Zasadnutie OcZ dňa 25.04.2019

Zápisnica
zo 4. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom,
konaného dňa 25.04.2019 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 9 poslancov, čím bolo uznášania schopné, spôsobilé
jednať a prijímať závery.
Program:
1)
Otvorenie
2)
Kontrola plnenia uznesení č. 29-34/2019
3)
Správa starostu obce o činnosti
4)
Schválenie úhrady faktúry – výmena okien na budove Základnej školy v Kamenci pod
Vtáčnikom
5)
Informácia kronikára obce za rok 2018
6)
Prerokovanie žiadostí občanov
7)
Diskusné príspevky poslancov a občanov
8)
Záver
Návrhová komisia:

h občasných pri
Overovatelia zápisu:

Zapisovateľ:

Bc. Monika Pažická
Eduard Nechala

Ing. Ľubica Fábryová
Marián Žiak
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 Bc. Monika Pažická a Eduard Nechala. Za overovateľov
zápisu určil Ing. Ľubicu Fábryovú a Mariána Žiaka, za zapisovateľku Ing. Ivetu Rybárovú.
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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, PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián
Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 35/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:
a) schvaľuje: 1. program rokovania OcZ
2. návrhovú komisiu v zložení - Bc. Monika Pažická, Eduard Nechala
b) určuje overovateľov zápisnice: Ing. Ľubica Fábryová, Marián Žiak
c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej
K bodu č. 2 – Kontrola plnenia uznesení č. 29-34/2019
Starosta obce predniesol prítomným poslancom a občanom Správu o kontrole plnenia
uznesení č. 29-34/2019. Uvedenú správu uvádzame v prílohe č.1, ktorá je súčasťou tejto
zápisnice.
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, PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián
Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 36/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení č. 29-34/2019.
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 14.02.2019.
Správu starostu obce o činnosti uvádzame v prílohe č. 2 tejto zápisnice.
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, PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián
Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 37/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie správu o činnosti starostu
obce zo dňa 25.04.2019.
K bodu č. 4 – Schválenie úhrady faktúry – výmena okien na budove Základnej školy
v Kamenci pod Vtáčnikom
Starosta obce informoval prítomných o výmene okien na budove Základnej školy. Faktúra je
vystavená na sumu 5 631,85€.
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, PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián
Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 38/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje úhradu faktúry spoločnosti
K-PLAST, s.r.o. Nám. SNP 352/16, Nováky za realizáciu výmeny okien na budove Základnej
školy v Kamenci pod Vtáčnikom podľa cenovej ponuky 19-5538 vo výške 5 631,85€.
K bodu č. 5 – Informácia kronikára obce za rok 2018
Kronikár obce Ing. Ján Vojdáš informoval poslancov a prítomných občanov o Kronike obce
za rok 2018.
Diskusia:
Michal Fábry – ako sa bude kronika spracovávať od roku 2010.
Starosta obce – kronika sa spracuje od roku 2010 do roku 2017 ako súhrnná správa, do roku
2010 má spracovať kroniku pán Žiško.
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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, PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián
Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 39/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie informáciu kronikára obce
za rok 2018.
K bodu č. 6 – Prerokovanie žiadostí občanov
Na Obecný úrad boli doručené dve žiadosti o odkúpenie pozemku. Pán Igor Vlk, žiada
o odkúpenie časti pozemku parcela E-KN 91/1 vo výmere cca 170m2 a pani Mgr. Eva
Dobišová žiada o odkúpenie časti pozemku parcela registra C 394/93 vo výmere cca 340m2 .
Na ulici Hornokamenčianska plánujeme vybudovať oddychovú zónu, z tohto dôvodu
neplánujeme predať uvedený pozemok a takisto neplánujeme odpredať ani pozemok pani
Dobišovej, pokým sa nevysporiada susedný pozemok parcela č. C-KN 394/76
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, PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián
Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 40/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom neschvaľuje predaj časti
žiadateľovi Igor Vlk, parcela E-KN 91/1 vo výmere cca 170 m2.

pozemku

Hlasovanie:
Prítomných 9 poslancov
Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Denisa Laurová, Eduard Nechala,
Bc. Monika Pažická, PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián
Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
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Uznesenie č. 41/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom neschvaľuje predaj časti pozemku
žiadateľke Mgr. Eva Dobišová, parcela registra C 394/93 vo výmere cca 340m2.
K bodu č. 7 - Diskusné príspevky poslancov a občanov
Starosta obce vyzval prítomných poslancov a občanov na diskusiu
Diskusia:
Daniel Pisár – kontajnery na kovový odpad na hornom konci obce ako aj na bytovkách sú
nepostačujúce, už sú plné. Treba tam dať väčšie kontajnery
Starosta obce – zber zabezpečuje Marius Pedersen podľa požiadaviek OZV (Organizácia
zodpovednosti výrobcov - ENVIPAK), ktorá má zase zmluvu s nami. A keďže kovové obaly
sa odoberajú prvýkrát, vývozy sú zabezpečené len 4x ročne. Naši zamestnanci zabezpečujú
vývoz týchto malých kontajnerov (horný koniec a bytovky) a keď sa naplní veľký kontajner
(centrum obce) posielam fotodokumentáciu, že potrebujeme kontajner vyviezť. Zároveň
žiadam aj navýšiť počet nádob alebo interval zberu.
Ing. Ján Vojdáš – treba, aby naši zamestnanci aspoň raz za týždeň vyprázdnili tieto kontajnery
na plechovice
Eduard Nechala – treba modré kontajnery na papier uzamknúť, aby sa tam papier natrhal a nie
aby sa tam hodilo len zopár neposkladaných krabíc a hneď je to plné
Marián Žiak – ako sa vychádza zo Športovej ulice pri Rybáreje moste, či by sa tam nemohlo
dať zrkadlo, lebo je tam je zlý výhľad
Ing. arch. Sláva Dadová – podala správu Rady školy.
Bc. Monika Pažická – ďakujem všetkým, ktorí pomáhali pri organizácii Fašiangov a zároveň
pozývam na akcie Stavanie mája, 30.4. o 16:30 v centre obce a Burzu oblečenia, 4.5. od 9:0014:00 hod. v Spoločenskom dome.
Peter Pisár – ďakuje starostovi obce a aj tým, ktorí sa podieľali na zabíjačke, za pomoc pri
ceste do Írska, kde vystupovali, informoval prítomných o Koncerte za dobré vysvedčenie, kde
bude tento rok cca 170 účinkujúcich, ďalej informoval o vyčistení priestoru pri spodnej
bytovke a vysadení ovocných stromov.
Štefan Lauš – ulica Konvalinková, tam tá cesta, robil sa vodovod a ako bývajú Nechaloví, je
tam taká priehlbina a keď prší je tam veľa vody, či by sa to dalo nejako opraviť. Dolná škola
(teraz R-Obuv) mohlo by sa to zveľaďovať. Pomník k 1. svetovej vojne, či sa to nejako ohradí,
alebo sa spraví chodník tam.
Starosta obce – chodník sa už robí, aj okolie zveľadíme. Dolná škola nie je už majetkom obce.
Michal Fábry – ohľadom kontajnerov na kovový odpad, pokiaľ niekto nepokrčí plechovicu,
tak je to za 3-4 dni naplnené. Parkovanie na bytovkách 335 a 336, aby sa situácia
s parkovaním už vyriešila, sanitka mala problém prejsť.
Konár lipy nad lavičkou pri bytovke, je veľmi suchá, treba to odstrániť. Ďakujem za vypílenie
tují a vyriešenie situácie na cintoríne.
PhDr. Michaela Pilch Vlková – dňa 15.2.2019 sa konalo zasadnutie finančnej komisie
a prerokoval sa aj odpis pohľadávok od uvedených fyzických a právnických osôb navrhuje,
aby obecné zastupiteľstvo schválilo odpis nedoplatkov od Augustína Balážová, Svatomír
Šándor a TIMA BAR.
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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, PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián
Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 42/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje odpis nedoplatkov od Augustína
Balážová, Svatomír Šándor a TIMA BAR.
8. Záver
Po vyčerpaní diskusných príspevkov starosta obce ukončil zasadnutie
zastupiteľstva, poďakoval prítomným poslancom ako aj občanom za účasť.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:00 hod.
Overovatelia zápisu: Ing. Ľubica Fábryová

obecného

______________________

Marián Žiak

______________________

Zapisovateľka:

Ing. Iveta Rybárová

______________________

Starosta obce:

Ing. Dušan Ďuriš

________________________
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Uznesenia zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, dňa
25.04.2019
Uznesenie č. 35/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:
a) schvaľuje: 1. program rokovania OcZ
2. návrhovú komisiu v zložení - Bc. Monika Pažická, Eduard Nechala
b) určuje overovateľov zápisnice: Ing. Ľubica Fábryová, Marián Žiak
c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej
Uznesenie č. 36/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení č. 29-34/2019.
Uznesenie č. 37/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie správu o činnosti starostu
obce zo dňa 25.04.2019.
Uznesenie č. 38/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje úhradu faktúry spoločnosti
K-PLAST, s.r.o. Nám. SNP 352/16, Nováky za realizáciu výmeny okien na budove Základnej
školy v Kamenci pod Vtáčnikom podľa cenovej ponuky 19-5538 vo výške 5 631,85€.
Uznesenie č. 39/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie informáciu kronikára obce
za rok 2018.
Uznesenie č. 40/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom neschvaľuje predaj časti pozemku
žiadateľovi Igor Vlk, parcela E-KN 91/1 vo výmere cca 170 m2.
Uznesenie č. 41/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom neschvaľuje predaj časti pozemku
žiadateľke Mgr. Eva Dobišová, parcela registra C 394/93 vo výmere cca 340m2.
Uznesenie č. 42/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje odpis nedoplatkov od Augustína
Balážová, Svatomír Šándor a TIMA BAR.
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Príloha č. 1
Kontrola plnenia uznesení č. 29-34/2019
Uznesenie č. 29/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:
a) schválilo: 1. program rokovania OcZ
2. návrhovú komisiu v zložení - PhDr. Michaela Pilch Vlková, Mgr. Denisa
Laurová
b) určilo overovateľov zápisnice: Ing. Ján Vojdáš, Daniel Pisár
c) zobralo na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej
Uznesenie č. 30/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie Správu o kontrole
plnenia uznesení č. 14-28/2018.
Uznesenie č. 31/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie správu o činnosti
starostu obce zo dňa 14.02.2019.
Uznesenie č. 32/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie správu hlavného
kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za II. polrok 2018 a požaduje preveriť možnosť
vymoženia pohľadávky firmy TIMA bar.
Uznesenie č. 33/2019
Obecné zastupiteľstvo schválilo pridelenie nájomného bytu č. A2 v bytovom dome súpisné
číslo 729, orientačné číslo 81C, ulica Na Papiereň, žiadateľke Darine Tonhajzerovej, bytom
Hornokamenčianska 102/64, Kamenec pod Vtáčnikom do 31.12.2019.
Uznesenie č. 34/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zrušilo uznesenie č. 266/2018 zo dňa
23.08.2018.- Jednalo sa o prenájom rodinného domu, Cesta na Jandovú 147/4, pánovi
Stančiakovi.
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Príloha č. 2
Správa starostu obce o činnosti
Od poslednej správy podanej dňa 14.2.2019 sa uskutočnili nasledovné kultúrno-spoločenské
akcie a bola vykonaná nasledovná činnosť:
1.3. -2.3. – Fašiangy
11.4. výstava Záhradkár – včelár, Trenčín
20.4. Veľkonočný turnaj v stolnom tenise
Ďakujem všetkým spoločenským organizáciám a dobrovoľníkov, ktorí sa podieľali na
organizovaní týchto podujatí.
Informácia o projektoch:
Zberný dvor – Zmluva s dodávateľom s dodávateľom na technológiu je podpísaná,
objednávky sa postupne vystavujú. Zajtra príde prvá časť dodávky, a to Nosič kontajnerov
a 6ks kontajnerov v hodnote 66 960€.
Kompostéry – kompostéry do domácnosti by mali prísť najneskôr do 15.6. Zmluva je
s dodávateľom podpísaná. Cez EKS sa to tretí a poslednýkrát podarilo. Súťaž vyhrala firma
SITE s finančným objemom 82 534€.
Materská škola – od posledného stavu sa nezmenilo nič. Zmluva o poskytnutí príspevku je
z našej strany podpísaná. 2 mesiace čakáme na podpis od druhej strany. Ak to pôjde takýmto
tempom, reálne hrozí, že sa v júni nezačne s rekonštrukciou.
Podané žiadosti:
Podal som žiadosť o dotácie na prevenciu kriminality – doplnenie kamerového systému vo
výške 6 600€, podpora rozvoja športu – detské ihrisko v areáli TJ Tatran vo výške 12 000€
a z Výnosu Ministerstva financií – výmena okien v Spoločenskom dome – vo výške 11 000€.
Plánujem podať žiadosť na výsadbu stromov na obecných pozemkoch
Schválené žiadosti:
Z Environmentálneho fondu nám schválili dotáciu vo výške 30 000€ na zlepšenie kvality
ovzdušia v obci Kamenec pod Vtáčnikom. Pôvodne sme žiadali 100 000€. To znamená, že
budeme musieť hľadať a súťažiť zametacie auto v čo najnižšej cene a musieť doplatiť resp.
dotáciu vrátiť, ak ju nevyužijeme.
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Všeobecné informácie:
- v dňoch 16.3. a 30.3. sa uskutočnili voľby prezidenta SR
16.3. boli nasledovné výsledky (informácia za oba okrsky):
- počet voličov – 1505
- počet platných hlasov 914, t.j. účasť 61,2%
- poradie prvých štyroch kandidátov:
1. Maroš Šefčovič 321 hlasov
2. Zuzana Čaputová 223 hlasov
3. Marián Kotleba 144 hlasov
4. Štefan Harabin 137 hlasov
30.3. 2019 druhé kolo prezidentských volieb
- počet voličov – 1506
- počet platných hlasov 690, t.j. účasť 46,9%
- poradie:
1. Maroš Šefčovič 439 hlasov
2. Zuzana Čaputová 251 hlasov
Prezidentkou SR sa celkovo stala Zuzana Čaputová. Kompletné výsledky sú zverejnené na
internetovej stránke našej obce.
-

-

V rámci vyhotovenia projektovej dokumentácie inžinierske siete ul. Na Kopaničky
v súčasnosti zbierame súhlasy vlastníkov dotknutých nehnuteľností na súhlas s vecným
bremenom.
Vymenili sme okná v dielňach ZŠ za plastové
Od 1.3.2019 sme zamestnali 2 zamestnancov cez ÚPSVaR na dobu 9 mesiacov

Vykonané práce zamestnancami obce:
- Na Dome smútku sa dorobil sokel, obrubníky, chodník na WC a zvyšné terénne úpravy
- Na cintoríne sme vypílili tuje, ktoré poškodzovali hroby
- Zabetónovali sa oba vstupy do zberných dvorov
- V Spoločenskom dome sa na poschodí znižovali stropy sadrokartónom a osadili nové
LED svetlá
- Začali sme budovať chodník k novému pamätníku 1. svetovej vojny
- Začali sme s rekonštrukciou oplotenia pred Spoločenským domom.
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