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Zápisnica 

z 11. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, 

konaného dňa 29.06.2020 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 6 poslancov, čím bolo uznášania schopné, spôsobilé 

jednať a prijímať závery.  

 

Program: 

1) Otvorenie  

2) Kontrola plnenia uznesení č. 102-107/2020 

3) Správa starostu obce o činnosti 

4) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 

5) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2019 

6) Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2019 

7) Schválenie zámeru predaja  

8) Schválenie zmlúv o vecnom bremene  

9) Schválenie príspevku do kroniky obce za rok 2019 

10) Schválenie príspevku do kroniky obce za roky 2010-2017 

11) Diskusné príspevky poslancov  

12) Záver 

 

Návrhová komisia: Marián Žiak 

 Ing. Ján Vojdáš 

  

h občasných pri 

Overovatelia zápisu: PhDr. Michaela Pilch Vlková 

 Eduard Nechala 

 

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  PhDr. Michaelu Pilch Vlkovú  a  Eduarda Nechalu,  za 

zapisovateľku   Ing. Ivetu Rybárovú. 
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Hlasovanie: 

Prítomných 6 poslancov 

Za: 6 (Ing. Ľubica Fábryová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická,  PhDr. Michaela  Pilch 

Vlková, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak) 

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 108/2020 

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: PhDr. Michaela Pilch Vlková, Eduard Nechala 

 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

 

K bodu č. 2 – Kontrola plnenia uznesení  č. 102-107/2020 

Starosta obce predniesol prítomným poslancom Správu o  kontrole plnenia uznesení č. 102-

107/2020. Uvedenú správu uvádzame v prílohe č.1, ktorá je súčasťou tejto zápisnice. 

 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 6 poslancov 

Za: 6 (Ing. Ľubica Fábryová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická,  PhDr. Michaela  Pilch 

Vlková, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak) 

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 109/2020 

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

uznesení č. 102-107/2020. 

 

K bodu č. 3 – Správa starostu obce o činnosti 

Starosta obce predniesol správu o  činnosti, v ktorej informoval poslancov o uskutočnených 

akciách a zrealizovaných činnostiach v rámci obce od 30.04.2020. Správu starostu obce 

o činnosti uvádzame v prílohe č. 2 tejto zápisnice. 

 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 
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Hlasovanie: 

Prítomných 6 poslancov 

Za: 6 (Ing. Ľubica Fábryová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická,  PhDr. Michaela  Pilch 

Vlková, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak) 

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 110/2020 

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

obce zo dňa 29.06.2020. 

 

K bodu č. 4 –  Plán hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020 

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

polrok 2020. Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní. 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 6 poslancov 

Za: 6 (Ing. Ľubica Fábryová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická,  PhDr. Michaela  Pilch 

Vlková, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak) 

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 111/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Kamenec pod Vtáčnikom  na II. polrok 2020. 

 

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

2019 

Kontrolórka obce predniesla Stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2019. Stanovisko je 

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

 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 6 poslancov 

Za: 6 (Ing. Ľubica Fábryová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická,  PhDr. Michaela  Pilch 

Vlková, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak) 

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 
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Uznesenie č. 112/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie stanovisko hlavného 

kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2019. 

 

K bodu č. 6 – Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2019 

Starosta obce predložil na schválenie Záverečný účet obce za rok 2019. Záverečný účet bol 

zverejnený na úradnej tabuli obce ako aj internetovej stránke po dobu 15 dní. Záverečný účet 

sa nachádza na internetovej stránke obce v sekcii Samospráva – Rozpočet. 

 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 6 poslancov 

Za: 6 (Ing. Ľubica Fábryová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická,  PhDr. Michaela  Pilch 

Vlková, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak) 

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 113/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2019 

a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 6 poslancov 

Za: 6 (Ing. Ľubica Fábryová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická,  PhDr. Michaela  Pilch 

Vlková, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak) 

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 114/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje použitie prebytku rozpočtového 

hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 63 710,36€. 

 

K bodu č. 7 – Schválenie zámeru predaja 

Starosta obce predniesol žiadosť pána Michala Hudeca a manželky Márie o kúpu pozemku 

o výmere 1m2  a 17m2. Zámer obce bol na úradnej tabuli zverejnený po dobu 15 dní. 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. 

 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 
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Hlasovanie: 

Prítomných 6 poslancov 

Za: 6 (Ing. Ľubica Fábryová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická,  PhDr. Michaela  Pilch 

Vlková, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak) 

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 115/2020 

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. 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. 

 

K bodu č. 8 – Schválenie zmlúv o vecnom bremene 

Na základe požiadavky SOÚ Nováky, stavebný úrad začal požadovať pri stavebných 

konaniach zmluvy o vecných bremenách na inžinierske siete umiestnené na obecných 

pozemkoch. Z tohto dôvodu budeme schvaľovať nasledovné zmluvy.  

 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 6 poslancov 

Za: 6 (Ing. Ľubica Fábryová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická,  PhDr. Michaela  Pilch 

Vlková, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak) 

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 116/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje 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 

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 
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zameranom porealizačným geometrickým plánom, ktorý bude podkladom pre zmluvu 

o zriadení vecného bremena. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 6 poslancov 

Za: 6 (Ing. Ľubica Fábryová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická,  PhDr. Michaela  Pilch 

Vlková, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak) 

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 117/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje 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. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 6 poslancov 

Za: 6 (Ing. Ľubica Fábryová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická,  PhDr. Michaela  Pilch 

Vlková, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak) 

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 118/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje 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. 
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K bodu č. 9 – Schválenie príspevku do kroniky obce za rok 2019 

Starosta obce podal návrh na schválenie príspevku do kroniky obce za rok 2019. Príspevok za 

rok 2019 pripravil a spracoval kronikár obce Ing. Ján Vojdáš.  

 

Diskusia: 

- Ing. Ján Vojdáš – podal správu o príspevkoch do kroniky, ktoré spracoval. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 6 poslancov 

Za: 6 (Ing. Ľubica Fábryová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická,  PhDr. Michaela  Pilch 

Vlková, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak) 

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 119/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje príspevok do kroniky obce za rok 

2019. 

 

K bodu č. 10 – Schválenie príspevku do kroniky obce za roky 2010 - 2017 

Starosta obce podal návrh na schválenie príspevku do kroniky obce za roky  2010 - 2017. 

Príspevok  za roky 2010-2017 pripravil a spracoval kronikár obce Ing. Ján Vojdáš. 

 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 6 poslancov 

Za: 6 (Ing. Ľubica Fábryová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická,  PhDr. Michaela  Pilch 

Vlková, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak) 

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 120/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje príspevok do kroniky obce za 

roky 2010 -  2017. 

 

K bodu č. 11 - Diskusné príspevky poslancov 

Ing. Ján Vojdáš – Beh na Vtáčnik je zrušený, otázka – či bude nejaká turistická akcia na jeseň? 

Starosta obce – ak pominú opatrenia ohľadom koronavírusu tak turistický zájazd môžeme 

spraviť. 

Mgr. Monika Pažická - ak sa nič nepokazí, pri príležitosti turnaja SNP spravíme 25.7.2020 na 

ihrisku TJ Tatran náhradné MDD, budú tam skákacie hrady a súťaže 

Marián Žiak – pri Jednote treba odstrániť plech ponad žľab na chodník, aby si niekto neublížil 

Ing. Ľubica Fábryová – nedá sa opraviť turistická tabuľa pri Jednote? Veľa ľudí sa tam 

zastavuje a pozerá si ju.  
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Starosta obce – tabuľu opravíme a dáme tam novú mapu a druhú turistickú mapu  plánujeme 

osadiť na parkovisku pri amfiteátri na Pílach. 

PhDr. Michaela Pilch Vlková – v oddychovej zóne striháme levanduľu a rozdávame susedom, 

pri kosení trávy na oddychovej zóne potrebujeme ju niekam uložiť, nemáme ju kam dávať 

Starosta obce – trávu môžete zaviesť pri pomník, alebo dať na kopu a pracovníci obce ju 

odvezú. 

Eduard Nechala – treba upraviť miesto na konáre pri pomníku. Neviem prečo nemôžeme 

voziť na hnojisko za Bystričianskou cestou trávu, Kostoľany tam môžu vyvážať.  

Starosta obce -  Zemianske Kostoľany nemajú miesto a s Poľno Vtáčnikom majú uzavretú 

zmluvu. Naše zberné miesto na trávu  z obecných plôch máme. Občania majú na to svoje 

kompostéry. 

Ján Nechala – mám pripomienky – Bystričianska cesta – je tam zlá cesta hlavne keď naprší je 

tade ťažko prejsť.  Parkujú tam autá nedá sa tade prejsť, na jednej strane je potrebné dať rúru 

a rozšíriť cestu o meter a pri Jankovi Vojdášovi treba urobiť chodník. Keď prší nedá sa tade 

obísť. Sú peniaze v rezervnom fonde, tak to spravte. 

Kanalizácia – všade sa robí kanalizácia od Pravna až do Topoľčian, len u nás nie. Kostoľany 

nesúhlasia, aby sa tam Kamenec pripojil tak u nás to ani nebude. 

Eduard Nechala – 360.000€ z rezervného fondu áno sú tam, ale financie budeme potrebovať 

do materskej školy  a na iné projekty. 

Ján Nechala – kontrolórka je tu už 15 rokov, nikdy sa nezmienila negatívne, treba 

skontrolovať aj knižnicu. Komisie, ako pracujú? 

Eduard Nechala – komisie pracujú,  na minulom zasadnutí bola podaná správa 

Jozef Sládok – kedy sa budú rozoberať ploty, resp. kedy bude cesta prejazdná,  keď už ste 

schválili vecné bremeno, nie je tade možné prejsť veľkým autom. Jedná sa o plot Antona Šimu 

a Jána Rybára. 

Starosta obce – musíme osloviť majiteľov obecných pozemkov, aby tieto oplotenia odstránili. 

 

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 18:00 hod. 

  

Overovatelia zápisu:  PhDr. Michaela Pilch Vlková  ______________________ 

         

   Eduard Nechala   ______________________           

   

    

Zapisovateľka: Ing. Iveta Rybárová     ______________________              

 

Starosta obce:   Ing. Dušan Ďuriš   ________________________
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Uznesenia z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, dňa 

29.06.2020 

 

Uznesenie č. 108/2020 

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: PhDr. Michaela Pilch Vlková, Eduard Nechala 

 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

Uznesenie č. 109/2020 

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

uznesení č. 102-107/2020. 

Uznesenie č. 110/2020 

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

obce zo dňa 29.06.2020. 

Uznesenie č. 111/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Kamenec pod Vtáčnikom  na II. polrok 2020. 

Uznesenie č. 112/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie stanovisko hlavného 

kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2019. 

Uznesenie č. 113/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2019 

a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

Uznesenie č. 114/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje použitie prebytku rozpočtového 

hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 63 710,36€. 

Uznesenie č. 115/2020 

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. 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 schvaľuje 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 

Vtáčnikom ako budúceho povinného z vecného bremena, strpieť právo umiestnenia 
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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 schvaľuje 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 schvaľuje 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 schvaľuje príspevok do kroniky obce za rok 

2019. 

Uznesenie č. 120/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje príspevok do kroniky obce za 

roky 2010 -  2017. 
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Príloha č. 1 

 

Kontrola plnenia uznesení č.  102-107/2020 

 

Uznesenie č. 102/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schválilo: 1. program rokovania OcZ 

           2. návrhovú komisiu v zložení -  Ing. Ľubica Fábryová, Daniel Pisár 

  

b) určilo  overovateľov zápisnice: PhDr. Denisa Laurová, Marián Žiak 

 

c) zobralo na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

Uznesenie č. 103/2020 

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

plnenia uznesení č. 91-101/2020. 

Uznesenie č. 104/2020 

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

starostu obce zo dňa 30.04.2020. 

Uznesenie č. 105/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obci v znení  neskorších predpisov, schválilo prevod do majetku 

obce: 

LV č. 556, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, novovytvorená parcela č. CKN 1054/6, druh 

pozemku: záhrada, výmera 22 m², ktorá vznikla na základe  podľa geometrického plánu č. 

2/2020 vytvoreným spoločnosťou GEOmark s.r.o., Prievidza  zo dňa 13.1.2020, úradne 

overeným Okresným úradom Prievidza dňa 22.01.2020 pod č. 43/2020  oddelením od 

pôvodnej parcely č. 1054/4, od vlastníkov: Roman Biňovský, nar. ................, trvale bytom 

Cesta na Jandovú 145/8, Kamenec pod Vtáčnikom a Jana Richterová, nar. ................, trvale 

bytom Cesta na Jandovú 145/8, Kamenec pod Vtáčnikom, v spoluvlastníckom podiele 1/2,  za 

cenu 0,10 € / m².  

Uznesenie č. 106/2020 

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, schválilo: 

Kúpnu zmluvu na prevod majetku do vlastníctva obce od  spoločnosti POĽNO VTÁČNIK,  

a.s.,  Hájska 927/20, 972 42  Lehota pod Vtáčnikom za kúpnu cenu 1,- EUR/m².  

1) LV č.1133, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom,  p. č. EKN 2-146/1, druh pozemku: trvalý 

trávny porast, o celkovej výmere  52 714 m², podiel 2945/1498672, t.j. 103,58 m². 

2) LV č.1615, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom,  p. č. EKN 2-146/5, druh pozemku: trvalý 

trávny porast, o celkovej výmere  32 727 m², podiel 5890/2569152, t.j. 75,03 m². 

Uznesenie č. 107/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zrušilo uznesenie č. 98/2020.  
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Príloha č. 2 

 

Správa starostu obce o činnosti 

 

Od poslednej správy podanej dňa 30.4.2020 sa uskutočnila len 1 akcia, a to rozlúčka 

s deviatakmi, dnes 29.6.2020. 

 

V rámci opatrení voči koronavírusu sa tieto začali postupne uvoľňovať. Obecný úrad je 

otvorený podľa úradných hodín. Materská škola sa otvorila od 1.6.2020 za dodržania 

hygienických predpisov a nariadení. Taktiež sa otvorili v Základnej škole ročníky 1.-5. a 22.6 

sa otvorili triedy 6-9. ročníka. Masové akcie sú naďalej zakázané s výnimkou akcií do 500 

ľudí. Vzhľadom k očakávanému výpadku podielových daní sa zrušili finančne nákladné akcie 

a to Koncert za dobré vysvedčenie a Dychovky pod Vtáčnikom. Ak sa situácia nezhorší 

plánujeme usporiadať v obci futbalový turnaj SNP s atrakciami pre deti a živou hudbou 25.7. 

a oslavy SNP koncom augusta. 

 

Informácie o projektoch: 

Materská škola - verejné obstarávanie bolo zrušené zo strany kontrolného orgánu. Musí sa 

vyhlásiť nové verejné obstarávanie. Predpokladám že do 3 mesiacov by malo byť ukončené 

 

Wifi pre Teba – dostali sme rozhodnutie o schválení dotácie vo výške 14 250€. Jedná sa o 10 

miest v obci, kde bude voľne šíriteľné internetové pripojenie 

 

Zelené obce Slovenska – žiadosť je podaná 

 

Z činnosti obce: 

- v máji boli vydané a roznesené Kamenčianske noviny 

- začalo sa s realizáciou výstavby chodníka na ul. Dolnokamenčianska 

- prebieha výberové konanie na riaditeľa ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


