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Milí spoluobčania, 
Nový rok nie je len údaj v kalendári, 
ale pre každého z nás znamená aj 
začiatok nových plánov, predsavzatí 
a určenie si nových cieľov, ktoré by 
sme počas nastávajúceho roka 
chceli uskutočniť v súkromnom i 
pracovnom živote. Je to však aj čas 
obzretia sa späť a zhodnotenia toho, 
čo sme uplynulý rok zažili, vykonali i 

nestihli urobiť. Život človeka je sám o sebe pestrý a každého 
z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom a 
nezdarom, ako aj dni dobré veselé, radostné a šťastné. A na 
tom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci započaté  a 
nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu. 
Aj samotná obec počas uplynulého roka prekonávala 
prekážky, ale tešila sa aj z dokončených diel a úspechov. 
Dúfam, že aj vy občania ste prežívali úspechy a všetky 
pozitívne udalosti ako aj vykonané práce na zveľaďovaní 
obce s radosťou a záujmom. Pretože všetko sa robí pre 
zlepšenie a skvalitnenie života občanov, Vášho života v obci.  
Práve na prahu nového roka chcem úprimne poďakovať práve 
tým ľuďom, ktorí sú tvorcami takýchto pozitívnych hodnôt. 
Všetkým tým,  ktorí svoju energiu, talent a čas nezištne 
venovali v prospech celku. V prvom rade ďakujem poslancom 
obecného zastupiteľstva za tvorivý a konštruktívny prístup 
k riešeniu vecí verejných. Verím, že sa nám spoločne darilo 
riadiť chod tejto obce tak, aby sme nesklamali dôveru, ktorú 
ste nám  vložili do rúk.  
Takisto ďakujem zamestnancom  a obchodným partnerom 
obce. Každý z nich bol malým či väčším kolieskom v súkolesí, 
bez ktorého by sme nemohli existovať ako spoločenstvo. 
Spoločenstvo, ktoré naozaj žije pospolu, rozvíja sa a vytvára 
tak hmotné i nehmotné hodnoty tejto obce. Všetkým ďakujem 
za odvedenú prácu .  
Želám našej obci úspešný rok 2018.  Všetkým Vám vinšujem 
veľa zdravia a šťastia, rodinnej lásky a pohody, úspechov 
v práci. A to všetko nie ako náhodu, nie ako výhru v lotérii, ale 
ako logický dôsledok našich vzájomných pozitívnych vzťahov, 
ako výsledok našej práce. Prajem nám, aby sme boli 
kultúrnym spoločenstvom ľudí, ktorí si vážia svoje dejiny, 
poctivo žijú svoju prítomnosť a s rozvahou myslia na 
budúcnosť.
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História obce Kamenec pod Vtáčnikom 
 

  
Obec Kamenec pod Vtáčnikom sa môže popýšiť bohatou a zaujímavou históriou. Obec 
vznikla v r. 1955 zlúčením Dolného a Horného Kamenca. Zo stručných historických 
údajov vieme, že v chotári oboch zlúčených obcí objavili archeológovia hradisko so 
sídliskovými mladohalštattskými nálezmi a zdá sa, že celé toto územie bolo nepretržite 
osídlené až do stredoveku. 
V dnešnom chotári zlúčených obcí najskôr vznikol Horný Kamenec. Najstarší písomný 
doklad o ňom jestvuje z r. 1355. V chotári Horného kamenca vznikol Dolný Kamenec, o 
ktorom prvý písomný doklad jestvuje z r. 1518. V podstate tie isté šľachtické rody ovládali 
aj novovzniknutú obec. Keby sme dali do úvahy iba známe historické fakty, došli by sme 
k záveru, že najneskôr od začiatku 16. storočia sa obe spomenuté obce vyvíjali 
samostatne, na sebe takmer nezávisle, a to až do ich zlúčenia v r. 1955. 
Farský goticko-renesančný kostol v Hornom Kamenci, ktorý pochádza z polovice 16. 
storočia, je zasvätený všetkým svätým a na pečatidle obce je Madona s dieťaťom. Je to 
pochopiteľné, pretože ustálený symbol pre Všetkých svätých nejestvuje, obec chcela mať 
cirkevný motív, a tak sa rozhodla najneutrálnejšie – zvolila si patrónku Uhorska. 
Medzníkom vo vývoji potvrdzovacích prostriedkov oboch obcí je rok 1762. V tomto roku 
vzniká totiž samostatné nápisové pečatidlo Dolného Kamenca. Odtlačok tohto pečatidla 
je na dokumente z r. 1776. Prvé skutočne heraldické pečatidlo je z r. 1783 a 1784. V 
strede pečatného poľa sú vyryté tri skalnaté bralá, stredné je výrazne vysoké, a na nich 
tri stromy s nezvyklo malou korunou, akoby bol chcel kovorytec vyjadriť veľkú vzdialenosť 
rastúcich stromov od pohľadu na ne z úpätia vysokých brál. skalnaté bralá nie sú tu 
náhodné, upozorňujú na názov oboch obcí. v hornej tretine pečatného poľa je na stuhe 
vyrytý ich spoločný názov: KAMENECZ. 
Doklady na použitie tohto pečatidla jestvujú zatiaľ iba z Horného Kamenca. Nové 
pečatidlo obe obce používali až do začiatku nášho storočia – do vzniku nápisových 
pečiatok. Z tohto obdobia zatiaľ poznáme iba nápisovú pečiatku Horného Kamenca s 
textom: BARS VÁRMEGYE FELSOKEMENCZE KOZSÉG *1906*. Našli sme ju na 

dokumente z roku 1908. 
Opísané potvrdzovacie prostriedky oboch pôvodne samostatných obcí azda celkom presvedčivo ukázali, akou výhodou je skutočnosť, 
že pôvodne dve samostatné obce – Dolný a Horný Kamenec – zostali naďalej zlúčené. Z povedaného vyplýva, že je úplne vylúčené 
navrhnúť samostatný historický erb pre dolný a samostatný pre Horný Kamenec. Obe obce mali totiž neustále spoločný symbol.  
 

 
Erb obce má modrý štít s tromi striebornými (bielymi) skalnými bralami, na ktorých sú tri strieborne (biele) stromy 
s nezvyčajne malými korunami. Pri jeho tvorbe bolo historicky a heraldicky logické, že ako predloha tohto 
obecného symbolu sa použije pečatidlo obce, ktoré jednak vystihuje názov obce a súčasne upozorňuje na lesné 
bohatstvo chotára. Súčasná podoba obecného erbu pochádza z roku 1992, jeho historické korene však siahajú 
až do 18. storočia. 
 

 
Vlajka obce je tvorená siedmimi pozdĺžnymi pruhmi, ktoré sú usporiadané v poradí striedavo modrá a biela, 
pričom biele sú 2x širšie ako modré. Vlajka je zakončená tromi cípmi. 

 
 

 
Demografia 

Počet obyvateľov mal striedajúce tendencie rastu i úbytku. V roku 1828 na území Horného Kamenca bolo 42 domov s počtom 
obyvateľov 262, v roku 1842 to bolo už len 253 obyvateľov a v roku 1880 bolo už iba 30 domov, ale 339 obyvateľov. V roku 1900 
stúpol počet obyvateľov na 404 osôb. Z tohto počtu bolo zárobkovo činných 183, z nich 100 osôb v obchode. Tu sa zrejme jedná o 
podomový obchod súvisiaci so zberom handier (nadväznosť na významnú historickú etapu výroby papiera v Dolnom Kamenci), 65 
obyvateľov sa zaoberalo poľnohospodárstvom a 6 remeslami. 

Demografické údaje z 19. storočia svedčia o pomerne ustálenom počte obyvateľov Dolného Kamenca. V roku 1828 mala obec 64 
domov a 420 obyvateľov, v roku 1848 425 obyvateľov, v roku 1888 48 domov s počtom obyvateľov 402 a v roku 1900 to bolo 504 
obyvateľov. Z toho bolo 241 živiteľov, z ktorých sa 151 živilo poľnohospodárstvom, 66 v obchode (podobne ako v Hornom Kamenci – 
zber handier). V obci bolo ešte 10 nádenníkov, 9 remeselníkov, boli to bežné remeslá vtedajšieho obdobia kováč, stolár, švec, mlynár, 
krčmár. Do celkového počtu ešte treba započítať štyroch sluhov.  
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Štatistické údaje o počte obyvateľov za rok 2017 

 Spolu Muži Ženy 

Počet obyvateľov 1767 859 908 

Počet narodených detí 14 7 7 

Počet zomrelých 22 9 13 

Počet prihlásených na trvalý pobyt 26   

Počet odhlásených z trvalého pobytu 23   

Zmena pobytu v rámci obce 10   

Počet prihlásených na prechodný pobyt 2   

Počet občanov, ktorí uzatvorili manželstvo 19   

( stav k 18.12.2017) 
 

Triedenie odpadu 
 

Triedenie je hračka, myslia si Slováci. Mnohí ale nevedia, aký odpad do 
akého kontajnera patrí. Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky štúdií 

európskeho štatistického úradu Eurostat. Z celkového odpadu putuje len 
asi 6 % na recykláciu, 12 % končí v spaľovni, 6 % sa kompostuje, ale až 
76 % končí na skládkach. Často aj nelegálnych. Táto štatistika radí 
Slovensko na chvost EÚ v nakladaní s odpadom. 
 
Farebná abeceda triedenia Nový zákon o odpadoch priniesol štyri 

základné farby kontajnerov. Žltá je určená na plasty, modrá na papier, zelená na sklo, červená na kovy. Zákon však povoľuje, aby sa 
viaceré komodity triedili spolu, do jedného kontajnera. Závisí to od technickej infraštruktúry a zavedeného systému v tom-ktorom 
regióne. Zákon napríklad povoľuje spoločný zber plastov, kovov a nápojových kartónov, takže na niektorých miestach by ste márne 
hľadali tieto farby kontajnerov. Aby ste si boli istí, čo kam môžete vhodiť, najlepším spôsobom je prečítať si štítky priamo na zberných 
nádobách. Tie musia obsahovať presné informácie o tom, čo všetko do konkrétnych nádob patrí. 

 

 
 

Počet obyvateľov 

K 31.12.2017 1767 

K 31.12.2016 1771 

K 31.12.2015 1769 

k 31.12.2014 1777 

k 31.12.2013 1786 

k 31.12.2012 1799 

k 31.12.2011 1820 

k 31.12.2010 1827 
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ŠPORT:  K-FIT Kamenec pod Vtáčnikom  
 
Sídlo posilňovne je v bývalých priestoroch materskej školy. Návštevníci si môžu zacvičiť v kardiozóne, silových stanovištiach s veľkým 
množstvom závaží a solídnym výberom jednoručných činiek a super strojoch. 

Otváracie hodiny: 

júl-august Po-Pi:  18:00-20:00 

  So-Ne:  14:00-16:00 

september-jún Po-Pi:  17:00-20:00 

  So-Ne:  14:00-16:00 

Vstupné: 

1 vstup (časovo neobmedzený)  1,50 € 

Permanentka na 1 mesiac  15 € 

Súčasťou fitness centra je aj Fit bar, kde je možné zakúpiť si športové nápoje. 

Kontakt: 

Branislav LAUŠ: 0908 737 094 

Ivan MINICH: 0907 591 672  

 
Na dvere nám už klopkajú sviatky, dni plné maškŕt, a asi ako každý, nehľadíme čo si dáme na tanier pod zub, no a nemôžeme sa 
čudovať že nás váha po novom roku prekvapí, a preto sme si pripravili pre vás kupón na mesačnú permanentku iba za 5 €. Tento rok 
sme zakúpili nové stroje, opravili steny a snažili sa priestory zveľadiť, aby ste sa u nás cítili čo najpríjemnejšie. Príďte nás navštíviť, 
veľmi radi vám pomôžeme a poradíme v tréningoch. Tešíme sa na vás, váš tím K-FIT   
 
 
 
Vystrihni a dones so sebou  
 

   
 

 



 5 

VI. Liga Muži Majstrovstvá oblasti

Klub Z V R P Body + Body

1. Dolné Vestenice 15 10 3 2 36 : 16 33 15

2. Dežerice 15 9 3 3 30 : 18 30 9

3. Skačany 15 9 2 4 38 : 16 29 5

4. Handlová 15 9 2 4 38 : 21 29 8

5. Kamenec pod Vtáčnikom 15 8 5 2 29 : 13 29 8

6. Diviacka Nová Ves 15 8 2 5 41 : 28 26 2

7. Nitrianske Sučany 15 8 1 6 29 : 25 25 1

8. Chynorany 15 7 3 5 33 : 20 24 3

9. Nitrianske Rudno 15 6 0 9 28 : 31 18 -6

10. Rudnianska Lehota 15 4 5 6 17 : 23 17 -4

11. Kolačno 15 5 2 8 25 : 39 17 -7

12. Sebedražie 15 5 1 9 23 : 37 16 -8

13. Opatovce nad Nitrou 15 4 2 9 19 : 35 14 -7

14. Malá Hradná 15 3 3 9 18 : 35 12 -12

15. Veľké Bielice 15 4 0 11 19 : 42 12 -9

16. Nitrianske Pravno 15 3 2 10 18 : 42 11 -16

Skóre VI. Liga Dorast MO skupina Prievidza

Klub Z V R P Body + Body

1. Zemianske Kostoľany 12 10 1 1 73 : 14 31 13

2. Sebedražie 12 9 3 0 60 : 9 30 12

3. Kamenec pod Vtáčnikom 12 9 2 1 62 : 19 29 11

4. Diviacka Nová Ves 12 7 0 5 54 : 27 21 3

5. Nitrianske Pravno 12 6 3 3 36 : 22 21 3

6. Chrenovec-Brusno 12 5 2 5 33 : 36 17 2

7. Opatovce nad Nitrou 11 5 0 6 31 : 36 15 0

8. Lehota pod Vtáčnikom 10 4 1 5 29 : 23 13 -5

9. Pravenec 11 3 3 5 27 : 31 12 -3

10. Liešťany 12 2 2 8 13 : 53 8 -13

11. Handlová 12 2 1 9 20 : 59 7 -11

12. Valaská Belá 12 2 1 9 22 : 76 7 -11

13. Čereňany 12 2 1 9 8 : 63 7 -11

Skóre

III. Liga Starší žiaci skupina SZ ZSFZ

Klub Z V R P Skóre Body

1. AFC Nové Mesto nad Váhom 13 12 0 1 8:09 36

2. OŠK Moravany nad Váhom B 13 8 3 2 9:19 27

3. FK TJ Kúty 13 8 1 4 20:29 25

4. FK Junior Kanianka 13 7 2 4 14:17 23

5. FK Iskra Nováky 13 6 5 2 8:25 23

6. TJ Tatran Horovce 13 7 2 4 7:26 23

7. FC Baník Prievidza B 13 7 0 6 1:18 21

8. FK Dubnica B 13 6 2 5 6:27 20

9. FKS Nemšová 13 5 1 7 13:33 16

10. Spartak Myjava B 13 3 3 7 15:33 12

11. TJ Iskra Holíč 13 3 1 9 13:38 10

12. OK Častkovce 13 1 6 6 14:43 9

13. ŠK LR CRYSTAL 13 3 0 10 20:04 9

14. TJ NAFTA GBELY 13 1 2 10 15:45 5

III: Liga Mladší žiaci skupina SZ ZSFZ

Klub Z V R P Skóre Body

1. TJ NAFTA GBELY 13 13 0 0 19:04 39

2. FC Baník Prievidza B 13 10 0 3 8:20 30

3. OK Častkovce 13 9 1 3 16:20 28

4. FK Iskra Nováky 13 8 0 5 4:37 24

5. FKS Nemšová 13 7 1 5 4:26 22

6. FK Dubnica B 13 7 1 5 22:40 22

7. OŠK Moravany nad Váhom B 13 7 0 6 49:60 21

8. AFC Nové Mesto nad Váhom 13 6 2 5 6:43 20

9. TJ Iskra Holíč 13 6 0 7 22:00 18

10. FK TJ Kúty 13 5 0 8 20:38 15

11. Spartak Myjava B 13 4 3 6 12:48 15

12. FK Junior Kanianka 13 2 2 9 22:45 8

13. ŠK LR CRYSTAL 13 2 0 11 17:57 6

14. TJ Tatran Horovce 13 0 0 13 14:22 0

ŠPORT: Futbal 
 
 
Vo svojej ročnej správe píšu, že nielen futbalom sú živí. Pomáhajú pri organizovaní fašiangov, MDD, Behu do vrchu 
a sami organizujú futbalový ples, futbalové turnaje o pohár starostu obce a Memoriál Lacka Nechalu, každý turnaj je 
ukončený diskotékami pod holým nebom. 
Okrem tejto záslužnej činnosti sa prezentujú i na vytváraní dobrého pocitu pre každého kto navštívi tento športový stánok. 
Ihrisko je vždy veľmi pekne pokosené, pravidelne zalievané, dresy pekne opraté a keď v minulom roku zistili,  že ešte by 
mohli pre tento stánok niečo urobiť, tak sa pustili do prerábania. Najprv bufet, potom kúrenie, šatne, rozhodcovské 
miestnosti, a klubovňa. Práca čakala i vonku, opravili lavičky na tribúne a do ďalšieho obdobia si naplánovali ďalšie práce. 
Vymaľovanie tribúny, postavenie toaliet pre mužov, vytvorenie parkoviska pred vstupom do areálu, rekonštrukcia 
práčovne. Mnoho finančných prostriedkov bolo použitých z obecné úradu, pretože zveľaďujú obecné budovy, ale 
brigádnické hodiny boli platené z lásky k futbalu. Úprimná vďaka patrí aj  manželkám týchto mládencov, za ich trpezlivosť. 
Telovýchovná jednota TATRAN, je jedna z najväčších organizácii v našej obci a podľa správy aj najaktívnejšia a aj 
najrobotnejšia. Patrí im veľká vďaka. 
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ŠPORT: Stolný tenis 
 
OSST Prievidza - 6. liga, muži 2017/2018              OSST Partizánske - 5. liga, muži 2017/2018 

Pořadí  Mužstvo Utkání Výhry Remízy Prohry Skóre Body 

1.  
SK Open Tužina 
B 

12 11 0 1 149:67 34 

2.  
Sokol Handlová 
B 

12 9 0 3 133:83 30 

3.  
ObSK UNIMAT 
Lazany C 

12 8 2 2 146:70 30 

4.  
Lehota pod 
Vtáčnikom A 

12 9 0 3 129:87 30 

5.  
KST Nitrianske 
Rudno B 

12 7 1 4 107:109 27 

6.  
PP Klub 
Prievidza A 

12 7 1 4 121:95 27 

7.  
SK Žarnov 
Oslany C 

12 6 1 5 110:106 25 

8.  
ObSK Chren.-
Brusno A 

12 6 1 5 107:109 25 

9.  
Polstrav 
Bystričany C 

12 6 0 6 121:95 24 

10.  
STK Hanus 
Cigeľ A 

12 3 0 9 94:122 18 

11.  
Tatran Kamenec 
p. V. B 

12 1 1 10 72:144 15 

12.  
SO Sebedražie 
B 

12 1 1 10 78:138 15 

13.  
PP Klub 
Prievidza B 

12 0 0 12 37:179 12 

 
 
 
 
 

Šport: Šach 
 
Tabuľka podľa poradia 

Por. Družstvo 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 5a 5b 6a 6b  TB1   TB2   TB3  

1 PRM Bojnice B  *   *  3½  3  3  3  2½  0 13 15,0 

2 ŠK Prievidza C 1½   *   *  3  3½  1½  3  0 9 12,5 

3 ŠK Handlová B 2  2   *   *  2½  3½  4  0 7 14,0 

4 TJ Tatran Kamenec pod Vtáčnikom 2  1½  2½   *   *  3  4  0 7 13,0 

5 MK Slovenský orol Prievidza 2  3½  1½  2   *   *  3  0 6 12,0 

6 ŠK Chynorany B 2½  2  1  1  2   *   *  0 1 8,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pořadí  Mužstvo Utkání Výhry Remízy Prohry Skóre Body 

1.  
ObSK UNIMAT 
Lazany B 

13 11 2 0 159:75 37 

2.  
Priehrada 
Kanianka A 

13 9 3 1 146:88 34 

3.  
STK Malé 
Chlievany A 

13 10 0 3 152:82 33 

4.  
STK 
Žabokreky n/N 
A 

13 9 1 3 135:99 32 

5.  
Polstrav 
Bystričany B 

13 6 4 3 138:96 29 

6.  
STK T. 
Partizánske C 

13 5 3 5 119:115 26 

7.  
KST Nitrianské 
Rudno A 

13 6 0 7 110:124 25 

8.  STO Nitrica A 13 4 4 5 112:122 25 

9.  
STK Žarnov 
PD Oslany B 

13 4 3 6 109:125 24 

10.  
STK Veľké 
Uherce C 

13 4 2 7 96:138 23 

11.  
ŠKST Bošany 
C 

13 3 2 8 103:131 21 

12.  
Kamenec p/V 
A 

13 3 1 9 90:144 20 

13.  
ŠK STO Prusy 
B 

13 1 4 8 87:147 19 

14.  
SO Sebedražie 
A 

13 1 1 11 82:152 16 

https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4617&muzstvo=13
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4617&muzstvo=13
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4617&muzstvo=11
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4617&muzstvo=11
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4617&muzstvo=12
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4617&muzstvo=12
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4617&muzstvo=10
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4617&muzstvo=10
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4617&muzstvo=7
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4617&muzstvo=7
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4617&muzstvo=2
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4617&muzstvo=2
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4617&muzstvo=5
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4617&muzstvo=5
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4617&muzstvo=3
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4617&muzstvo=3
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4617&muzstvo=6
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4617&muzstvo=6
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4617&muzstvo=8
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4617&muzstvo=8
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4617&muzstvo=1
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4617&muzstvo=1
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4617&muzstvo=4
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4617&muzstvo=4
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4617&muzstvo=9
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4617&muzstvo=9
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4633&muzstvo=5
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4633&muzstvo=5
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4633&muzstvo=4
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4633&muzstvo=4
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4633&muzstvo=6
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4633&muzstvo=6
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4633&muzstvo=10
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4633&muzstvo=10
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4633&muzstvo=10
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4633&muzstvo=2
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4633&muzstvo=2
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4633&muzstvo=8
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4633&muzstvo=8
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4633&muzstvo=14
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4633&muzstvo=14
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4633&muzstvo=11
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4633&muzstvo=7
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4633&muzstvo=7
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4633&muzstvo=9
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4633&muzstvo=9
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4633&muzstvo=1
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4633&muzstvo=1
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4633&muzstvo=3
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4633&muzstvo=3
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4633&muzstvo=13
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4633&muzstvo=13
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4633&muzstvo=12
https://www.pinec.info/htm/rozpis/muzstvo/?soutez=4633&muzstvo=12
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Kultúra v obci v roku 2017 
 
 

 
FAŠIANGY PO KAMENČIANSKY 
 
„Jánoškovci, Nechalovci, Fábryovci, 
Halačovci, Šimovci, Hudecovci, i iní 
….„ovci“, mali ste fašiangy?“ – takto 
úprimne sa pán starosta obce Kamenec 
pod Vtáčnikom Ing. Dušan Ďuriš 
prihováral svojim spoluobčanom na 
slávnostnom pochovávaní Basy Rózky 
dňa 25. februára 2017 v spoločenskom 
dome. „Ak áno, tak vitajte!“ 
Vo svojom príhovore sa poďakoval  
celému fašiangovému sprievodu, ktorý 
tvorilo 26 hasičov, futbalistov 
a kamenčianskej mládeže a 12 
hudobníkov. Poďakoval sa aj  všetkým 
spoluobčanom, ktorí za pekný spev 
a tanček od fašiangovníkov počastovali 
ich dobrou pálenkou, slaninkou 

i klobáskou. Nezabudol opomenúť i koč ťahaný dvoma koníkmi, ktorí očarili najmä deti, ktoré sa s nimi kúsok previezli. 
Potom  celú slávnosť chytili do rúk fašiangovníci. Po dvoch dňoch tancovania v každom dome dokázali ešte zaspievať i tým, ktorí 
neboli doma a priali si zahrať v sále. Takto mali možnosť si pozrieť našich veselých chlapcov aj tí, ktorí neboli z našej obce. 
Spropagovali sme túto akciu náležite, a preto sme našli medzi požiadavkami o zatancovanie i obyvateľov z Brna, zo Žarnovice, 
z Handlovej, zo Zemianskych Kostolian. Ťažkú púť dedinou prekonala a prekrásny hudobný sprievod pripravila amatérska hudobná 
skupina Kapellka so svojimi hosťami. No a samotný akt rozlúčky s basou Rózkou sa niesol v duchu výbornej zábavy, lebo sa s ňou 
lúčili starí mládenci i dievčence, na ktorých zazneli pravdivé klebety. Zábava pokračovala netradičnou tombolou a diskotékou. Kto 
nezažil kamenčianske fašiangy, nech sa príde pozrieť o rok. Čaká ho skvelá zábava. 
 
 
 
 

 
KONCERT ZA DOBRÉ 
VYSVEDČENIE 
 
Ak sa niekto dobre učí a je jedno, či 
je školák, stredoškolák, 
vysokoškolák, má nárok prísť na 
našu akciu Koncert za dobré 
vysvedčenie. Tohto roku sa už konal 
desiatykrát. Práve týmto šikovným 
školákom patrí tento koncert za ich 
celoročné dobré úspechy. Oni by si 
ho mali užívať práve najviac. A takí 
istí šikovní, akí boli pod pódiom, boli 
i na pódiu. Predstavilo sa 5 
zoskupení zo ZUŠ z Novák 
a Prievidze, z Martina prišla skupina 
Mr. Teddy a z Liptovského Mikuláša 
Susedovie kury. Za celým 
programom dala bodku skupina 

R.A.S. z Kamenca pod Vtáčnikom, ktorá pred obrovským publikom vystupovala po prvýkrát. Zožali fantastický úspech. Medzi 17.30 
hod. a 18.30 hod. vystúpilo 15 talentovaných detí z MŠ a ZŠ. Tento rok to boli: Damianko Borecký, Matúško Mesiarik, Julka 
Nechalová, Nelka Sokolová, Sarinka Nechalová, Natálka Machová, Tánička Píšová, Deniska Laurová, Martinko Obžera, Emka 
Važanová, Julianka Boboková, Dominika Hájovská, Tomáško Nechala, Adamko Guľka a Peťka Benková. Za ich vystúpenie boli 
obdarovaní darčekovými taškami, do ktorých im prispelo 28 podnikateľov a známych. Akcia trvala do druhej hodiny rannej. 
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VESELÁ JE DEDINA 
 
V obci sa každý druhý rok konajú Dychovky pod 
Vtáčnikom. Takže každý druhý rok nám 
v kultúrnom lete v mesiacoch júl, august zostal 
voľný termín na uskutočnenie iného kultúrneho 
podujatia. Tento rok pripadol bez Dychoviek, 
ktoré sa mimochodom konali v susednej obci 
Bystričany. Vymysleli sme teda na 29.júla inú 
kultúrnu akciu pod názvom „Veselá je dedina“. 
Hudobnými hosťami boli skupina Black Band 
a Kašubovci. Návštevníkom bolo ponúkané za 
pár drobných občerstvenie, obohatené gulášom, 
ktorý bežne nepodávame, lebo sa podáva na 
iných akciách poriadaných inými spol. 
organizáciami. Atmosféra bola vynikajúca aj 
vďaka finančného prispenia Trenčianskeho 
samosprávneho kraja v hodnote 700 eur. 
Symbolický šek odovzdal samotný predseda p. 
Baška s poslancom TSK  p. Stopkom. K peknej 

atmosfére prispeli aj remeselnícke trhy, kde si ľudia mohli pokúpiť všakovaké dobroty i drobnosti.  Návštevníci sa zabávali do polnoci,  
všetci tancovali, všetko sa pojedlo, všetko sa upratalo. Všeobecne sa povrávalo po dedine, že to bola jedna z najlepších akcii. A komu 
tie dychovky chýbali mohol sa ísť o dva týždne následne na túto akciu, pozrieť do Bystričian po poľnej ceste, ktorá  určite raz bude 
cyklotrasou medzi našimi dvomi obcami. Tieto dve obce majú k sebe blízko, lebo mnohí tam majú svojich blízkych a platí to aj naopak. 
Oni u nás. 
 
 
 
 

Spoločenské organizácie v našej obci   (z výročnej správy 2017) 
 
DOBROVOĽNÝ  HASIČSKÝ  ZBOR 
Druhou najväčšou organizáciou združujúcou sa území obce s počtom členov 62 a čestných členov 9 je Dobrovoľný hasičský zbor. 
V roku 2016 vykonali 98 domových preventívno-požiarných prehliadok. Člen výboru Martin Dugovič v roku 2016 úspešne absolvoval 
Kurz preventívara požiarnej ochrany obce. 
Výbor sa stretával 1 krát mesačne a riadil sa podľa plánu práce na rok 2016. Veľmi radi a s pokorou sa zúčastňujú spoločenských 
akcii. Vo svoje správe uvádzajú, že tých podujatí bolo neúrekom. Vítanie Nového roku, bezpečné odpálenie ohňostroja, Fašiangy, 
pomoc pri usmerňovaní dopravy pri Prievidzskom duatlone, Stavanie mája,  stavanie prekážkovej dráhy na MDD, príprava Koncertu 
za dobré vysvedčenie, usmerňovanie dopravy po obci pri akcii Beh na Vtáčnik, spoluúčasť pri organizovaní Letného kina, Osláv SNP, 
Medárovho dňa. Na Mikuláša boli oslovení Radou rodičov aby odovzdali darčeky od Mikuláša deťom zo Základnej školy.  
6. apríla boli v Bystričanoch na taktickom cvičení hasičskej jednotky. Brigády sa konali väčšinou v novej hasičskej garáži, ktorá im bola 
postavená Obecným úradom za účelom zastrešenia nového hasičského auta TATRA 813. Najväčší počet brigádnických hodín si tam 
odpracoval veliteľ hasičskej jednotky pán Otto Jančovic. Patrí mu za to veľká  vďaka. 
 
 
K-FIT   
Predsedom je Branislav Lauš. Tiež patria medzi kolektív s 19 členmi. V minulosti zveľadili dosť výrazne celé fitnes centrum 
a v minulom roku pokračovali v rekonštrukcii pánskych toaliet. Upravili priestory pod kovovým schodišťom vedúcim do obecnej 
knižnici. Že to bolo strašné môžu dvaja poslanci potvrdiť, keďže  boli bývalé priestory obzrieť. Za vyčistenie priestorov im  patrí za to 
vďaka. Z obecných peňazí pri rekonštrukcii použili 270 eur. 
 
SPOLOK VČELÁROV 
Treťou pomyselne najväčšou organizáciou v našej obci s počtom včelárov 19 a s počtom včelstiev 147 je spolok včelárov.  
Od obce v minulom roku dostali 200 eur, ktoré členovia použili na nákup vakcín pre zdravie včelstva. Členovia sú radi, že ich pri ich 
práci podporuje aj obec, pretože i oni sa starajú o občanov, a to  v podobe zdravého včelstva, ktoré  podporuje dobrú úrodu 
v záhradách, alebo v predaji a dostupnosti vynikajúceho medu, ktorí predávajú svojim známym, alebo na našich kultúrnych akciách. 
A na spropagovanie významu včelstva jeden krát ročne usporiadajú kultúrnu akciu, ktorá poníma šikovnú včielku a jej produkty, ktoré 
si návštevníci môžu aj ihneď zakúpiť.  
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KLUB ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH 
Zdravotne postihnutí, ktorí majú veľké problémy so zdravím, patria k najaktívnejším organizátorom v kultúrnej oblasti  na každej 
obecnej akcii. Patrí im za to veľká chvála. Pozostávajú zo 16 členov, kde každý člen zaplatí jednotné členské 5 eur, ktoré použijú na 
svoju činnosť.  Pre obec boli nápomocné pri akciách: Fašiangy, Majáles, MDD, Koncert za dobré vysvedčenie, Dychovky pod 
Vtáčnikom, Beh na Vtáčnik, Návšteva z Postřelmova, Oslavy SNP, Medárov deň, Vianočný koncert, Adventné trhy a Silvestrovské 
stretnutie občanov. 
Vo svojej správe ďakujú obecnému zastupiteľstvu za finančnú podporu. 
 
 
STOLNOTENISOVÝ ODDIEL: 
V sezóne 2015-2016 pôsobilo v tomto oddiely 10 hráčov v dvoch družstvách. Družstvo A hrá 5.ligu Partizánske, kde skončilo na 11. 
mieste, družstvo B hrá 6.ligu Prievidza, kde sa umiestnilo na 7. mieste. 
Obec im prispela sumou 800 eur, za čo preplácali cestovné na súťaže, obnovu registrácie, štartovné, trofeje, pitný režim na zápasy, 
a nákup športových potrieb. Samozrejme táto suma im nestačí a mnohé ďalšie náklady si hradia so svojich vlastných prostriedkov. . 
Tak isto sa zapájali do spoločenských kultúrnych podujatí konaných obcou a opravili spadnutú ochrannú sieť na multifunkčnom 
ihrisku. Trénujú dvakrát do týždňa v telocvični základnej školy. Za poskytnutie priestorov na cvičenie i za poskytnutie finančnej dotácie 
touto cestou ďakujú obecnému úradu.  
 
 
PILATES 
V kratučkej správe spomína, že majú  10 členov a stretávajú sa v telocvični základnej školy dvakrát do týždňa a to v pondelok 
a štvrtok. Pri cvičení využívajú vlastné náradie, ale i náradie, ktoré im bolo zakúpené obcou v minulosti. V minulom roku nečerpali 
žiadnu finančnú podporu od obecného úradu, pretože toto cvičenie veľa náradia nepotrebuje. Oceňujú, že môžu bezplatne využívať 
telocvičňu, za to sa oni odmenia pri organizovaní MDD na ihrisku obce.  
 
 
ŠACHOVÝ  ODDIEL 
Táto organizácia patrí pod TJ Tatran, tak ako stolnotenisti a patrí k tým menším organizáciám. Do svojich radov by radi prijali nových 
členov, ktorých by toto športové odvetvie bavilo. Zatiaľ činnosť vykonávajú s tými členmi ktorých majú a zároveň sa zúčastňujú 
pravidelne na šachových súťažiach v 4. lige B 22 Trenčianskeho kraja. Ich činnosť je plne odkázaná na finančné prostriedky od obce. 
Sú to všetko výdavky okolo súťaží, či sú už poriadané inými organizáciami alebo tu, keď sa hrá o majstra obce. Na súťaže využívajú 
miestnosť v Kultúrnom dome na hornom konci. 
 
 
PRIATELIA TURISTIKY 
Správu podal pán Vladimír Pisár, bývalý dlhoročný predseda turistov. Je to poznať, že má rád turistiku, lebo informácie sypal ako 
z rukáva. Aj keď ich je 10 členov, aktívnych 6, radi pozývajú na svoje akcie spoluobčanov, ktorí túto možnosť hodne využívajú. V lete 
zorganizovali výstup na Rysy, za finančnej podpory starostu obce, počas pekného počasia čistili studničky a ku studničke na Jachovej 
v minulom roku pribudol stôl s lavičkami s brigádnickou pomocou od členov a s finančnou podporou od starostu. Každoročne 
poriadajú silvestrovský výstup na Vtáčnik, ktorý sa teší mimoriadnej obľube domácich ale i cezpoľných účastníkov. Po výstupe 
každého účastníka čaká chutný guláš. Títo členovia sa často podieľajú i na niektorých kultúrny podujatiach: Obecná zabíjačka, 
Medárov deň, nakoľko mnohí sú aj v iných organizáciách. 
 
 
KLUB DÔCHODCOV 
Jedná sa o najmenší klub v počte členov, ale iste najstarší v počte rokov. Najstaršia členka má 82 rokov a teší sa každý týždeň, že sa 
môže stretnúť a trošku sa odpútať od samoty z domu. Kade chodia, tadiaľ hľadajú nové členky, členov, ale ľudom sa akosi nechce od 
televízorov. Takto si posťažovali vo svojej správe. Na svoje stretnutia využívajú miestnosť v starom Kultúrnom dome . Spolu s klubom 
zdravotne postihnutých si spolu organizujú spoločne akcie a zároveň klubistov pozývajú na ich zájazd do Podhájskej, ktorý im 
prepláca obecný úrad. 
 
 
OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE „H A N D R Á R I“ 
Je to jediné občianske združenie na území obce. Vzniklo na obnovu papierne, a keďže práce na vyčistení papierne a jej zveľadenie sú 
ukončené a už sa len čaká na rozhodnutia pamiatkárov,  ako ďalej, tak sa podujali  inak zviditeľňovať svoju obec. Za pomoci 
spoločenských organizácii a obecného úradu a kultúrnej komisie pri Obecnom zastupiteľstve sa podieľali na  fašiangovom sprievode, 
na obecnej zabíjačke, na stavaní mája, na Koncerte za dobré vysvedčenie, Letného kina, oslavách SNP, Vianočnom koncerte 
a Adventných kín pre deti.  
Finančné prostriedky čerpajú prevažne od Obecného úradu a to hlavne  na preplatenie kapiel a zvukovej techniky. Obec sa podieľa 
i na občerstvení účinkujúcich. 
 Pokračujú v čistení areálu papierne, kosením a postrekom proti burine.  
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Plán kultúrnych podujatí 2018 
 

Dátum konania 
podujatia 

Názov podujatia Organizátor podujatia 

01.01.2018 Vítame nový rok Obec, DHZ, KK 

09.02.2018 Pochovávanie basy Obec, TJ, DHZ, STO, KD, KZP, KK           

31.03.2018 Veľkonočný turnaj v stolnom tenise Obec, STO  

11.4.2018-
15.4.2018 

Zájazd na veľtrh „Záhradkár a včelár“ do Trenčína Obec 

30.04.2018 Stavanie mája Obec, DHZ, KK 

apríl/máj 2018 Divadelný zájazd (Nitra/Bratislava) Obec 

19.05.2018 Medárov rok Obec, KK, SZV 

01.06.2018 MDD Obec, Klub Pilates, TJ, KK 

22.06.2018 Koncert za dobré vysvedčenie Obec, OZ Handrári, DHZ, TJ, KD KZP 

23.06.2018 
Memoriál Ladislava Nechalu – futbalový turnaj 
starých pánov 

Obec, TJ  

16.6.2018 Turistický výlet – Štiavnické vrchy Obec, Priatelia turistiky 

jún 2018 Návšteva kúpaliska Podhájska Obec, KD 

07.07.2018 Beh do vrchu Vtáčnik  Obec, Milan Urbanovský, DHZ, TJ 

29.07.2018 Futbalový turnaj o pohár starostu obce Obec, TJ  

11.8.2018 Dychovky pod Vtáčnikom Obec, DHZ, TJ, KK, KZP 

24.08.2018 SNP Obec, KK, KD, KZP, DHZ 

september 2018 Návšteva kúpaliska  Obec, KZP 

15.9.2018 Turistický výlet – Slovenský raj Obec, Priatelia turistiky 

október 2018 Mesiac úcty k starším Obec, ZŠ, MŠ 

november 2018 Divadelný zájazd (Nitra/Bratislava) Obec 

05.12.2018 Mikuláš navštevuje starších občanov Obec 

08.12.2018 Príchod Mikuláša Obec, ZŠ, MŠ, KK 

23.12.2018 Vianočný koncert Obec, OZ Handrári, KK 

december 2018 Vianočná burza detí ZŠ Obec, ZŠ 

30.12.2018 Výstup na Vtáčnik Obec, Priatelia turistiky 

 

Obec ponúka na prenájom 
 

Obec Kamenec pod Vtáčnikom ponúka na prenájom chatku v termálnych kúpeľoch Chalmová, ktorá prešla generálnou 
rekonštrukciou. 
Poplatky za prenájom sú nasledovné: 

cena za bunku/deň (€) 

Obdobie  1-3 dni 4-7 dní  8 a viac dní 

 1.6. – 30.6.  18 16 14 

 1.7. – 31.8.  20 18 16 

 1.9. – 30.9. 18 16 14 

 
Chatku si môžete rezervovať a bližšie informácie Vám poskytne Ing. Iveta Rybárová na Obecnom úrade v Kamenci pod Vtáčnikom, 
alebo na  t.č. 046/5465 015, 046/5465 153. Chatku odovzdáva Ivan Minich, telefón: 0911 300 002. 
Viac informácií o termálnych kúpeľoch Chalmová nájdete aj  na www.chalmova.sk 

 

http://www.chalmova.sk/
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Obec Kamenec pod Vtáčnikom ponúka na prenájom multifunkčné ihrisko s rozmermi 60x35m s podkladovou vrstvou umelá tráva + 
pieskový zásyp, na ktorom je možné vykonávať tieto športové aktivity: tenis, futbal, volejbal. 
Poplatky za prenájom sú nasledovné: 

                                                                         Cena za kurt/ihrisko za hod. v € 

 Šport bez umelého osvetlenia s umelým osvetlením 

tenis, volejbal 2,50 3 

futbal 7,50 8 

 
Každá začatá ďalšia hodina sa ráta ako celá. Informácie o možnosti prenájmu a rezervovania termínu Vám poskytnú na tel. čísle 0903 
206 834. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Správa starostu obce o zrealizovaných aktivitách v r. 2017 
 
 
→Vynovená palubovka v telocvični ZŠ ( jar 2017 ) : Obec prispela sumou 5.000,- €  na opravu tejto krásnej palubovky. Tak toto 
ocenia hlavne deti. 
 

         
 
 
→ jar 2017 podali sme žiadosť na ÚPSVaR na zamestnanie ľudí z našej obce cez dotáciu štátu EÚ pre 6 ľudí v hodnote 12023,24 €. 
Bolo vyhovené vo všetkých prípadoch. 
→ jar 2017  podali sme žiadosť na DPO SR a veliteľstvo HaZZ SR na doplnenie hasičskej a záchrannej techniky. Druhá žiadosť 
smerovala na rekonštrukciu stanice DHZ vo výške 30000 €. Zatiaľ je to všetko otvorené. 
→ jar 2017 v  Kultúrnom dome bola zrekonštruovaná sála, pódium a banketka, obrúsili, vypravili vadné miesta a nanovo nalakovali 
parkety.  
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→ jar 2017 podali sme žiadosť na TSK na kultúrne podujatie koncert za dobré vysvedčenie, bol odovzdaný symbolický šek v hodnote 
700 €  

 
→Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Spoločenskom dome ( jar 2017 ) : Investícia v hodnote .cca. 6000 €. Práce zrealizované 
z vlastných zdrojov a vlastnými ľuďmi. Len vďaka šikovnosti ľudí prijatých cez ÚPSVaR Prievidza z EŠF sa komplexne zrekonštruovali 
sociálne zariadenia podľa „noriem STN „.Veď nadarmo sa nehovorí: Kultúru národa spoznáš podľa záchoda (Jerofejev: Encyklopédia 
ruskej duše) 

 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
→leto 2017 podali sme žiadosť  o dotáciu na detské ihrisko pri Jednote vo výške 12600 € ( výzva bola napokon zrušená – škoda ) 
 
→leto 2017 zakúpili sme traktorovú kosačku KUBOTA za 17.121,- €. Nech nám slúži čo najdlhšie. 
 
→Vybudovanie chodníka pod farou ( leto 2017 ). Investícia v hodnote cca. 4000  €. Práce zrealizované z vlastných zdrojov 
a vlastnými ľuďmi. Tí, čo chodia pešo na cintorín a do kostola si povedali : Konečne. 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

http://pise.tomasulej.sk/post/59860259654/kult%C3%BAru-n%C3%A1roda-spozn%C3%A1%C5%A1-pod%C4%BEa-z%C3%A1choda-jerofejev
http://pise.tomasulej.sk/post/59860259654/kult%C3%BAru-n%C3%A1roda-spozn%C3%A1%C5%A1-pod%C4%BEa-z%C3%A1choda-jerofejev
http://pise.tomasulej.sk/post/59860259654/kult%C3%BAru-n%C3%A1roda-spozn%C3%A1%C5%A1-pod%C4%BEa-z%C3%A1choda-jerofejev
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→Výstavba zberného dvora : Dlho očakávaný projekt zo štrukturálnych fondov EÚ sa konečne po 10 mesiacoch kontrolovania VO 
dal v septembri do pohybu. Investícia v hodnote vyše 500.000,- € zložená z dvoch častí : stavba za  cca 154320,- € finišuje, a aby to 
nebolo také jednoduché, tak technológiu za cca 346000,- €, budeme musieť súťažiť ešte raz. Snáď sa toho do konca roka 2018 
dočkáme. Nuž čo : veľké peniaze si vyžadujú ešte väčšiu kontrolu. 
 

               
→Kamerový systém v obci ( leto 2017 ): Investícia v hodnote cca 22.000,- € s podporou dotácie 15.000,- € z Ministerstva vnútra. 
Celkovo 22 kamier rozmiestnených na verejných priestranstvách v obci by malo dopomôcť k väčšej bezpečnosti, ochrane majetku 
a objasnenosti, či identifikácii rôznych priestupkov a nehôd.  

 
 
 
→jeseň 2017 podali sme žiadosť  na rekonštrukciu MŠ v hodnote 838.600,- € 
 
→jeseň 2017 podali sme  žiadosť na zakúpenie kompostérov do domácnosti v hodnote 80.105,- € 
 
→jeseň 2017 zakúpili sme nové vianočné osvetlenia v hodnote cca. 3000,- € + oprava pôvodných 
 
Samostatná kapitola – KANALIZÁCIA – Ani  po takmer dvoch rokoch nemôžem povedať priaznivú správu. Jedine to, že obe obce si 
svoje „povinnosti“ v rámci poskytnutia súčinnosti voči StVS splnili. Momentálne máme snahu vyvolať územné konanie, ktoré síce už 
bolo, je pozastavené na doplnenie a vyjadrenia dotknutých inštitúcii ( a s najväčšou pravdepodobnosťou im pominie platnosť). K tomu 
ešte stavebné, zo strany ministerstva vyhlásiť výzvu, mať vyalokované financie na to, prihlásiť sa zo strany StVS, byť úspešný a môže 
sa začať napĺňať vyhlásenie o odkanalizovaní aglomerácii ako záväzku SR voči EÚ. Dlhý maratón s výhľadom – ďaleko. Nepýtajte sa 
kedy, ale skôr či. Ako optimista môžem povedať nie skôr, ako v r. 2019 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU Rozpočet Skutočnosť Návrh očakávaná Návrh Návrh Návrh

2016 2015 2017 skutočnosť 2018 2019 2019

844 291 956 824 874 751 892 777 953 122 944 385 944 385

Kapitálové príjmy 0 213 262 0 15 000 0 0 0

Príjmové finančné operácie 247 597 62 050 0 0 0 0 0

Rozpočtové príjmy spolu 1 091 888 1 232 136 874 751 907 777 953 122 944 385 944 385

11 252 5 443 6 200 6 200 30 368 6 200 6 200

Rozpočtové príjmy vrátane ZŠ 1 103 140 1 237 579 880 951 913 977 983 490 950 585 950 585

Bežné výdavky 480 121 563 330 504 110 505 756 524 285 527 295 540 488

Kapitalové výdavky 267 922 95 625 32 238 123 415 31 000 23 000 9 807

Rozpočtové výdavky spolu 748 043 658 955 536 348 629 171 555 285 550 295 550 295

338 611 331 549 345 873 352 574 428 205 400 290 400 290

Rozpočtové výdavky vrátane ZŠ 1 086 654 990 504 882 221 981 745 983 490 950 585 950 585

Príjmy celkom 1 103 140 1 237 579 880 951 913 977 983 490 950 585 950 585

Výdavky celkom 1 086 654 990 504 882 221 981 745 983 490 950 585 950 585

Rozdiel 16 486 247 075 -1 270 -67 768 0 0 0

Výdavky RO s právnou subjektivitou (Základná škola)

Bežné príjmy

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou (Základná škola)

Rozpočet obce v kocke 

 
Plán úloh 2018 
 

 Výroba železnej konštrukcie na amfiteátri v centre obce (altánky) 

 Zrekonštruovanie vstupu do zberného dvora- pravá strana, spevnenie plochy, výroba brány 

 Rekonštrukcia kuchyne v SD+ rekonštrukcia vstupných dverí a vstupu 

 Osadenie zatrávňovačov pred SD+ vydláždenie zadného vstupu do SD 

 Rekonštrukcia domu smútku- okná, fasáda, dvere  

 Výstavba niekoľkých parkovacích miest na bytovkách  

 + čo berieme už ako samozrejmosť – starostlivosť o verejné priestranstvá 
 

Kontaktné údaje 

ÚRADNÉ HODINY   

Pondelok: 7:30 – 16:00           Adresa: Dolnokamenčianska 1/57 

Utorok: nestránkový deň     972 44  Kamenec pod Vtáčnikom 

Streda: 7:30 – 16:00   Telefón: 046 546 5015, -016, -156, -153 

Štvrtok: 7:30 – 16:00   E-mail: podatelna@kamenec.sk 

Piatok: 7:30 – 13:00     

Starosta obce 
Starostom obce Kamenec pod Vtáčnikom je Ing. Dušan ĎURIŠ. 
Tel: 046 546 5016, E-mail: starosta@kamenec.sk 
Hlavný kontrolór 
Hlavným kontrolórom obce Kamenec pod Vtáčnikom je Jozefína PAULÍČKOVÁ. 
Zamestnanci obecného úradu 

 Dana BORKOVÁ 

Účtovníctvo, mzdy, personalistika, opatrovateľská služba, pokladňa. 
Tel: 046 546 5156, E-mail: info@kamenec.sk 

 Soňa KOŽÁKOVÁ  

Správa daní a poplatkov, overovanie podpisov a listín, výrub stromov, evidencia psov, odpady. 
Tel: 046 546 5016, E-mail: dane@kamenec.sk 

 Darina TONHAJZEROVÁ  

Stavebná agenda, bytové hospodárstvo, slobodný prístup k informáciám, autodoprava. 
Tel: 046 546 5015, E-mail: administrativa@kamenec.sk 

Ing. Iveta RYBÁROVÁ  

Podateľňa, register obyvateľov (ohlasovňa), kancelária starostu obce, internetová stránka obce. 
Tel: 046 546 5015, E-mail: podatelna@kamenec.sk 

mailto:podatelna@kamenec.sk
http://www.kamenec.sk/index.php/2013/11/23/starosta-obce/
mailto:starosta@kamenec.sk
http://www.kamenec.sk/index.php/2014/04/13/hlavny-kontrolor-obce1/
mailto:info@kamenec.sk
mailto:dane@kamenec.sk
mailto:administrativa@kamenec.sk
mailto:podatelna@kamenec.sk
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 Ivan MINICH 

Správca obecného majetku a budov, správca dvora. 
Tel: 0911 300 002  

 Marek SLÁVIČEK  

PRAGA V3S, drobné stavebné práce, poriadok v obci.  

 Ľubomír TONHAJZER 

Správca Domu smútku, drobné stavebné práce, poriadok v obci.  

 

Obecné zastupiteľstvo  

Ing. arch. Sláva DADOVÁ (predseda komisia výstavby a verejných prác) 

Michal FÁBRY (predseda komisie životného prostredia, ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ) 

Eva FÁBRYOVÁ (predseda komisie kultúry) 

Dominik HÁJOVSKÝ (členom komisie sociálnych veci, výstavby a verejných prác ) 

Eduard NECHALA (zástupca starostu, predseda komisie školstva) 

Bc. Monika PAŽICKÁ (predseda komisie sociálnych veci) 

Daniel PISÁR (predseda komisie obchodu, služieb a ochrany verejného poriadku)  

PhDr. Michaela VLKOVÁ (predseda finančnej komisie) 

Marián ŽIAK (predseda komisie športu) 

 

Na záver, ako predsedkyňa finančnej komisie, by som chcela vyzvať našich “neplatičov dani“ aby si plnili svoje povinnosti , nakoľko 
rozpočet tvoríme z daní podielových, pozemkových a za komunálny odpad. Na to, aby sme sa v našej obci cítili čo najpríjemnejšie, 
pohodlne a neraz až komfortne, je potrebné vynaložiť nemalé finančné prostriedky- práve z týchto daní.  

K Vianociam a Novému roku Vám prajeme 

12 mesiacov šťastia, 52 týždňov zdravia a 365 dní lásky 

Vypracovali: Ing. Dušan Ďuriš, PhDr. Michaela Vlková 
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Antistresová omaľovánka 


