Zasadnutie OcZ dňa 19.09.2019

Zápisnica
z 6. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom,
konaného dňa 19.09.2019 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 6 poslancov, čím bolo uznášania schopné, spôsobilé
jednať a prijímať závery.
Program:
1)
Otvorenie
2)
Kontrola plnenia uznesení č. 43-55/2019
3)
Správa starostu obce o činnosti
4)
Správa hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2019
5)
Schválenie zámeru predaja majetku – nákladné motorové vozidlo V3S a traktor
PRONAR s príslušenstvom
6)
Schválenie príspevku do kroniky obce za rok 2018
7)
Schválenie kúpnej zmluvy, LV 1758
8)
Diskusné príspevky poslancov a občanov
9)
Záver
Návrhová komisia:

h občasných pri
Overovatelia zápisu:

Zapisovateľ:

PhDr. Michaela Pilch Vlková
Ing. Ján Vojdáš

Ing. Ľubica Fábryová
Daniel Pisár
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. Program bol jednohlasne
schválený. Starosta obce predniesol návrh členov návrhovej komisie. Návrhová komisia bola
jednohlasne schválená v zložení PhDr. Michaela Pilch Vlková, Ing. Ján Vojdáš.
Za overovateľov zápisu určil Ing. Ľubicu Fábryovú a Daniela Pisára, za zapisovateľku Ing.
Ivetu Rybárovú.
Hlasovanie:
Prítomných 6 poslancov
Za: 6 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fábryová, PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel
Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)
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Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 56/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:
a) schvaľuje: 1. program rokovania OcZ
2. návrhovú komisiu v zložení - PhDr. Michaela Pilch Vlková, Ing. Ján Vojdáš
b) určuje overovateľov zápisnice: Ing. Ľubica Fábryová, Daniel Pisár
c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej
K bodu č. 2 – Kontrola plnenia uznesení č. 43-55/2019
Starosta obce predniesol prítomným poslancom a občanom Správu o kontrole plnenia
uznesení č. 43-55/2019. Uvedenú správu uvádzame v prílohe č.1, ktorá je súčasťou tejto
zápisnice.
Diskusia:
Bez diskusných príspevkov
Hlasovanie:
Prítomných 6 poslancov
Za: 6 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fábryová, PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel
Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 57/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení č. 43-55/2019.
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 26.06.2019.
Správu starostu obce o činnosti uvádzame v prílohe č. 2 tejto zápisnice.
Diskusia:
Bez diskusných príspevkov
Hlasovanie:
Prítomných 6 poslancov
Za: 6 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fábryová, PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel
Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
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Uznesenie č. 58/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie správu o činnosti starostu
obce zo dňa 19.09.2019.
K bodu č. 4 – Správa hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2019
Kontrolórka obce Jozefína Paulíčková predniesla správu o kontrolnej činnosti za I. polrok
2019. Správa sa nachádza na internetovej stránke obce v sekcii Samospráva - Hlavný
kontrolór obce.
Diskusia:
Bez diskusných príspevkov
Hlasovanie:
Prítomných 6 poslancov
Za: 6 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fábryová, PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel
Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 59/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie správu hlavného
kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za I. polrok 2019.
K bodu č. 5 - Schválenie zámeru predaja majetku – nákladné motorové vozidlo V3S
a traktor PRONAR s príslušenstvom
Starosta obce predniesol návrh zámeru predať prebytočný hnuteľný majetok vo vlastníctve
obce a to- nákladné vozidlo PRAGA V3S, traktor PRONAR s príslušenstvom a drvič konárov
PIRANA. Vzhľadom k tomu, že sme dostali traktor s príslušenstvom a v priebehu dvoch
týždňov dostaneme ďalší traktor so zametacou kefou, rozhodli sme sa predať tento
prebytočný hnuteľný majetok.
Diskusia:
Bez diskusných príspevkov
Hlasovanie:
Prítomných 6 poslancov
Za: 6 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fábryová, PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel
Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 60/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje zámer predaja 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:
- Nákladné vozidlo Praga V3S, ŠPZ: PD 198 AI, rok výroby 1977
3

Zasadnutie OcZ dňa 19.09.2019

-

Traktor PRONAR typ zn. 320 AMK + príslušenstvo, ŠPZ: PD 670AF, rok výroby
2009
Náves nákladný za traktor PRONAR, PD 577YD, rok výroby 2009
Drvič konárov PIRANA

za cenu minimálne vo výške určenej znaleckým posudkom.
K bodu č. 6 – Schválenie príspevku do kroniky obce za rok 2018
Starosta obce podal návrh na schválenie príspevku do kroniky obce za rok 2018. Príspevok za
rok 2018 pripravil a spracoval kronikár obce Ing. Ján Vojdáš.
Diskusia:
Bez diskusných príspevkov
Hlasovanie:
Prítomných 6 poslancov
Za: 6 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fábryová, PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel
Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 61/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje príspevok do kroniky obce za rok
2018.
Hlasovanie:
Prítomných 6 poslancov
Za: 6 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fábryová, PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel
Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu č. 7 – Schválenie kúpnej zmluvy, LV 1758
V nadväznosti na schválené uznesenie č. 55/2019 o prevode majetku obce a v súlade so
znaleckým posudkom č. 83/2018, navrhujem schváliť kúpnu zmluvu a kúpnu cenu uvedených
pozemkov.
Kupujúci – Ing. Mokošová a pán Sládok, znášajú náklady spojené s podaním návrhu na vklad
do katastra nehnuteľnosti.
Diskusia:
Bez diskusných príspevkov
Hlasovanie:
Prítomných 6 poslancov
Za: 6 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fábryová, PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel
Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)
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Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 62/2019
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 a kúpnu cenu prevodu majetku stanovenú znaleckým posudkom č. 83/2018
vypracovaným Ing. Renátou Kotríkovou, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie: Pozemné
stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, so sídlom Pod Vinicou 53, Kanianka, vo výške 5,73
€/m²:
- novovytvorená parcela CKN č. 827/1, o výmere 181 m², orná pôda, k. ú. Kamenec pod
Vtáčnikom, kupujúci - Ing. Emília Mokošová, rodená Sládková, nar. ............., trvale bytom
....................................., Kamenec pod Vtáčnikom za kúpnu cenu spolu 1037,13 eur, slovom
tisíctridsaťsedem eur a trinásť eurocentov.
- novovytvorená parcela CKN č. 827/3, o výmere 176 m², orná pôda a parcela CKN 828/1
o výmere 192 m², orná pôda, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, kupujúci - Jozef Sládok, nar.
............., trvale bytom ..............., Kamenec pod Vtáčnikom za kúpnu cenu spolu 2 108,64 eur,
slovom dvetisícjednostoosem eur a šesťdesiatštyri eurocentov.
K bodu č. 8 – Diskusné príspevky poslancov a občanov
Daniel Pisár – chcem sa spýtať, či sa stihne tento rok spraviť oplotenie cintorína na západnej
strane
Starosta obce – dnes sa ukončili práce na prístupovom chodníku k pamätníku padlým v 1. sv.
vojne, potom pôjdu do školy spraviť schody a dúfam, že stihnú aj oplotenie.
Daniel Pisár – bolo by vhodné vypíliť vŕbu pri Vendelínkovi a poprosil ma pán Janček , keď
sú veľké dažde, steká mu voda rovno do dvora, či by sa tam nemohli dať nejaké obrubníky.
Ing. Ján Vojdáš – chcem sa poďakovať všetkým občanom, ktorí mi pomáhali pri získavaní
údajov do kroniky. Pracujem na kronike za rok 2019 a takisto na súhrnnej kronike za roky
2010-2017
Marián Žiak – poškodené žľaby na ulici Na Kopaničky a keby sa dali vymeniť žiarovky na
multifunkčnom ihrisku.
Ing. arch. Sláva Dadová – čo sa bude robiť s jaseňom na tržnici, myslím si, že je už
poškodený.
Štefan Macho – od poslednej schôdze pán Pavkeje stále pridáva na oplotení, v čom je
problém, zavolať geodeta? Na druhý deň je tu. Čo čakáme, až príde zima a nebude kam
odhŕňať sneh, sanitka tam neprejde.
Ing. Emília Mokošová – tuje sú na cintoríne odstránené, ale čo s koreňmi?
Starosta obce – korene sa akurát odstraňujú, pozriem sa na to.
Ing. Emília Mokošová – neplánuje sa osvetlenie na cintoríne?
Starosta obce – uvažujeme o tom, dal som si vyrobiť cenovú ponuku, ktorá zahŕňala 8
svietidiel a stálo to cca 11 000€. Zdá sa mi to veľa, dal som si vypracovať ponuku, ak by to
robili naši zamestnanci, ale pripadá to do úvahy až budúci rok.
Jozef Sládok – viete mi povedať dátum kedy sa urobí provizórna cesta na Kopaničky?
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Starosta obce – najskôr potrebujeme ukončiť územné konanie, kde nám chýba nadpolovičný
súhlas majiteľov pozemkov. Nakoľko SPF nám nie je schopné dať odpoveď ani po troch
mesiacoch. Ak prebehne územné konanie, musíme požiadať o vydanie stavebného povolenia,
ktorého súčasťou je aj projektová dokumentácia. Tá je tesne pred dokončením. Až
s právoplatným stavebným povolením a projektovou dokumentáciou môžem ísť na
pozemkový úrad, na základe čoho, oni vykonajú skúšobný vrt a určia koľko skrývky resp.
ornice treba odobrať. Až potom sa môže robiť dočasná komunikácia
Mária Machová – brezy na Brúse popri potoku sú vysoké, keď fúka vietor, je to nebezpečné.
Pozreli to elektrikári, povedali, že to nie je v ich kompetencii.
Starosta obce – boli tu elektrikári, chodili sme s nimi po dedine, pokiaľ to je pod napätím, to
nesmú naši chlapci opilovať, to musia elektrikári, musia odstaviť napätie.
Mária Machová – môj sused nekosí trávu a neviete si s nim dať rady. Životné prostredie, im
sľúbil, že pokosí 2krát do roka, aj Vám sľúbil, že to pokosí a už ani nevyliezol odvtedy von.
Daniel Pisár – nám sľúbil, že to pokosí min. 2x do roka. Raz to pokosil a sľúbil, že to ešte raz
pokosí. Navrhli sme Vám vyriešiť v občiansko – súdnom konaní.
Mária Machová – ja sa s ním súdiť nebudem. Má nás všetkých na háku. Koľkokrát ste nás už
riešili.
Oto Kmeť – ohľadom odpadového hospodárstva – teraz keď sa rieši recyklácia a odpad sa
separuje, či by nebolo na zvážanie, ako motivovať ľudí, aby separovali, my napr. za dva
týždne naplníme sud len dopoly, niektorí majú dve plné nádoby a vôbec neseparujú. Ja
separujem a na vlastné náklady rozvážam vyseparovaný odpad po kontajneroch. Niekde majú
také plomby alebo samolepky, ktoré sa dávajú na plný sud, keď je ho treba vyviesť.
Samolepky by sa mohli oskenovať napr. nejaký QR kód.
Starosta obce – ja sa popýtam Marius Pedersen, či plánujú do budúcna nejaké nové metódy na
zber odpadu.
Peter Pisár – chcel by som sa spýtať, či bude robiť Koncert za dobré vysvedčenie, OZ
Handrári alebo obec.
Starosta obce – dohodneme sa na porade a dáme ti vedieť. My sme už oslovili nejaké kapely
a máme už aj niečo zajednané.
Ján Nechala – ja keď som nastúpil, lístky na smeti sa predávali, prvý rok sme to zrušili, tri
ženy mi lístky vrátili. Takto to išlo stále. Nevýhoda je tá, že auto musí prísť do Kamenca, musí
pozrieť ten sud. Myslím si, že je to podľa počtu obyvateľov, je to spravodlivé.
Úprava cesty Bystričianska cesta, ten kanál je v nemožnom stave, sú zahádzané, treba to
vyčistiť, ten kanál je zasypaný, tam neprejde ani kvapka vody. Minule som hovoril o pláne
práce komisií, kde sú tie plány. Kontrolórka obce mala by kontrolovať a podať správu o celej
činnosti napr. o knižnici, nielen na úrade čo sa robí. Návrhová komisia, aké povinnosti má
návrhová komisia? Poplatky za odvoz dreva, mali by platiť do obce, kto vozí drevo po obci.
Cesta na Píly je pekná.
Michal Fábry – mám takýto dotaz – horné dva bytové domy stoja na obecnom pozemku.
Spodné dva bytové domy stoja na nevysporiadanom pozemku. Nerozumiem tomu, prečo tie
dva bytové domy nie sú na obecnom. Chodník na bytovkách, korene tých smrekov dvíhajú
chodník. Robí sa rekonštrukcia elektrickej siete v obci. Sú to krátkodobé výpady, môže to
ľuďom spôsobiť poškodenia napr. mikrovlnky a spotrebičov. Plynové kotle sa môžu pokaziť.
Chcel by som sa poďakovať obci, že tie tuje sú na cintoríne vypílené. Zle vyzerá ten kontajner,
keď je pohreb, či by sa to nedalo premiestniť. Okolo Domu smútku je tam veľa čerešní
a suchých konárov, bolo by to dobré tie konáre opíliť.
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Juraj Michalovič a členovia stolnotenisového oddielu – pani riaditeľka nám robí problémy,
teraz sú tam ženy, pýta od nás peniaze, robili sme brigády, sľúbili nám, že za to že sme
sfunkčnili telocvičňu, budeme zadarmo trénovať. Riaditeľka zamlčala našu žiadosť a dala to
ženám na cvičenie. Povedala som jej nech nám pošle požiadavky na mail, zatiaľ nám to
neposlala
Utorok od 17:00 – 19:00, štvrtok od 18:00 – 20:00 a sobotu od 15:30 – 19:00. O týždeň máme
súťaž, potrebujeme to vyriešiť.
Starosta obce – budem volať pani riaditeľke a dám Vám vedieť.
Mária Machová – tie traktory z družstva, čo chodia, letia ako blázni, slamu keď vozia, bordel
robia, most na Brúse je v katastrofálnom stave.
Starosta obce – toto som už riešil, povedali mi, že oni aj keď idú predpisovou rýchlosťou,
svojou veľkosťou, môže sa to zdať, že idú rýchlejšie nakoľko to je veľký kolos
Michal Fábry – existujú nejaké správy o mostoch v našej obci?

9. Záver
Po vyčerpaní diskusných príspevkov starosta obce ukončil zasadnutie
zastupiteľstva, poďakoval prítomným poslancom ako aj občanom za účasť.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18:45 hod.
Overovatelia zápisu: Ing. Ľubica Fábryová

obecného

______________________

Daniel Pisár

______________________

Zapisovateľka:

Ing. Iveta Rybárová

______________________

Starosta obce:

Ing. Dušan Ďuriš

________________________
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Uznesenia zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, dňa
19.9.2019

Uznesenie č. 56/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:
a) schvaľuje: 1. program rokovania OcZ
2. návrhovú komisiu v zložení - PhDr. Michaela Pilch Vlková, Ing. Ján Vojdáš
b) určuje overovateľov zápisnice: Ing. Ľubica Fábryová, Daniel Pisár
c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej
Uznesenie č. 57/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení č. 43-55/2019.
Uznesenie č. 58/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie správu o činnosti starostu
obce zo dňa 19.09.2019.
Uznesenie č. 59/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie správu hlavného
kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za I. polrok 2019.
Uznesenie č. 60/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje zámer predaja 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:
- Nákladné vozidlo Praga V3S, ŠPZ: PD 198 AI, rok výroby 1977
- Traktor PRONAR typ zn. 320 AMK + príslušenstvo, ŠPZ: PD 670AF, rok výroby
2009
- Náves nákladný za traktor PRONAR, PD 577YD, rok výroby 2009
- Drvič konárov PIRANA
za cenu minimálne vo výške určenej znaleckým posudkom.
Uznesenie č. 61/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje príspevok do kroniky obce za rok
2018.
Uznesenie č. 62/2019
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 a kúpnu cenu prevodu majetku stanovenú znaleckým posudkom č. 83/2018
vypracovaným Ing. Renátou Kotríkovou, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie: Pozemné
stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, so sídlom Pod Vinicou 53, Kanianka, vo výške 5,73
€/m²:
- novovytvorená parcela CKN č. 827/1, o výmere 181 m², orná pôda, k. ú. Kamenec pod
Vtáčnikom, kupujúci - Ing. Emília Mokošová, rodená Sládková, nar. ............., trvale bytom
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....................................., Kamenec pod Vtáčnikom za kúpnu cenu spolu 1037,13 eur, slovom
tisíctridsaťsedem eur a trinásť eurocentov.
- novovytvorená parcela CKN č. 827/3, o výmere 176 m², orná pôda a parcela CKN 828/1
o výmere 192 m², orná pôda, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, kupujúci - Jozef Sládok, nar.
............., trvale bytom ..............., Kamenec pod Vtáčnikom za kúpnu cenu spolu 2 108,64 eur,
slovom dvetisícjednostoosem eur a šesťdesiatštyri eurocentov.
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Príloha č. 1
Kontrola plnenia uznesení 43-55/2019
Uznesenie č. 43/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:
a) schválilo: 1. program rokovania OcZ
2. návrhovú komisiu v zložení - Marián Žiak, Ing. Ján Vojdáš
b) určilo overovateľov zápisnice: Bc. Monika Pažická, Mgr. Denisa Laurová
c) zobralo na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej
Uznesenie č. 44/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie Správu o kontrole
plnenia uznesení č. 35-42/2019.
Uznesenie č. 45/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie správu o činnosti
starostu obce zo dňa 26.06.2019.
Uznesenie č. 46/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Kamenec pod Vtáčnikom na II. polrok 2019.
Uznesenie č. 47/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2018
Uznesenie č. 48/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo Záverečný účet obce za rok 2018
a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Uznesenie č. 49/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 43 522,67€.
Uznesenie č. 50/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo Konsolidovanú účtovnú závierku
za rok 2018.
Uznesenie č. 51/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo rozpočtové opatrenie č. 3/2019.
Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky:
Bežné výdavky
01.1.1
637
06.4.0
641012
08.1.0
642002
Kapitálové
výdavky

Služby
Príspevok Spoločný obecný úrad
Príspevok TJ

-13 950,00
+250,00
+ 9 700,00
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05.6.0
714004
Bežné výdavky
Základná škola
6xxx

Nákup traktora so zametacou metlou
Originálne kompetencie -5% na projekt

11 513,00

4 000,00

Uznesenie č. 52/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo prevod finančných prostriedkov
vo výške 11 512,80€ z rezervného fondu obce na bežný účet na nákup traktora so zametacou
kefou.
Uznesenie č. 53/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo VZN č. 1/2019 o určení výšky
finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov
spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec
Kamenec pod Vtáčnikom
Uznesenie č. 54/2019
Obecného zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom
zobralo na vedomie
1. Rozhodnutie zhromaždenia starostov SOÚ zo dňa 04. 06. 2019 zvýšiť mesačné príspevky
zmluvných obcí s účinnosťou od 01. 07. 2019 na sumu 0,242 € na jedného obyvateľa obce
2. Dôvodovú správu k návrhu Dodatku č. 2 ku Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
zo dňa 31. 12. 2012 v tomto znení:
Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 4 druhá odrážka znie:
- z mesačných príspevkov zmluvných obcí formou mesačného paušálneho poplatku vo
výške 0,242 € na jedného obyvateľa obce podľa počtu obyvateľov uvedeného
Štatistickým úradom SR k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka.
Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 6 znie:
Zmluvné strany sú povinné previesť na účet SOÚ:
- príspevok, vo výške uvedenej v bode 4. tohto článku, do 10.dňa v príslušnom mesiaci
na účet vedený vo VÚB, a. s. pobočka Nováky, IBAN SK35 0200 0000 0017 0019
7857, variabilný symbol IČO 00318 361, konštantný symbol 0558.
3. Podľa čl. XII. bod 3. zmluvy podmienkou platnosti dodatku je jeho schválenie všetkými
účastníkmi zmluvy, preto sa zvýšený príspevok vyberie spätne až po schválení dodatku
všetkými obecnými zastupiteľstvami.
schválilo
1. Dodatok č. 2 ku Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 31. 12. 2012 v tomto
znení:
Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 4 druhá odrážka znie:
- z mesačných príspevkov zmluvných obcí formou mesačného paušálneho poplatku vo
výške 0,242 € na jedného obyvateľa obce podľa počtu obyvateľov uvedeného
Štatistickým úradom SR k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka.
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Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 6 znie:
Zmluvné strany sú povinné previesť na účet SOÚ:
- príspevok, vo výške uvedenej v bode 4. tohto článku, do 10.dňa v príslušnom mesiaci
na účet vedený vo VÚB, a. s. pobočka Nováky, IBAN SK35 0200 0000 0017 0019
7857, variabilný symbol IČO 00318 361, konštantný symbol 0558.
Uznesenie č. 55/2019
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. 271/2018 vytvoreným spoločnosťou
GEOMAP Prievidza s.r.o. zo dňa 10.12.2018, úradne overeným Okresným úradom Prievidza
dňa 23.01.2019 pod č. 16/2019 nasledovne:
1. novovytvorená parcela CKN č. 827/1, o výmere 181 m², orná pôda, k. ú. Kamenec pod
Vtáčnikom, kupujúci - Ing. Emília Mokošová, rodená Sládková, nar. ..............., trvale bytom
................................., Kamenec pod Vtáčnikom
2. novovytvorená parcela CKN č. 827/3, o výmere 176 m², orná pôda a parcela CKN č. 828/1
o výmere 192 m², orná pôda, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, kupujúci - Jozef Sládok, nar.
........................, trvale bytom ............................, Kamenec pod Vtáčnikom
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Príloha č. 2

Správa starostu obce o činnosti zo dňa 19.9.2019

Od poslednej správy, podanej dňa 26.6.2019, sa uskutočnili nasledovné kultúrno –
spoločenské akcie:
27.6. – Rozlúčka s deviatakmi v obradnej miestnosti a uvítanie detí do života (5 chlapcov, 3
dievčatá)
28.6. – Ukončenie školského roka
6.7. – Beh na Vtáčnik
3.8. – Dedina sa baví
28.8. – Oslavy 75. výročia SNP
2.9. – Slávnostné otvorenie školského roka
Všetkým tým, ktorí sa podieľali na úspešných akciách ďakujem, tak ako aj tým, ktorí sa týchto
akcií zúčastnili.
Informácie o projektoch:
Zberný dvor – Technológia je už dodaná na komplet. Jedná sa o traktor, nosič kontajnerov,
6ks kontajnerov, čelný nakladač, vlečka, drvič konárov a paletizačné vidly. Teraz sa
spracováva posledná žiadosť o platbu.
Kompostéry – tieto išli formou predfinancovania, takže finančne to je vykryté, v júli
a v auguste sa už rozdávali. V súčasnosti je rozdaných vyše 70% kompostérov.
Materská škola – bez zmeny. Stále čakáme na zmluvu.
Detské ihrisko – zmluva je podpísaná s dodávateľom, čaká sa na financie z Úradu vlády.
Realizácia by mala byť v októbri.
Environmentálny fond – Zmluva s dodávateľom je podpísaná, fakturácia by mala prebehnúť
v najbližších dňoch aj s dodávkou traktora a zametacej metly.
Dotácia z úradu vlády – 4.000€ bola použitá na výmenu okien v Spoločenskom dome
z prednej časti.
Z činnosti obce:
- v júli sme vydali Kamenčianske noviny s nákladom 650ks. Tieto boli rozdané do
každej domácnosti. Noviny sú zverejnené aj na internetovej stránke obce v sekcii
Kultúra
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-

na cintoríne boli odstránené koreňové zvyšky tují
vybudovali sme chodník k pomníku 1 sv. vojny na Dolnokamenčianskej ulici
osadili sme 6 ks nových lámp verejného osvetlenia (3ks pod farou, 1ks materská škola,
1x na Brúse, 1x ul. Na Papiereň
v auguste bola silná búrka s vetrom, ktorá nám zničila plachtu na amfitéatri, táro bola
promptne vymenená pred blížiacimi sa oslavami Dedina sa baví a oslavy SNP
na miestnych komunikáciách sa budovali odvodňovacie žľaby (cesta pri fare, ul. Na
Kopanicu) a spevňovali sa asfaltovými výfrezkami
na úrad nastúpil nový zamestnanec Jozef Guľka od 1.9.2019 za predchádzajúceho
zamestnanca Mareka Slávička
cez ÚPSVaR sme zamestnali na 9 mesiacov dvoch zamestnancov
na hornom konci pod zastávkou je tesne pred dokončením nová oddychová zóna
v júli sa neodohrali žiadne futbalové turnaje z dôvodu budovania nového závlahového
systému v hodnote 20.000€ z čoho 10.000€ prispel MFK Žilina
taktiež boli prevádzané zamestnancami OcÚ bežné údržbárske práce a úprava
verejných priestranstiev

14

