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Zápisnica 

z 12. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, 

konaného dňa 24.08.2020, kancelária starostu obce, Obecný úrad,       

Dolnokamenčianska 1/57,  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 6 poslancov, čím bolo uznášania schopné, spôsobilé 

jednať a prijímať závery.  

 

Program: 

1) Otvorenie  

2) Schválenie podmienok účasti a spôsobu vykonania voľby hlavného kontrolóra obce 

Kamenec pod Vtáčnikom podľa § 18a  zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. 

3) Záver 

 

Návrhová komisia: Eduard Nechala 

 Ing. Ján Vojdáš 

  

h občasných pri 

Overovatelia zápisu: Ing. Ľubica Fábryová 

 Mgr. Monika Pažická 

 

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. Do programu rokovania sa 

dopĺňa bod Schválenie pridelenia nájomného bytu. Upravený program je nasledovný: 

 

1) Otvorenie  

2) Schválenie podmienok účasti a spôsobu vykonania voľby hlavného kontrolóra obce 

Kamenec pod Vtáčnikom podľa § 18a  zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. 

3) Schválenie pridelenia nájomného bytu 

4) Záver 

 

Program bol jednohlasne schválený. Starosta obce predniesol návrh členov návrhovej komisie. 

Návrhová komisia bola jednohlasne schválená v zložení  Eduard Nechala a Ing. Ján Vojdáš. 

Za overovateľov zápisu určil  Ing. Ľubicu Fábryovú a  Mgr. Moniku Pažickú,  za 

zapisovateľku   Ing. Ivetu Rybárovú. 
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Hlasovanie: 

Prítomných 6 poslancov 

Za: 6 (Ing. Ľubica Fábryová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická,  

PhDr. Michaela  Pilch Vlková, Ing. Ján Vojdáš) 

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 121/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schvaľuje: 1. upravený program rokovania OcZ 

           2. návrhovú komisiu v zložení -  Eduard Nechala, Ing. Ján Vojdáš 

 

b) určuje  overovateľov zápisnice: Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Monika Pažická 

 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

 

K bodu č. 2 – Schválenie podmienok účasti a spôsobu vykonania voľby hlavného 

kontrolóra obce Kamenec pod Vtáčnikom podľa § 18a  zákona č. 369/1990 Z. z. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je v zmysle zákona o obecnom zriadení šesť rokov. 

Dôvodom voľby je uplynutie funkčného obdobia terajšej kontrolórky obce. Starosta obce 

informoval poslancov o podrobnostiach a náležitostiach prijímania kandidátok a uskutočnení 

volieb hlavného kontrolóra obce Kamenec pod Vtáčnikom podľa § 18 a.) zákona SNR č. 

369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

1. Dátum a miesto voľby hlavného kontrolóra obce: 24.09.2020, Spoločenský dom, Na 

Pažite 479/5, Kamenec pod Vtáčnikom. 

2. Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Kamenec pod 

Vtáčnikom nasledovne: 

 obálky s prihláškami kandidátov sa otvoria v stredu 9. 9. 2020 o 13.00 hod. na 

obecnom úrade, kandidáti zodpovedajúci kritériám budú písomne pozvaní na voľbu 

 kandidáti, ktorí nepredložili niektorý z požadovaných dokumentov v zmysle zákona, 

budú vyzvaní na ich doplnenie 

 voľba hlavného kontrolóra sa vykoná v ustanovený deň tajným hlasovaním poslancov 

obecného zastupiteľstva postupom v zmysle zákona 

 každý kandidát, ktorý splní podmienky ustanovené zákonom, má právo na vystúpenie 

v deň voľby pred poslancami v časovom rozsahu max. 10 minút 

 po prezentácii všetkých kandidátov môžu poslanci klásť doplňujúce otázky, potom 

pristúpia k voľbe. 

3. Pracovný pomer hlavného kontrolóra - pracovný čas s úväzkom 12,5%     

 (1hod/denne), zároveň sa povoľuje prácu vykonávať v režime nerovnomerne 

 rozvrhnutého  pracovného času § 87 Zákona NR SR  311/2001 Z. z. Zákonníka práce 

 v platnom  znení. Deň nástupu do zamestnania je 21.10.2020. 

4. Podrobné informácie o výberovom konaní na obsadenie funkcie hlavného 

 kontrolóra obce budú zverejnené spôsobom obvyklým. 
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Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 6 poslancov 

Za: 6 (Ing. Ľubica Fábryová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická,  

PhDr. Michaela  Pilch Vlková, Ing. Ján Vojdáš) 

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 122/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom 

1. vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce na deň  24.09.2020 

2. určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra úväzok vo výške 12,5% (1 hod./denne) 

3. konštatuje, 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. stanovuje 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. 

 

K bodu č. 3 – Schválenie pridelenia nájomného bytu 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva 30.04.2020 sa uznesením č. 107/2020 zrušilo  uznesenie  

č. 98/2020 o pridelení bytu pani  Marcele Mokrej z dôvodu zmeny termínu pridelenia bytu. 

Termín uzatvorenia zmluvy je od 01.09.2020. 

 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 

 

 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898867&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898867&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=2959742&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3431306&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3431306&f=3
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Hlasovanie: 

Prítomných 6 poslancov 

Za: 6 (Ing. Ľubica Fábryová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická,  

PhDr. Michaela  Pilch Vlková, Ing. Ján Vojdáš) 

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 123/2020 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  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. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 6 poslancov 

Za: 6 (Ing. Ľubica Fábryová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická,  

PhDr. Michaela  Pilch Vlková, Ing. Ján Vojdáš) 

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 124/2020 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  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. 

 

4. Záver 

Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva,  poďakoval prítomným poslancom 

ako aj občanom za účasť. Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 16:45 hod. 

  

Overovatelia zápisu:  Ing. Ľubica Fábryová   ______________________ 

         

   Mgr. Monika Pažická   ______________________           

   

    

Zapisovateľka: Ing. Iveta Rybárová     ______________________              

 

Starosta obce:   Ing. Dušan Ďuriš   ______________________ 
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Uznesenia z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, dňa 

24.08.2020 

 

Uznesenie č. 121/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schvaľuje: 1. upravený program rokovania OcZ 

           2. návrhovú komisiu v zložení -  Eduard Nechala, Ing. Ján Vojdáš 

 

b) určuje  overovateľov zápisnice: Ing. Ľubica Fábryová, Mgr. Monika Pažická 

 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

 

Uznesenie č. 122/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom 

1. vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce na deň  24.09.2020 

2. určuje rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra úväzok vo výške 12,5% (1 hod./denne) 

3. konštatuje, 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. stanovuje 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  schvaľuje  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. 

 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898867&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898867&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=2959742&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3431306&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3431306&f=3
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Uznesenie č. 124/2020 

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  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. 


