tri 

akcie, ktoré boli plánované, a to vianočný koncert, výstup na Vtáčnik a vítanie nového roka 

s ohňostrojom a občerstvením. 

 

V obci prebehlo 30.10  a 1.11 a 7.11. - 8.11. celoplošné testovanie antigénovými testami na 

COVID-19. Testovania sa uskutočnili v Kultúrnom dome na hornom konci obce 

a v Spoločenskom dome ul. Na Pažite. V 1. kole bolo vykonaných 1149 testov s 8 pozitívnymi 

výsledkami, čo predstavuje 0,7%. V 2. kole bolo vykonaných 1186 testov s 2 pozitívnymi 

výsledkami, čo predstavuje 0,17%. Chcem sa týmto poďakovať obom testujúcim tímom za 

odvedenú prácu, hlavne zdravotníkom za ich profesionálny prístup, ako aj občanom našej 

obce za účasť na testovaní. 

 

Zamestnanci OcÚ počas tohto obdobia vypiľovali  konáre nad vedením obecného rozhlasu, 

ukončili nové oplotenie pri ZŠ a sprejazdnili cestu za „Vrškom“ od fary smerom do Lehoty 

pod Vtáčnikom. Teraz v zimnom období rekonštruujú výdajnú miestnosť – príručný sklad 

v Spoločenskom dome. Jedná sa o strop, steny aj podlahu, kde sa položí dlažba.  Z kúpeľov 

v Chalmovej sme previezli bunku na táborisko na Pílach. Bunka tam bola málo obsadzovaná 

a nájomné sa zvyšovalo. Na táborisku bude ponúknutá našej TJ Tatran Kamenec do správy. 

 

Informácie o projektoch: 

Materská škola – VO je stále na  prvej ex ante kontrole 

WIFI pre Teba – projekt resp. realizácia sa presúva na rok 2021 

Zelené obce – zatiaľ bez odpovede, čaká sa na schválenie projektu 

Kamerový systém – zrealizovaný na 99%. Do konca týždňa bude odovzdaný na užívanie 

Cesta na Kopaničky – projektová dokumentácia  na stavebné povolenie je v štádiu 

vybavovania a vydávania súhlasov dotknutých inštitúcií. 

Dopravné značenie a prechody – projekt bol zaslaný na schválenie na Okresný úrad Prievidza 

 

Blíži sa záver roka, preto mi dovoľte, aby som Vám zaželal pokojné prežitie vianočných 

sviatkov a do nového roka popriať veľa zdravia, šťastia, pracovných úspechov a rodinnej 

pohody. 

 


