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Zápisnica 

z 5. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, 

konaného dňa 26.06.2019 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. 35-42/2019 

3) Správa starostu obce o činnosti 

4) Plán hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019 

5) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2018 

6) Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2018 

7) Schválenie Konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2018 

8) Rozpočtové opatrenie č.3/2019 

9) Prijatie 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 

10) Schválenie navýšenia príspevku pre Spoločný obecný úrad Nováky 

11) Schválenie prevodu vlastníctva pozemku LV č. 1758 

12) Diskusné príspevky poslancov a občanov 

13) Záver 

 

Návrhová komisia: Marián Žiak  

 Ing. Ján Vojdáš 

  

h občasných pri 

Overovatelia zápisu: Bc. Monika Pažická  

 Mgr. Denisa Laurová 

 

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 Marián Žiak a Ing. Ján Vojdáš. Za overovateľov zápisu určil  

Bc. Moniku Pažickú a  Mgr. Denisu Laurovú,  za zapisovateľku Ing. Ivetu Rybárovú. 
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Hlasovanie: 

Prítomných 8 poslancov 

Za: 8  (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Denisa Laurová, Bc. Monika 

Pažická, PhDr. Michaela  Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš,  Marián Žiak) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 43/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schvaľuje: 1. program rokovania OcZ 

           2. návrhovú komisiu v zložení -  Marián Žiak, Ing. Ján Vojdáš 

 

b) určuje  overovateľov zápisnice: Bc. Monika Pažická, Mgr. Denisa Laurová 

 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

 

K bodu č. 2 – Kontrola plnenia uznesení  č. 35-42/2019 

Starosta obce predniesol prítomným poslancom a občanom Správu o  kontrole plnenia 

uznesení č. 35-42/2019. 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, Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Denisa Laurová, Bc. Monika 

Pažická, PhDr. Michaela  Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš,  Marián Žiak) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 44/2019 

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

uznesení č. 35-42/2019. 

 

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 25.04.2019. 

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

 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 
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Hlasovanie: 

Prítomných 8 poslancov 

Za: 8  (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Denisa Laurová, Bc. Monika 

Pažická, PhDr. Michaela  Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš,  Marián Žiak) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 45/2019 

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

obce zo dňa 26.06.2019. 

 

K bodu č. 4 – Plán hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019 

Kontrolórka obce Jozefína Paulíčková predložila na schválenie Plán kontrolnej činnosti na II. 

polrok 2019. Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce od 10.06.2019. 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. 

 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 8 poslancov 

Za: 8  (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Denisa Laurová, Bc. Monika 

Pažická, PhDr. Michaela  Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš,  Marián Žiak) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 46/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Kamenec pod Vtáčnikom  na II. polrok 2019. 

 

K bodu č. 5  - Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 

2018 

Kontrolórka obce predniesla Stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2018. Stanovisko je 

zverejnené na internetovej stránke obce v sekcii Samospráva – Hlavný kontrolór obce. 

 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 8 poslancov 

Za: 8  (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Denisa Laurová, 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. 47/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie stanovisko hlavného 

kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2018 

 

K bodu č. 6 – Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2018 

Starosta obce predložil na schválenie Záverečný účet obce za rok 2018. Záverečný účet bol 

vyvesený na úradnej tabuli obce ako aj internetovej stránke od 10.06.2019. Záverečný účet sa 

nachádza na internetovej stránke obce v sekcii Samospráva – Rozpočet. 

 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 8 poslancov 

Za: 8  (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Denisa Laurová, Bc. Monika 

Pažická, PhDr. Michaela  Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš,  Marián Žiak) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 48/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2018 

a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 8 poslancov 

Za: 8  (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Denisa Laurová, Bc. Monika 

Pažická, PhDr. Michaela  Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš,  Marián Žiak) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 49/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje použitie prebytku rozpočtového 

hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 43 522,67€. 

 

K bodu č. 7 –  Schválenie konsolidovanej účtovnej závierky 

Starosta obce predložil na schválenie Konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2018. 

 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 8 poslancov 

Za: 8  (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Denisa Laurová, 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. 50/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Konsolidovanú účtovnú závierku 

za rok 2018. 

 

K bodu č. 8 - Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 

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 2019 so súhlasom Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom 

rozpočtovým opatrením úpravou rozpočtových prostriedkov nasledovne : 

 

Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky : 

 

Bežné výdavky    

01.1.1   

   

637 Služby          -13 950,00 

06.4.0   

641012 Príspevok Spoločný obecný úrad              +250,00 

08.1.0           

 642002 Príspevok TJ          + 9 700,00 

Kapitálové 
výdavky 

  

05.6.0   

714004 Nákup traktora so zametacou metlou 11 513,00 

Bežné výdavky   

Základná škola   

6xxx Originálne kompetencie -5% na projekt   4 000,00 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 8 poslancov 

Za: 8  (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Denisa Laurová, Bc. Monika 

Pažická, PhDr. Michaela  Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš,  Marián Žiak) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

 

 

Uznesenie č. 51/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2019. 

Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky: 

Bežné výdavky    

01.1.1   

   

637 Služby          -13 950,00 

06.4.0   

641012 Príspevok Spoločný obecný úrad              +250,00 

08.1.0           

 642002 Príspevok TJ          + 9 700,00 
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Kapitálové 
výdavky 

  

05.6.0   

714004 Nákup traktora so zametacou metlou 11 513,00 

Bežné výdavky   

Základná škola   

6xxx Originálne kompetencie -5% na projekt   4 000,00 

 
Hlasovanie: 

Prítomných 8 poslancov 

Za: 8  (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Denisa Laurová, Bc. Monika 

Pažická, PhDr. Michaela  Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš,  Marián Žiak) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 52/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje prevod finančných prostriedkov 

vo výške 11 512,80€ z rezervného fondu obce na bežný účet na nákup traktora so zametacou 

kefou. 

 

K bodu č. 9 – Prijatie 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 

V súvislosti s poskytovanou dotáciou na stravovanie v školských zariadeniach od 1.9.2019  je 

potrebné schváliť nové VZN.  

Návrh VZN č. 1/2019 bol zverejnený na úradnej tabuli obce od 10.06.2019 po dobu 15 dní. 

VZN č.1/2019 je zverejnené na internetovej stránke obce v sekcii Samospráva – VZN. 

 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 8 poslancov 

Za: 8  (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Denisa Laurová, Bc. Monika 

Pažická, PhDr. Michaela  Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš,  Marián Žiak) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 53/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje 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 
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K bodu č. 10 – Schválenie navýšenia príspevku pre Spoločný obecný úrad Nováky 

Z dôvodu nárastu stavebnej agendy a zmeny stavebného zákona sa starostovia obcí 

Spoločného obecného úradu v Novákoch na pracovnom stretnutí 04. júna 2019 dohodli na 

vytvorenie nového pracovného miesta na stavebnom úrade. Z tohto dôvodu je potrebné zvýšiť 

príspevok na financovanie Spoločného obecného úradu v Novákoch. Príspevok sa zvyšuje od 

01. 07. 2019 zo sumy 0,20 eur na 0,242 eur. 

 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 8 poslancov 

Za: 8  (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Denisa Laurová, Bc. Monika 

Pažická, PhDr. Michaela  Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš,  Marián Žiak) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 54/2019 

Obecného zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom 

berie 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. 

schvaľuje 

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. 

 

K bodu č. 11 Schválenie prevodu vlastníctva pozemku LV č. 1758 

V nadväznosti na schválenie Zámeru predaja pozemku pani Mokošovej a pánovi Sládkovi na 

zasadnutí OcZ 23.8.2018  je potrebné schváliť aj prevod vlastníctva pozemku LV. Č. 1758 

 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 8 poslancov 

Za: 8  (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Denisa Laurová, Bc. Monika 

Pažická, PhDr. Michaela  Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš,  Marián Žiak) 

Proti:  0    

Zdržalo sa: 0 

 

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, schvaľuje 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. 827/3, o výmere 176 m², orná pôda a parcela CKN 828/1 

o výmere 192 m², kupujúci - Ing. Emília Mokošová, rodená Sládková, nar. ................, trvale 

bytom ............................................,  Kamenec pod Vtáčnikom 

 

2. novovytvorenú parcelu č. 827/1, o výmere 181 m², orná pôda, kupujúci - Jozef Sládok,  nar. 

.........................., trvale bytom ................................., Kamenec pod Vtáčnikom 

 

 

 

K bodu č. 12 -  Diskusné príspevky poslancov a občanov 

Bc. Monika Pažická – na jeseň by sme chceli zopakovať burzu hračiek a oblečenia, chválim 

výber kapiel na Koncerte za dobré vysvedčenie, takisto MDD bola vydarená akcia a  chcem 

poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní týchto akcií 

Marián Žiak – ďakujem starostovi a poslancom, za schválenie finančných prostriedkov na 

závlahový systém 
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Michal Fábry – aká je postupnosť kosenia v obci, najprv je vykosená cesta  smerom na Píly až 

potom je pokosený cintorín, v rámci obce sa nachádza niekoľko studní, máme hasičské auto, 

mohlo by raz za rok vyčerpať tieto studne, ako aj skontrolovať poklopy na nich. 

- Pozemky  pod bytovkami boli vyvlastnené, za posledných 28 rokov sa nič nedialo, 

v 1965 to bolo vyvlastnené v prospech Československého štátu v správe MNV 

- Chcel by som poprosiť obecný úrad, aby nám pomohol.  

Starosta obce – ku koseniu – treba rozlíšiť, čo kosí kosačka a čo krovinorez. Rovné plochy 

s kosačkou idú rýchlejšie, dokášanie s krovinorezom pomalšie. A cintorín, tam kde sú hroby 

sa kosí iba krovinorezom. Čo sa týka pozemkov na bytovkách, dám to preveriť prácničke, či 

máme na tieto pozemky nárok. 

Štefan Macho – Cesta na Jandovú, kto sa tam bol pozrieť? Ján Pavkeje cestu stále zužuje.  

Daniel Pisár – navrhujem, aby sme mu dali podnet na zastavenie tejto stavby, dať spraviť 

geometrický plán, zase to posunul do cesty, jednoznačne je to v ceste. Treba mu poslať výzvu. 

Na porade sme sa bavili aj o kríkoch pri pánovi Jánoškovi, aby sme to opílili, pretože už rastú 

do cesty. 

Starosta obce –  napíšeme mu výzvu 

Peter Pisár – chcem sa poďakovať starostovi obce za Koncert za dobré vysvedčenie a všetkým 

organizáciám, ktoré sa podieľali na organizovaní koncertu, bola to veľmi vydarená akcia.  

Bolo 145 účinkujúcich, reklama perfektná, aj občerstvenie bolo výborné. Chata Hrádok to  

mali spravené na úrovni.  Veľmi dobre sa tu účinkujúci cítili. Tento rok bol asi najlepší, 

ďakujem. 

 

13. 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:  Bc. Monika Pažická   ______________________ 

         

   Mgr. Denisa Laurová   ______________________           

   

    

Zapisovateľka: Ing. Iveta Rybárová     ______________________              

 

Starosta obce:   Ing. Dušan Ďuriš   ________________________
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Uznesenia zo 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, dňa 

26.06.2019 

 

Uznesenie č. 43/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schvaľuje: 1. program rokovania OcZ 

           2. návrhovú komisiu v zložení -  Marián Žiak, Ing. Ján Vojdáš 

 

b) určuje  overovateľov zápisnice: Bc. Monika Pažická, Mgr. Denisa Laurová 

 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

Uznesenie č. 44/2019 

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

uznesení č. 35-42/2019. 

Uznesenie č. 45/2019 

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

obce zo dňa 26.06.2019. 

Uznesenie č. 46/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Kamenec pod Vtáčnikom  na II. polrok 2019. 

Uznesenie č. 47/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie stanovisko hlavného 

kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2018 

Uznesenie č. 48/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2018 

a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

Uznesenie č. 49/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje použitie prebytku rozpočtového 

hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 43 522,67€. 

Uznesenie č. 50/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Konsolidovanú účtovnú závierku 

za rok 2018. 

Uznesenie č. 51/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3/2019. 

Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky: 

Bežné výdavky    

01.1.1   

   

637 Služby          -13 950,00 

06.4.0   

641012 Príspevok Spoločný obecný úrad              +250,00 

08.1.0           

 642002 Príspevok TJ          + 9 700,00 

Kapitálové 
výdavky 

  

05.6.0   

714004 Nákup traktora so zametacou metlou 11 513,00 
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Bežné výdavky   

Základná škola   

6xxx Originálne kompetencie -5% na projekt   4 000,00 

 
Uznesenie č. 52/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje 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 schvaľuje 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 

berie 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. 

schvaľuje 

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. 

 

 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 6 znie:  

Zmluvné strany sú povinné previesť na účet SOÚ: 
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- 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, schvaľuje 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. 827/3, o výmere 176 m², orná pôda a parcela CKN 828/1 

o výmere 192 m², kupujúci - Ing. Emília Mokošová, rodená Sládková, nar. 12.07.1955, trvale 

bytom Dolnokamenčianska 221/34,  Kamenec pod Vtáčnikom 

 

2. novovytvorenú parcelu č. 827/1, o výmere 181 m², orná pôda, kupujúci - Jozef Sládok,  nar. 

29.09.1957, trvale bytom Na Záhumnie 238/1, Kamenec pod Vtáčnikom 
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Príloha č. 1 

 

Kontrola plnenia uznesení 35-42/2019 

Uznesenie č. 35/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schválilo: 1. program rokovania OcZ 

           2. návrhovú komisiu v zložení -  Bc. Monika Pažická, Eduard Nechala 

 

b) určilo overovateľov zápisnice: Ing. Ľubica Fábryová, Marián Žiak 

 

c) zobralo na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

Uznesenie č. 36/2019 

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

plnenia uznesení č. 29-34/2019. 

Uznesenie č. 37/2019 

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

starostu obce zo dňa 25.04.2019. 

Uznesenie č. 38/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo 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 zobralo na vedomie informáciu kronikára 

obce za rok 2018. 

Uznesenie č. 40/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom neschválilo 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 neschválilo 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 schválilo odpis nedoplatkov od Augustína 

Balážová, Svatomír Šándor a TIMA BAR. 
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Príloha č. 2 

 

 

Správa starostu obce o činnosti zo dňa 26.6.2019 

 

Od poslednej správy podanej dňa 25.4.2019 sa uskutočnili nasledovné kultúrno – spoločenské 

akcie: 

30.4. Stavanie mája a májová veselica 

4.5. Burza oblečenia  a hračiek 

9.5. Divadelný zájazd Nitra na predstavenie Syna či dcéru 

14.5. a 21.5. Oslava Dňa matiek ZŠ a MŠ s vstúpením 

18.5 - 19.5. Zájazd do družobnej  obce Postřelmov s vystúpením Kapellky 

31.5. Oslavy MDD na ihrisku TJ Tatran 

20.6. Divadelný zájazd do Nitry na predstavenie Zaľúbený Shakespeare 

21.6. Koncert za dobré vysvedčenie 

22.6. Zájazd do Oravíc, organizovaný priateľmi turistiky 

 

Ďakujem spoločenským organizáciám a všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na týchto 

akciách. 

 

Informácie o projektoch: 

 

Zberný dvor – Nosič kontajnerov a 6ks kontajnerov je dodaných. Objednávky sú vystavené na 

drvič bio odpadu a traktor s príslušenstvom a dodaním 

 

Kompostéry – kompostéry sú dodané. 9.7. príde kontrola z ministerstva a následne si budú 

môcť občania tieto vyzdvihnúť v zbernom dvore v určených časoch 

 

Materská škola – bez zmeny. 4 mesiace už čakáme na podpis zmluvy,ktorá je na právnom 

oddelení 

 

Detské ihrisko – z požadovanej sumy 12 000€ nám bola schválená dotácia vo výške 8 000€. 

Z tohto dôvodu sme upravovali rozpočet a jeho úprava bola schválená. Teraz čakáme na 

zmluvu a jej podpis. 

 

Envirofond – požiadali sme o zmenu namiesto zametacieho auta traktor so zametacou kefou, 

nakoľko autá sú veľmi drahé a my sme dostali len 30 000€. Zmena bola schválená, dodatky 

k zmluvám poslané a čakáme na zmluvu a podpis. 

 

O ostatných podaných projektoch informácie nemám. 

 

Zamestnanci úradu ukončili budovanie oplotenia pred SD a vykonávajú bežné údržbárske 

práce a kosia obecné plochy. Nastáva čas dovoleniek, tak dúfam, že si každý nájde čas na 

oddych a načerpanie nových síl do ďalšej práce. 

 


