Zasadnutie OcZ dňa 24.09.2020

Zápisnica
z 13. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom,
konaného dňa 24.09.2020 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. 108-124/2020
3)
Správa starostu obce o činnosti
4)
Správa hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2020
5)
Voľba hlavného kontrolóra obce
6)
Prerokovanie protestu prokurátora
7)
Schválenie VZN č.1/2020 o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky
služieb
8)
Schválenie VZN č. 2/2020 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce
Kamenec pod Vtáčnikom
9)
Schválenie zámerov obce
10) Schválenie prevodu majetku obce, LV č. 1758
11) Diskusné príspevky poslancov a občanov
12) Záver
Návrhová komisia:

h občasných pri
Overovatelia zápisu:

Zapisovateľ:

Ing. Ľubica Fábryová
Eduard Nechala

Mgr. Monika Pažická
Ing. Ján Vojdáš
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 Eduard Nechala a Ing. Ľubica
Fábryová.
Za overovateľov zápisu určil Mgr. Moniku Pažickú a Ing. Jána Vojdáša, za zapisovateľku
Ing. Ivetu Rybárovú.
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Hlasovanie:
Prítomných 8 poslancov
Za: 8 (Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická,
PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 125/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:
a) schvaľuje: 1. program rokovania OcZ
2. návrhovú komisiu v zložení - Ing. Ľubica Fábryová, Eduard Nechala
b) určuje overovateľov zápisnice: Mgr. Monika Pažická, Ing. Ján Vojdáš
c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej
K bodu č. 2 – Kontrola plnenia uznesení č. 108-124/2020
Starosta obce predniesol prítomným Správu o kontrole plnenia uznesení č. 108-124/2020.
Uvedenú správu uvádzame v prílohe č.1, ktorá je súčasťou tejto zápisnice.
Hlasovanie:
Prítomných 8 poslancov
Za: 8 (Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická,
PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 126/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení č. 108-124/2020.
K bodu č. 3 – Správa starostu obce o činnosti
Starosta obce predniesol správu o činnosti, v ktorej informoval poslancov a prítomných
o uskutočnených akciách a zrealizovaných činnostiach v rámci obce od 29.06.2020. Správu
starostu obce o činnosti uvádzame v prílohe č. 2 tejto zápisnice.
Hlasovanie:
Prítomných 8 poslancov
Za: 8 (Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická,
PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 127/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie správu o činnosti starostu
obce zo dňa 24.09.2020.
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K bodu č. 4 – Správa hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2020
Kontrolórka obce Jozefína Paulíčková predniesla správu o kontrolnej činnosti za I. polrok
2020. Správa sa nachádza na internetovej stránke obce v sekcii Samospráva - Hlavný
kontrolór obce.
Hlasovanie:
Prítomných 8 poslancov
Za: 8 (Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická,
PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 128/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie správu hlavného
kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za I. polrok 2020.
K bodu č. 5 - Voľba hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 122/2020 zo dňa 24.08.2020 v súlade s § 18 zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlásilo na deň 24.09.2020
výberové konanie na obsadenie funkcie hlavný kontrolór obce. Prihlášky bolo potrebné
doručiť do 09.09.2020. Na obecný úrad boli doručené dve žiadosti, z ktorých jeden uchádzač
nespĺňal požadované kritériá. Do výberového bola pozvaná - Jozefína Paulíčková, ktorú
vyzval starosta k prezentácii. Následne otvoril diskusiu poslancov. Voľbu hlavného kontrolóra
potvrdili členovia volebnej komisie v zápisnici.
Hlasovanie:
Prítomných 8 poslancov
Za: 8 (Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická,
PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 129/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom volí predsedu a členov volebnej komisie pre
voľbu hlavného kontrolóra v zložení – predseda Eduard Nechala, členovia Ing. Ľubica
Fábryová a Marián Žiak.
Hlasovanie:
Prítomných 8 poslancov
Za: 8 (Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická,
PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
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Uznesenie č. 130/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom volí hlavného kontrolóra obce Jozefínu
Paulíčkovú, Hlavná 362/93, 972 11 Lazany na funkčné obdobie 2020-2026 a určuje hlavnému
kontrolórovi plat vo výške podľa § 18c ods. 1 zákona o obecnom zriadení, a to ako súčin
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov k 31. decembru
predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky.
K bodu č. 6 – Prerokovanie protestu prokurátora
Prokurátor Okresnej prokuratúry Prievidza podal protest prokurátora proti § 2 odsek 1, písm.
a) druhá veta, Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2011 o pravidlách času predaja v obchode
a času prevádzky služieb, ktoré Obecné zastupiteľstvo obce schválilo na zasadnutí konanom
dňa 14.12.2011. Tomuto protestu vyhovujeme a schválime VZN č. 1/2020 k VZN 6/2011.
Hlasovanie:
Prítomných 8 poslancov
Za: 8 (Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická,
PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 131/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom prerokovalo protest prokurátora Okresnej
prokuratúry Prievidza sp. zn. Pd 121/20/3307-3 zo dňa 03.08.2020 proti Všeobecne
záväznému nariadeniu č. 6/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb a uvedenému protestu vyhovuje.

K bodu č. 7 – Schválenie VZN č. 1/2020 o pravidlách času predaja v obchode a čase
prevádzky služieb
Starosta obce informoval prítomných o návrhu VZN č. 1/2020 o pravidlách času predaja
v obchode a čase prevádzky služieb. Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce po dobu
15 dní. Zo strany občanov neboli podané pripomienky.
Hlasovanie:
Prítomných 8 poslancov
Za: 8 (Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická,
PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 132/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.
1/2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011 o pravidlách času predaja
v obchode a čase prevádzky služieb.
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K bodu č. 8 – Schválenie VZN č. 2/2020 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve
obce
Starosta obce informoval prítomných o návrhu VZN č. 2/2020 o nakladaní s nájomnými bytmi
vo vlastníctve obce. Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní. Zo
strany občanov neboli podané pripomienky.
Hlasovanie:
Prítomných 8 poslancov
Za: 8 (Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická,
PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 133/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom ruší VZN č. 3/2016 a schvaľuje VZN
č. 2/2020 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce.
K bodu č. 9 – Schválenie zámerov obce
Starosta obce informoval prítomných o žiadostiach občanov Ondreja Mojžiša a manželky
Daniely Mojžišovej a pána Pavla Tarageľa o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce po dobu
15 dní.
Hlasovanie:
Prítomných 8 poslancov
Za: 8 (Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická,
PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 134/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje zámer predaja pozemku z
dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade § 9a ods. 8 písm. e.) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obci v znení neskorších predpisov, pozemok zapísaný na LV č. 1758, p. č. E-KN
91/1, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 17 794 m², k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom,
okres Prievidza, predmetná časť o výmere cca 250 m² v prospech:
Ondrej Mojžiš a manželka Daniela Mojžišová, obaja trvale bytom Cesta na Jandovú 135/25,
Kamenec pod Vtáčnikom, za kúpnu cenu 3,32 €/m².
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedený predaj pozemku zabezpečí
zosúladenie vlastníka stavby a pozemku, na ktorom je postavená. Pre účely odkúpenia
pozemku zabezpečia kupujúci na svoje náklady geometrický plán a predmetná časť pozemku
bude upresnená podľa novovytvorených parciel. Kupujúci znáša všetky náklady spojené s
podaním návrhu na vklad do príslušného katastra nehnuteľností.
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Hlasovanie:
Prítomných 8 poslancov
Za: 8 (Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická,
PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 135/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje zámer predaja pozemku z
dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade § 9a ods. 8 písm. e.) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obci v znení neskorších predpisov, pozemok zapísaný na LV č. 1758, p. č. C-KN
824/1 , druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 106 m², k. ú. Kamenec
pod Vtáčnikom, okres Prievidza, predmetná časť o výmere cca 7 m² v prospech:
Pavel Tarageľ, M. Mišíka 401/25, Prievidza, za kúpnu cenu 3,32 €/m².
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedený predaj pozemku zabezpečí
zosúladenie vlastníka stavby a pozemku, na ktorom je postavená. Pre účely odkúpenia
pozemku zabezpečia kupujúci na svoje náklady geometrický plán a predmetná časť pozemku
bude upresnená podľa novovytvorených parciel. Kupujúci znáša všetky náklady spojené s
podaním návrhu na vklad do príslušného katastra nehnuteľností.
K bodu č. 10 – Schválenie prevodu majetku obce, LV č. 1758
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 29.06.2020 sme schválili zámer predaja časti
pozemku pánovi Michalovi Hudecovi a manželke Márii. Na dnešnom zasadnutí je potrebné
schváliť prevod majetku obce.
Hlasovanie:
Prítomných 8 poslancov
Za: 8 (Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická,
PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 136/2020
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. 209/2019 vytvoreným
spoločnosťou GEOSLUŽBA PRIEVIDZA s.r.o., IČO 36312461, zo dňa 25.09.2019, úradne
overeným Okresným úradom Prievidza, Katastrálny odbor, dňa 26.11.2019 pod č. 1287/2019
nasledovne:
1. Novovytvorená parcela CKN č. 824/6, o výmere 17 m², zastavaná plocha a nádvorie, k. ú.
Kamenec pod Vtáčnikom, kupujúci – Michal Hudec a Mária Hudecová, obaja trvale bytom
Dolnokamenčianska 220/40, Kamenec pod Vtáčnikom.
Parcela vznikla oddelením od pôvodnej parcely zapísanej na LV č.1758 č. CKN č. 824/1,
o výmere 106 m², zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom.
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2. Novovytvorená parcela CKN č. 1232/3, o výmere 1 m², zastavaná plocha a nádvorie, k. ú.
Kamenec pod Vtáčnikom, kupujúci – Michal Hudec a Mária Hudecová, obaja trvale bytom
Dolnokamenčianska 220/40, Kamenec pod Vtáčnikom.
Parcela vznikla oddelením od pôvodnej parcely zapísanej na LV č.1758 č. CKN č. 1232/2,
o výmere 3519 m², zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom.

K bodu č. 11 - Diskusné príspevky poslancov
Daniel Pisár – v utorok sme mali poradu, prejednali sme všetky potrebné veci
Mgr. Denisa Laurová - poprosím kontajner na tetrapack pri bytovky č. 335 a 336
Ing. Ján Vojdáš – poprosím obnovu písma na pomníkoch na Siahach a na Roháčeje brehu
Marián Žiak – mám prosbu, ten čapáš na našej ulici a tie dva ďalšie pozemky, keby sa to
vyrovnalo, pán Svitok by sa o to staral.
Ing. Ľubica Fábryová – chcem sa spýtať tie plechovky pri Jednote, či sa stláčali
Starosta obce – plechovky zoberieme do zberného dvora tam ich stlačíme a dáme prázdny
kontajner pri Jednotu.
Eduard Nechala – zaujímalo by ma kde dáva Jednota odpad.
Starosta obce – majú tri kuka nádoby, majú ich schovaté, vykladajú ich v deň vývozu.
Ján Nechala – minule som hovoril o pláne práce komisií, kontrolórka by to mala kontrolovať.
Finančných prostriedkov je dosť, čo by sa malo robiť je Bystričianska cesta, hlavne keď prší
a je nasnežené to sa nedá prejsť to je katastrofa. Navrhujem, aby sa cesta rozšírila o jeden
meter a na druhej strane spraviť chodník. Treba osadiť aj rúru od Mariána Nechalu a ten kanál
zahádzať. Prosím Vás robte s tou ulicou voľačo. Za 12 rokov ste nič nespravili čo som ja
navrhoval. Čo je dôležitejšie - chodník Na Papiereň, ktorý je 5m od cesty a bol v poriadku? Ja
sem budem chodiť dovtedy, dokedy to nespravíte.
Starosta obce – žiadosť je zaevidovaná, bude to prerokované pri tvorbe rozpočtu.
Jozef Sládok – kto kontroluje nariadenie starostu obce, či sa vykonali?
Starosta obce – ak máš na mysli odstránenie plotov na ulici Na Kopaničky majiteľom sme
listy rozposlali
Jozef Sládok – jeden sa o to ani nestará, Tónko Šimo má vytiahnuté stĺpiky ale nevie kade
pôjde cesta. Kolíky tam už nie sú, nevedia kadiaľ pôjde cesta
Starosta obce- cesta už bola vytýčená, predpokladám že žiadaš o vytýčenie cesty
Michal Fábry – chcel by som vedieť ako stojíme s kanalizáciou v Kamenci, je to spojené aj
s vývozom žumpy z Bytoviek. Naposledy keď tam bolo auto, tak mi povedal, že je
poslednýkrát tam, že si nezničí techniku.
Starosta obce – s kanalizáciou nie je nič nové, všetko je po starom. Obe obce spravili všetky
opatrenia spojené s kanalizáciou. Teraz je všetko na vodárenskej spoločnosti.
Michal Fábry – prekrytie hornej nádrže je cca 5000€, tí ľudia to budú musieť zaplatiť.
Nehovorím o bezpečnosti resp. oplotení.
Starosta obce – napíšem list na vodárenskú spoločnosť, kedy by sa mohla realizovať
kanalizácia
Eduard Nechala – chodník na Bystričianskej nie je zavrhnutý, musíme vedieť aký budeme
mať rozpočet. Na škôlku budeme musieť dať cca 200 000€. Problém na Bystričianskej ceste
ako aj v novej štvrte je v tom, že autá parkujú na cestách.
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Michal Fábry – neuvažujete o oprave chodníku pri bytovkách od železného mosta po Barbar,
sú tam aj prípojky a už boli pokazené. Chodník by mohol byť zo zámkovej dlažby
Michal Fábry – parkovné miesta na bytovkách 335 a 336, niektorí ľudia sa mi už sťažovali,
keď tam je 12-15 áut, tí starší ľudia to ťažko znášajú.
Starosta obce – keď obec nadobudne pozemky pri bytovke, potom vyvoláme rokovanie
s obyvateľmi, ako by to bolo dobré spraviť.
Michal Fábry – čo sa týka stromov po ľavej strane nad mostom pri bytovkách sú tri suché
stromy, pri veľkom vetre môžu spadnúť na cestu, je to nebezpečné
Starosta obce – oslovíme povodie Váhu, aby odstránili tieto stromy.
12. Záver
Po vyčerpaní diskusných príspevkov starosta obce ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva, poďakoval prítomným poslancom ako aj občanom za účasť. Zasadnutie OZ
bolo ukončené o 18:30 hod.
Overovatelia zápisu: Mgr. Monika Pažická

______________________

Ing. Ján Vojdáš

______________________

Zapisovateľka:

Ing. Iveta Rybárová

______________________

Starosta obce:

Ing. Dušan Ďuriš

________________________
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Uznesenia z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, dňa
24.09.2020

Uznesenie č. 125/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:
a) schvaľuje: 1. program rokovania OcZ
2. návrhovú komisiu v zložení - Ing. Ľubica Fábryová, Eduard Nechala
b) určuje overovateľov zápisnice: Mgr. Monika Pažická, Ing. Ján Vojdáš
c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej
Uznesenie č. 126/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení č. 108-124/2020.
Uznesenie č. 127/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie správu o činnosti starostu
obce zo dňa 24.09.2020.
Uznesenie č. 128/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie správu hlavného
kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za I. polrok 2020.
Uznesenie č. 129/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom volí predsedu a členov volebnej komisie pre
voľbu hlavného kontrolóra v zložení – predseda Eduard Nechala, členovia Ing. Ľubica
Fábryová a Marián Žiak.
Uznesenie č. 130/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom volí hlavného kontrolóra obce Jozefínu
Paulíčkovú, Hlavná 362/93, 972 11 Lazany na funkčné obdobie 2020-2026 a určuje hlavnému
kontrolórovi plat vo výške podľa § 18c ods. 1 zákona o obecnom zriadení, a to ako súčin
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov k 31. decembru
predchádzajúceho kalendárneho roka podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky.
Uznesenie č. 131/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom prerokovalo protest prokurátora Okresnej
prokuratúry Prievidza sp. zn. Pd 121/20/3307-3 zo dňa 03.08.2020 proti Všeobecne
záväznému nariadeniu č. 6/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb a uvedenému protestu vyhovuje.
Uznesenie č. 132/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.
1/2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011 o pravidlách času predaja
v obchode a čase prevádzky služieb.
Uznesenie č. 133/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom ruší VZN č. 3/2016 a schvaľuje VZN
č. 2/2020 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce.
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Uznesenie č. 134/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje zámer predaja pozemku z
dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade § 9a ods. 8 písm. e.) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obci v znení neskorších predpisov, pozemok zapísaný na LV č. 1758, p. č. E-KN
91/1, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 17 794 m², k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom,
okres Prievidza, predmetná časť o výmere cca 250 m² v prospech:
Ondrej Mojžiš a manželka Daniela Mojžišová, obaja trvale bytom Cesta na Jandovú 135/25,
Kamenec pod Vtáčnikom, za kúpnu cenu 3,32 €/m².
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedený predaj pozemku zabezpečí
zosúladenie vlastníka stavby a pozemku, na ktorom je postavená. Pre účely odkúpenia
pozemku zabezpečia kupujúci na svoje náklady geometrický plán a predmetná časť pozemku
bude upresnená podľa novovytvorených parciel. Kupujúci znáša všetky náklady spojené s
podaním návrhu na vklad do príslušného katastra nehnuteľností.
Uznesenie č. 135/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje zámer predaja pozemku z
dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade § 9a ods. 8 písm. e.) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obci v znení neskorších predpisov, pozemok zapísaný na LV č. 1758, p. č. C-KN
824/1 , druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 106 m², k. ú. Kamenec
pod Vtáčnikom, okres Prievidza, predmetná časť o výmere cca 7 m² v prospech:
Pavel Tarageľ, M. Mišíka 401/25, Prievidza, za kúpnu cenu 3,32 €/m².
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedený predaj pozemku zabezpečí
zosúladenie vlastníka stavby a pozemku, na ktorom je postavená. Pre účely odkúpenia
pozemku zabezpečia kupujúci na svoje náklady geometrický plán a predmetná časť pozemku
bude upresnená podľa novovytvorených parciel. Kupujúci znáša všetky náklady spojené s
podaním návrhu na vklad do príslušného katastra nehnuteľností.
Uznesenie č. 136/2020
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. 209/2019 vytvoreným
spoločnosťou GEOSLUŽBA PRIEVIDZA s.r.o., IČO 36312461, zo dňa 25.09.2019, úradne
overeným Okresným úradom Prievidza, Katastrálny odbor, dňa 26.11.2019 pod č. 1287/2019
nasledovne:
1. Novovytvorená parcela CKN č. 824/6, o výmere 17 m², zastavaná plocha a nádvorie, k. ú.
Kamenec pod Vtáčnikom, kupujúci – Michal Hudec a Mária Hudecová, obaja trvale bytom
Dolnokamenčianska 220/40, Kamenec pod Vtáčnikom.
Parcela vznikla oddelením od pôvodnej parcely zapísanej na LV č.1758 č. CKN č. 824/1,
o výmere 106 m², zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom.
2. Novovytvorená parcela CKN č. 1232/3, o výmere 1 m², zastavaná plocha a nádvorie, k. ú.
Kamenec pod Vtáčnikom, kupujúci – Michal Hudec a Mária Hudecová, obaja trvale bytom
Dolnokamenčianska 220/40, Kamenec pod Vtáčnikom.
Parcela vznikla oddelením od pôvodnej parcely zapísanej na LV č.1758 č. CKN č. 1232/2,
o výmere 3519 m², zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom.
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Príloha č. 1
Kontrola plnenia uznesení č. 108-124/2020
Uznesenie č. 108/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:
a) schválilo: 1. program rokovania OcZ
2. návrhovú komisiu v zložení - Marián Žiak, Ing. Ján Vojdáš
b) určilo overovateľov zápisnice: PhDr. Michaela Pilch Vlková, Eduard Nechala
c) zobralo na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej
Uznesenie č. 109/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie Správu o kontrole
plnenia uznesení č. 102-107/2020.
Uznesenie č. 110/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie správu o činnosti
starostu obce zo dňa 29.06.2020.
Uznesenie č. 111/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Kamenec pod Vtáčnikom na II. polrok 2020.
Uznesenie č. 112/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2019.
Uznesenie č. 113/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo Záverečný účet obce za rok 2019
a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Uznesenie č. 114/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 63 710,36€.
Uznesenie č. 115/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo zámer predaja pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v súlade § 9a ods. 8 písm. e.) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obci v znení neskorších predpisov, pozemok zapísaný na LV č. 1758, p. č. CKN 1232/2, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1 m² a p. č. CKN 824/1, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 17 m², k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, okres Prievidza
v prospech: Michal Hudec, nar. ............. a Mária Hudecová, nar. ............., obaja trvale bytom
Dolnokamenčianska č. 220/40, Kamenec pod Vtáčnikom, za cenu 3,32 €/m². Dôvod hodný
osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedený predaj pozemku zabezpečí zviazanie parciel
vlastníkov stavby a prístupu k nej. Kupujúci znáša všetky náklady spojené s podaním návrhu
na vklad do príslušného katastra nehnuteľností.
Uznesenie č. 116/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo zriadenie budúceho
bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena „in rem“ spočívajúceho
v povinnosti vlastníka pozemku parc. reg. C-KN č. 547 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 2452 m², evidovaného na LV č. 1, k. ú Kamenec pod Vtáčnikom obce Kamenec pod
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Vtáčnikom ako budúceho povinného z vecného bremena, strpieť právo umiestnenia
vodovodnej a elektrickej prípojky a vykonaním ich údržby, opravy a rekonštrukcie pre
rodinný dom, ktorého výstavbu budúci oprávnení z vecného bremena – Mgr. Ivan Putiška
a Nora Putišková, trvale bytom Krátka 81/9, Nováky, plánujú realizovať na parc. reg. C – KN
č. 556/1 a C-KN č. 556/2, evidovaných na LV č. 285, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, ktoré sú
v bezpodielovom spoluvlastníctve budúcich oprávnených z vecného bremena, a to v rozsahu
zameranom porealizačným geometrickým plánom, ktorý bude podkladom pre zmluvu
o zriadení vecného bremena.
Uznesenie č. 117/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo zriadenie bezodplatného
vecného bremena „in personam“, spočívajúceho v povinnosti vlastníka pozemkov ako
povinného z vecného bremena, na pozemky: parc. reg. C-KN č. 619/4 – záhrada, vo výmere
419 m², C-KN č. 1395/109-záhrada, vo výmere 238 m², C-KN č. 1395/122-záhrada, vo
výmere 154 m², C-KN č. 1395/123-záhrada, vo výmere 137 m², C-KN č. 1395/124-záhrada,
vo výmere 251 m², C-KN č. 1395/126-záhrada, vo výmere 182 m², evidovaných na liste
vlastníctva č. 1, umožniť právo prechodu pešo, osobným a nákladným autom, v prospech
oprávneného z vecného bremena Matúša Sládka, trvale bytom Na Papiereň 357/54, 972 44
Kamenec pod Vtáčnikom, na dobu neurčitú. Vecné bremeno sa zriaďuje za účelom vydania
stavebného povolenia a výstavby rodinného domu na p. č. C-KN 1395/31, neslúži a nie je
zriadené na vybudovanie inžinierskych sieti. Uvedené právo má charakter zmluvného
záväzku, a preto nie je predmetom vkladu do katastra nehnuteľností.
Uznesenie č. 118/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo zriadenie budúceho
bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena „in rem“, spočívajúceho
v povinnosti vlastníka pozemku parc. reg. E-KN č. 135 – trvalý trávny porast o výmere 35 657
m², evidovaného na LV č. 1, k. ú Kamenec pod Vtáčnikom, obce Kamenec pod Vtáčnikom
ako budúceho povinného z vecného bremena, strpieť právo umiestnenia vodovodnej prípojky,
umožniť v nevyhnutnom rozsahu vstup na pozemok za účelom výkonu prác spojených so
zabezpečením prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch a rekonštrukcií vodovodnej
prípojky k rodinnému domu, ktorého výstavbu budúci oprávnení z vecného bremena – Mgr.
Stanislav Kohút, trvale bytom Diviacka Nová Ves č. 168 a Veronika Kohútová, trvale bytom
Na Papiereň 339/83, Kamenec pod Vtáčnikom, plánujú realizovať na parc. reg. C – KN č.
1856/1, evidovaných na LV č. 1931, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, v spoluvlastníckom
podiele budúcich oprávnených z vecného bremena, a to v rozsahu zameranom porealizačným
geometrickým plánom, ktorý bude podkladom pre zmluvu o zriadení vecného bremena.
Uznesenie č. 119/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo príspevok do kroniky obce za rok
2019.
Uznesenie č. 120/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo príspevok do kroniky obce za
roky 2010 - 2017.
Uznesenie č. 121/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:
a) schválilo: 1. upravený program rokovania OcZ
2. návrhovú komisiu v zložení - Eduard Nechala, Ing. Ján Vojdáš
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b) určilo overovateľov zápisnice: Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Monika Pažická
c) zobralo na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej
Uznesenie č. 122/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom
1. vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra obce na deň 24.09.2020
2. určilo rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra úväzok vo výške 12,5% (1 hod./denne)
3. konštatovalo, že uchádzač musí spĺňať požiadavky podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení a podľa § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme,
4. stanovilo náležitosti prihlášky nasledovne:
a. prihlášku je potrebné doručiť najneskôr do 09.09.2020, 12:00 hod. na adresu obecného
úradu,
b. v prihláške uchádzač uvedie svoje osobné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm. a)
zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov, ako aj telefonický, prípadne e-mailový
kontakt,
c. súčasťou prihlášky je aj úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a
životopis uchádzača,
d. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
e. súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov v zmysle § 13 ods. 1 písm. a)
Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zákona za účelom vykonania voľby
hlavného kontrolóra.
5. každý z kandidátov bude mať možnosť najviac 10-minútového vystúpenia pred obecným
zastupiteľstvom na svoju prezentáciu, a to v abecednom poradí.
Uznesenie č. 123/2020
Obecné zastupiteľstvo schválilo odstúpenie od nájomnej zmluvy dohodou, byt č. B6 v
bytovom dome súpisné číslo 729, orientačné číslo 81D, ulica Na Papiereň, nájomníkov
Dávida Machu a Kristíny Benkovej.
Uznesenie č. 124/2020
Obecné zastupiteľstvo schválilo pridelenie nájomného bytu č. B6 v bytovom dome súpisné
číslo 729, orientačné číslo 81D, ulica Na Papiereň, žiadateľke Marcela Mokrá, bytom
M.R.Štefánika 116/13, Nováky, od 1.9.2020 do 31.08.2023.
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Príloha č. 2
Správa starostu obce o činnosti

Od poslednej správy podanej dňa 29.06.2020 sa uskutočnili 2 akcie a to:
- 25.7. Futbalová sobota - športovo – kultúrny deň na ihrisku TJ Tatran (hral sa futbal od
žiakov až po mužov, detské súťaže a atrakcie, vystúpili hudobné skupiny Kapellka, One
Reason a De Atis.
- 12.9. stolnotenisový turnaj registrovaných hráčov
Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na organizovaní týchto akcií.
Oslavy SNP sa na odporúčania okresného hygienika neuskutočnili. Vence však na hrob Š.
Fábryho a pamätník SNP boli položené.
V súlade s plánom prác na tento rok sme vybudovali chodník na ul. Dolnokamenčianska od
pomníka 1.sv.vojny po Rybáreje most. V dĺžke 220m a zrekonštruovali chodník na ul. Na
Papiereň v dĺžke 370m. Asfaltové koberce boli položené v hodnote 25 237€. Taktiež bola
spevnená cesta Na Záhumnie asfaltovou drvou a živičným postrekom v dĺžke 200m. Bol
odstránený starý plot pre ZŠ spred priečelia budovy a bude nahradený novým, ale na inom
mieste. Taktiež bolo obnovené a zrekonštruované WC v Hasičskej zbrojnici.
V základnej škole prebehlo v júli výberové konanie na riaditeľku školy. Staronovou
riaditeľkou sa stala PaedDr. Ing. Martina Ezechiašová.
Informácia o projektoch:
Materská škola – realizuje sa verejné obstarávanie
WIFI pre Teba – dotácia schválená, čakáme na zmluvu
Zelené obce – zatiaľ bez odpovede, čaká sa na schválenie projektu
Kamerový systém – v najbližšom čase pribudnú kamery na zbernom dvore, pri vstupe do
obce, amfiteátri a ihrisko TJ Tatran
Cesta Na Kopaničky – dostali sme rozhodnutie o umiestnení stavby, tzv. územné rozhodnutie.
Nasledovať bude žiadosť o stavebné povolenie.
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Príloha č. 3

Zápisnica z voľby hlavného kontrolóra
Obce Kamenec pod Vtáčnikom

Miesto:

Spoločenský dom, Na Pažite 479/5, Kamenec pod Vtáčnikom,

Dátum:

24.09.2020, 17:00 hod

Prvé kolo:
Vzor hlasovacieho lístka je súčasťou tejto zápisnice.
Počet rozdaných hlasovacích lístkov:
Počet prijatých hlasovacích lístkov:
z toho platných:

...8....
...8....
...8....

Výsledok: Jozefína Paulíčková získala ...8... platných hlasov

Potvrdzujeme výsledok voľby:
________________
predseda komisie

________________
člen komisie

________________
člen komisie

Menný zoznam členov volebnej komisie:
1. Eduard Nechala – predseda
2. Ing. Ľubica Fábryová - člen
3. Marián Žiak - člen
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