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Zápisnica 

z 3. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, 

konaného dňa 14.02.2019 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 8 poslancov, čím bolo uznášania schopné, spôsobilé 

jednať a prijímať závery.  

 

Program: 

1) Otvorenie  

2) Kontrola plnenia uznesení č.14-28/2018 

3) Správa starostu obce o činnosti 

4) Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti obce za II. polrok 2018 

5) Rôzne 

6) Diskusné príspevky poslancov a občanov 

7) Záver 

 

Návrhová komisia: PhDr. Michaela Pilch Vlková  

 Mgr. Denisa Laurová 

  

h občasných pri 

Overovatelia zápisu: Ing. Ján Vojdáš 

 Daniel Pisár 

 

Zapisovateľ: Ing. Iveta Rybárová 

    

K bodu č. 1 - Otvorenie 

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

Dušan Ďuriš. Privítal prítomných a predniesol návrh programu. Program bol jednohlasne 

schválený. Starosta obce predniesol návrh členov návrhovej komisie. Návrhová komisia bola 

jednohlasne schválená v zložení PhDr. Michaela Pilch Vlková,  Mgr. Denisa Laurová. Za 

overovateľov zápisu určil  Ing. Jána Vojdáša a Daniela Pisára a za zapisovateľku Ing. Ivetu 

Rybárovú. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 8 poslancov 

Za: 8 (Ing. arch. Sláva Dadová, 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. 29/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schvaľuje: 1. program rokovania OcZ 

  2. návrhovú komisiu v zložení -  PhDr. Michaela Pilch Vlková,  Mgr. Denisa 

Laurová 

 

b) určuje  overovateľov zápisnice: Ing. Ján Vojdáš, Daniel Pisár 

 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

 

K bodu č. 2 – Kontrola plnenia uznesení  č. 14-28/2018 

Starosta obce predniesol prítomným poslancom a občanom Správu o  kontrole plnenia 

uznesení č. 14-28/2018. Uvedenú správu uvádzame v prílohe č.1, ktorá je súčasťou tejto 

zápisnice. 

 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 8 poslancov 

Za: 8 (Ing. arch. Sláva Dadová, 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. 30/2019 

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

uznesení č. 14-28/2018. 

 

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 14.12.2018. 

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

 

Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 

 
Hlasovanie: 

Prítomných 8 poslancov 

Za: 8 (Ing. arch. Sláva Dadová, 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. 31/2019 

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

obce zo dňa 14.02.2019. 

 

K bodu č. 4 – Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za II. polrok 2018  

Kontrolórka obce Jozefína Paulíčková predniesla správu o kontrolnej činnosti za II. polrok 

2018. Správa sa nachádza na internetovej stránke obce v sekcii Samospráva - Hlavný 

kontrolór obce. 

 
Diskusia: 
Eduard Nechala – prečo pohľadávka TIMA bar je nevymožiteľná? Poznáme vlastníka, pokiaľ 

je to možné, išiel by som aj do penále.  

Ing. Ján Vojdáš – akým spôsobom môže firma zaniknúť? Kto mu povolil zánik firmy?  

Starosta obce - v prvom rade musíme uplatniť pohľadávku u exekútora. Skôr ako firma 

zanikne. Potom je to už zbytočné. A v prvom rade sa uspokojujú štátne inštitúcie. 

 
Hlasovanie: 

Prítomných 8 poslancov 

Za: 8 (Ing. arch. Sláva Dadová, 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. 32/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie správu hlavného 

kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za II. polrok 2018 a požaduje preveriť možnosť 

vymoženia pohľadávky firmy TIMA bar. 

 

K bodu č. 5 – Rôzne 

Starosta obce informoval prítomných o žiadosti na  uvoľnený byt v bytovom dome Na 

Papiereň 729/81C. Komisia sociálnych vecí na svojom zasadnutí dňa 31.01.2019, preverila všetky 

doručené doklady a navrhuje zastupiteľstvu schváliť pridelenie bytu č. A2 v bytovom dome súpisné 

číslo 729, orientačné číslo 81C,  žiadateľke Darine Tonhajzerovej, bytom......................... do 

31.12.2019. 

 
Diskusia: 
Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 8 poslancov 

Za: 8 (Ing. arch. Sláva Dadová, 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. 33/2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pridelenie nájomného bytu  č. A2 v bytovom dome súpisné 

číslo 729, orientačné číslo 81C,  ulica Na Papiereň,  žiadateľke Darine Tonhajzerovej, 

bytom.................... do 31.12.2019. 

 

Zrušenie uznesenia č.  266/2018 – na základe dohody s ďalším záujemcom sa pán  Ján 

Stančiak vzdal záujmu o prenájom obecného majetku – dom na ulici Cesta na Jandovú 147/4, 

z tohto dôvodu musíme zrušiť uznesenie č. 266/2018, schválené na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva dňa 23.08.2018. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 8 poslancov 

Za: 8 (Ing. arch. Sláva Dadová, 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. 34/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom ruší uznesenie č. 266/2018 zo dňa 

23.08.2018. 

 

 

K bodu č. 6  - Diskusné príspevky poslancov a občanov 

Monika Pažická -  1.3. a 2.3. budú fašiangy, je to za spolupráce TJ Tatran, DHZ, Ocú 

a dobrovoľníkov z obce, ktorí sa prihlásili.  Všetkých Vás chcem pozvať na pochovávanie 

basy v sobotu 2.3. od 19,00 hod. a zároveň poprosiť občanov, aby pustili do domácností 

fašiangový sprievod. Je to milá akcia, ktorú by sme radi zachovali. 

Marián Žiak - umelá tráva je  v dezolátnom stave, oplotenie sa sústavne ničí, siete na bránkach 

treba vymeniť.  Zároveň pozývam na výročnú schôdzu o 17,00 hod v spoločenskom dome.  

Michaela Pilch Vlková – prečítala výročnú správu posilňovne K-FIT. 

Ján Nechala – k čomu slúži návrhová komisia, ešte sa tu k ničomu nevyjadrili. 

Starosta obce – mali sme pred dvomi dňami poradu, ktorá trvala 3,5 hodiny, všetko sme si 

prediskutovali, prešli všetky body programu a pripravili sme návrhy uznesení. 

Ján Nechala – plán práce komisií – čo budú robiť komisie počas roka, bude to tu prečítané? 

Dominik Hájovský -  dom oproti fare, je to v hroznom stave, je to hanba, pán farár nech si 

kúpi materiál a pracovníci obce by to mohli opraviť. To je môj návrh. 

Štefan Macho – Cesta na Jandovú, je úzka, čím ďalej tým viacej sused zahradzuje kamene, 

postavil tam ďalší plot 

Daniel Pisár – vlani sme pozvali ako stavebná komisia pána Pavkeje aj ostatných susedov, 

dohodli sme sa že, pán Žiak aj pán Biňovksý uvoľnia meter zo svojich pozemkov, ale pán 

Biňovský už s tým nesúhlasí, musíme nájsť iné riešenie. Pán Pavkeje neoprávnene ohradil 

pozemky. Je to aj naša priorita, aby sme to vyriešili, aby sme tam urobili vyhýbacie miesta.  

Michal Fábry – tuje na cintoríne, ako sa to rieši? 
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Starosta obce – riešime to, do konca marca to dúfam doriešime 

Michal Fábry – všimol som si plesnenie omietky na Dome rozlúčky, poprosím o  opílenie 

konárov na bytovkách pri smetiakoch. Mali sme problémy s tlakom vody, ktorý išiel z Píl. 

Zistil som na dispečingu, že tento vodovod nie je monitorovaný, tlak stúpol a spôsobuje to 

problémy bytovkárom s batériami a splachovačmi. Bolo by dobré, keby v tomto ohľade niečo  

s tým vodári urobili.  Koľko v priebehu jedného roka dodá ten vodovod vody do obce? 

Starosta obce – pleseň to nemôže byť. Tá vzniká vo vlhkom prostredí. Tam je to ovievané 

a bude to zrejme spôsobené vyzrážaním omietkovej zmesi alebo mrazom, keď sa to robilo. 

Samozrejme to opravíme. Áno boli problémy s vodou, poškodenie sa dá zistiť len cez 

vyhľadávací vodič, ktorý v potrubí nie je. Preto musia robiť výkopy a musia hľadať poruchy. 

Nakoľko boli po sebe dva roky suché, výdatnosť prameňov je nižšia. Do toho prišli tieto 

poruchy, preto bol problém s vodou. Do obce bola privádzaná voda z Nitrianskeho Rudna, 

ktorá je tvrdšia ako naša, ale  nie je zdraviu škodlivá 

Michal Fábry - volal som na dispečing a povedali mi, že redukčný ventil v šachte je 

nefunkčný, je to veľký technický problém a finančne náročná investícia. 

Ing. Ján Vojdáš – kedysi dokázali zistiť do hĺbky dvoch metrov na základe zvuku, kde je 

porucha potrubia, ohľadom špinavej vody, v prípade poklesu výdatnosti prameňov, voda  

mohla vcucnúť nejaký kal zo zeme, preto bola voda špinavá. Samozrejme, že treba vymeniť 

pokazený redukčný ventil, treba na nich tlačiť nech to vymenia. 

Ján Nechala – zúčastnil som sa na prácach, my sme vybudovali tie dva pramene. Plastové 

potrubia, pokiaľ nie je veľká rýchlosť, tak to nemôžu porušiť. Teraz sú určite niekde poruchy 

a preto to nejde. Nech vodári voľačo robia.  

 

7. Záver 

 

Po vyčerpaní diskusných príspevkov starosta obce ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva,  poďakoval prítomným poslancom ako aj občanom za účasť. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18,15 hod. 

  

Overovatelia zápisu:  Ing. Ján Vojdáš    ______________________ 
         
   Daniel Pisár    ______________________           
   
    
Zapisovateľka: Ing. Iveta Rybárová     ______________________              
 
Starosta obce:   Ing. Dušan Ďuriš   ________________________ 
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Uznesenia z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, dňa 
14.02.2019 
 
Uznesenie č. 29/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schvaľuje: 1. program rokovania OcZ 

  2. návrhovú komisiu v zložení -  PhDr. Michaela Pilch Vlková,  Mgr. Denisa 

Laurová 

 

b) určuje  overovateľov zápisnice: Ing. Ján Vojdáš, Daniel Pisár 

 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

Uznesenie č. 30/2019 

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

uznesení č. 14-28/2018. 

Uznesenie č. 31/2019 

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

obce zo dňa 14.02.2019. 

Uznesenie č. 32/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie 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 schvaľuje pridelenie nájomného bytu  č. A2 v bytovom dome súpisné 

číslo 729, orientačné číslo 81C,  ulica Na Papiereň,  žiadateľke Darine Tonhajzerovej, 

bytom.................... do 31.12.2019. 

Uznesenie č. 34/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom ruší uznesenie č. 266/2018 zo dňa 

23.08.2018. 
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Príloha č. 1 
 
Kontrola plnenia uznesení č. 14 – 28/2018 
 
 
Uznesenie č. 14/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schválilo: 1. program rokovania OcZ 

  2. návrhovú komisiu v zložení -  Ing. arch. Sláva Dadová,  Eduard Nechala  

 

b) určilo  overovateľov zápisnice: PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár 

 

c) zobralo na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

Uznesenie č. 15/2018 

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

plnenia uznesení č. č. 277-283/2018 a 1-13/2018. 

Uznesenie č. 16/2018 

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

starostu obce zo dňa 14.12.2018. 

Uznesenie č. 17/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Kamenec pod Vtáčnikom  na I. polrok 2019. 

Uznesenie č. 18/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie Stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k návrhu  rozpočtu Obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2019. 

Uznesenie č. 19/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo rozpočet Obce Kamenec pod 

Vtáčnikom na rok 2019 a zobralo na vedomie  rozpočet na roky 2020-2021.  

Uznesenie č. 20/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo VZN č.  4/2018 o dani 

z nehnuteľností. 

Uznesenie č. 21/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie Správu nezávislého 

audítora z overenia účtovnej závierky a konsolidovanej ÚZ za rok 2018. 

Uznesenie č. 22/2018 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kamenec pod Vtáčnikom  schválilo rozpočtové opatrenie č. 

5/2018 

Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky: 

 
 Príjmy   
   
   

 233001                 41 Z predaja pozemku                  +7,00 
 223001 -05           41 Za reklamu + 500,00 
 223001 -08           41 Kosenie trávnych porastov + 600,00 
 223001 -18           41  Bytový dom-voda                                 + 9 500,00 

 292017                 41 Z vratiek RZZP + 1 391,00 
 292027                 41 Príjmy od ALAS          -17 000,00 
 292027 - 3            41 Iné príjmy +2 790,00 
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 312001-06          111 Zo ŠR –prídavok na dieťa + 474,00 

 322001-49          111 Dotácia na detské ihrisko +9 500,00 
 312001               1AC1 Transfer z UPSVAR + 15 523,00 
 312001               1AC2 Transfer z UPSVAR + 2 740,00 

 312002               3AB1 Dotácia na Zberný dvor + 12 069,00 
 312002               3AB2 Dotácia na Zberný dvor + 14 832,00 
 312002-1            3AB1 Dotácia na Zberný dvor + 4 590,00 
 312002-1            3AB2 Dotácia na Zberný dvor + 540,00 

   
   

Bežné výdavky   

   

0111 verejná správa   
                   
635006                41 Údržba budov          -19 900,00 

   
0412 všeobecná 
pracovná oblasť 

        

            

 611                    1AC1 Mzdy         +11 502,00 
62.                      1AC1 Odvody do poisťovní           +4 021,00 
611                     1AC2 Mzdy          + 2 030,00 
62..                     1AC2 Odvody do poisťovní             + 710,00 

   
09601 predprimárne 
vzdelávanie 

  

   

633011 -8                41 Potraviny          -10 602,00 
633011-8                 72f Potraviny        + 10 602,00 
1070 sociálna pomoc   
   

642019                   111 Prídavok na dieťa            + 474,00   

   

Kapitálové výdavky   

   

0111 verejná správa   
   
712001-1                41 Nákup budov           -7 000,00 
717001                   41 Nákup pozemkov           -5 900,00 

716                         41 Projektová dokumentácia         -11 600,00 
716 – 4                   41 Projektová dokumentácia         + 5 400,00 
   

0320 požiarna ochrana   
   
717002                   41 Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice         + 5 718,00 
   

0510 nakladanie s 
odpadmi 

  

   
717001 -1              41 Zberný dvor-stavebný dozor             +880,00 
717001 -2              41 Zberný dvor       + 45 774,00 

717001 -3              41 Zberný dvor – realizačné meranie         + 4 560,00 
   
0620 rozvoj obcí   

   
713004-13             41 Vibračná doska BPR35         + 5 700,00 
717001                  41 Odstavná plocha - bytovky         + 4 509,00 
717001-1               41 Odstavná plocha - SD         + 6 847,00 

717001-2               41 Pomník padlým v 1. sv.vojne         + 5 280,00 
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0840 Iné spoločenské 
služby 

  

   
717002                  41 Rekonštrukcia a modernizácia DR        +30 092,00 

   
Vzdelávanie v ZŠ  Originálne kompetencie- na projekt            + 290,00 

Uznesenie č. 23/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  poverilo starostu obce Ing. Dušana Ďuriša 

vykonávať zmeny rozpočtu obce v priebehu celého volebného obdobia 2018 - 2022, pričom 

týmto rozpočtovým opatrením nie je možné meniť celkový objem rozpočtovaných príjmov 

a výdavkov. Uvedená právomoc sa týka bežného aj kapitálového rozpočtu. 

Uznesenie č. 24/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo Rokovací poriadok obecného 

zastupiteľstva Obce Kamenec pod Vtáčnikom 

Uznesenie č. 25/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo Harmonogram zasadnutí 

obecného zastupiteľstva Obce Kamenec pod Vtáčnikom s nasledovnými termínmi - 14.2., 

11.4., 20.6.,19.9, 14.11.,12.12. 

Uznesenie č. 26/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo Koncepciu kultúrnych 

a športových podujatí Obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2019 

Uznesenie č. 27/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo kronikára obce Ing. Jána Vojdáša.  

Uznesenie č. 28/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo jednorazovú odmenu poslancom 

obecného zastupiteľstva z volebného obdobia 2014-2018 vo výške 200-€ za 1.polrok a 200€ 

za 2. polrok. 
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Príloha č. 2 
 

Správa starostu obce o činnosti 
 
Od poslednej správy podanej dňa 14.12.2018 sa uskutočnili nasledovné kultúrno-spoločenské 
akcie a bola vykonaná nasledovná činnosť. 
 
23.12. – vianočný koncert 
26.12. – vianočný futbalový turnaj 
30.12. – koncoročný výstup na Vtáčnik 
31.12. – Silvester a oslava Nového roka 
9.2. – fašiangová zabíjačka v spolupráci s OZ Handrári, DHZ a OcÚ 
 
Ďakujem všetkým, ktorí pomohli pri organizácii všetkých týchto akcií. 
 
Informácia o projektoch: 
 

- Zberný dvor – z Ministerstva životného prostredia v poverení Slovenskou agentúrou 
životného prostredia prišla odpoveď o schválení procesu verejného obstarávania, čo 
znamená, že v najbližších dňoch dôjde k podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom 
strojno-technologického vybavenia zberného dvora s firmou SAP Slovakia. Dôjde 
k postupnému dodaniu všetkých komponentov v priebehu 5 mesiacov,  to znamená, že 
do konca júla by mal byť celý proces ukončený a následne budeme podávať žiadosť 
o platbu. Hodnota technológie bude zverejnená po podpise zmluvy. 

 
- Kompostéry -  v projekte Kompostéry do domácnosti prebehlo verejné obstarávanie 

cez elektronický kontraktačný systém, kde sa víťaznou stala firma PONTI – M. Jedná 
sa o 505 ks kompostérov za 41 000€. Zmluva bola podpísaná s dodacou lehotou do 
22.2.2019. 7.2. 2019 však víťazná firma odstúpila od zmluvy. To znamená, že po 
informácii obdržanej zo Slovenskej agentúry životného prostredia musíme vyhlásiť do 
konca marca nové verejné obstarávanie. 
 

- Materská škola – projekt na rekonštrukciu MŠ bol rozhodnutím znovu preskúmaný 
Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a bola nám skrátená výška 
nenávratného finančného príspevku o 6 922,44€. Celkovo príspevok predstavuje teda 
výšku 688 072, 75€ a výška neoprávnených výdavkov predstavuje hodnotu 
114 313,79€. Momentálne hlavné aktivity projektu sú naplánované so začiatkom 
06/2019 a ukončením 05/2020. Najskôr však musí prebehnúť kontrola verejného 
obstarávania o a od toho sa bude odvíjať podpis s víťazným uchádzačom a začatím 
realizácie. 
 

Plánované žiadosti – plánujem podať v najbližších dňoch nasledovné žiadosti: 
- Prevencia kriminality – doplnenie kamerového systéme vstup do dediny a zberný dvor 
- Podpora rozvoja športu – výstavbu detského ihriska v areáli TJ Tatran 
- Výnos Ministerstva financií  - energetická úspora – výmena okien v spoločenskom 

dome. 
 
Všeobecné informácie: 

- V dňoch 16.3.2019 prípadne 30.3.2019 sa uskutočnia voľby prezidenta SR. Máme 
zriadené 2 volebné okrsky a voliť sa bude v čase od 7,00 hod. – 22,00 hod. 

- Vyhotovovanie plánov inžinierskych sietí ul. Na Kopaničky pre územné konanie je vo 
finálnej fáze. Treba ešte osloviť niektorých vlastníkov nehnuteľností na súhlas 
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s vecným bremenom. Ide o výmery do cca 10m2. po ich súhlasoch sa môže zvolať 
územné konanie. 

- Zamestnanci OcÚ vykonávajú zimnú údržbu k spokojnosti občanov. V čase keď 
nebolo potrebné vykonávať údržbu ciest a chodníkov vymaľovali steny na schodisku 
v Spoločenskom dome a znižovali stropy sadrokartónom s osadením nových LED 
svetiel a následnou maľovkou. 

- Plánujem od marca zamestnať cez ÚPSVaR 2 ľudí cez § 50j na 9 mesiacov t.j. do 
konca novembra. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


