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Zápisnica 

z 10. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, 

konaného dňa 30.04.2020 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 7 poslancov, čím bolo uznášania schopné, spôsobilé 

jednať a prijímať závery.  

 

Program: 

1) Otvorenie  

2) Kontrola plnenia uznesení č. 91-101/2020 

3) Správa starostu obce o činnosti 

4) Schválenie prevodu majetku do vlastníctva obce 

5) Schválenie kúpnej zmluvy na kúpu pozemkov 

6) Zrušenie uznesenia č. 98/2020 

7) Diskusné príspevky poslancov  

8) Záver 

 

Návrhová komisia: Ing. Ľubica Fábryová 

 Daniel Pisár 

  

h občasných pri 

Overovatelia zápisu: PhDr. Denisa Laurová 

 Marián Žiak 

 

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 Ing. Ľubica Fábryová a Daniel Pisár. 

Za overovateľov zápisu určil  PhDr. Denisu Laurovú  a Mariána Žiaka,  za zapisovateľku     

Ing. Ivetu Rybárovú. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 7 poslancov 

Za: 7 (Ing. Ľubica Fábryová, PhDr. Denisa Laurová, 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. 102/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schvaľuje: 1. program rokovania OcZ 

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

 

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

 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

 

K bodu č. 2 – Kontrola plnenia uznesení  č. 91-101/2020 

Starosta obce predniesol prítomným poslancom Správu o  kontrole plnenia uznesení č. 91-

101/2020. Uvedenú správu uvádzame v prílohe č.1, ktorá je súčasťou tejto zápisnice. 

 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 7 poslancov 

Za: 7 (Ing. Ľubica Fábryová, PhDr. Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická,  PhDr. Michaela  

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

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 103/2020 

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

uznesení č. 91-101/2020. 

 

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 18.02.2020. Správu starostu obce 

o činnosti uvádzame v prílohe č. 2 tejto zápisnice. 

 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 7 poslancov 

Za: 7 (Ing. Ľubica Fábryová, PhDr. Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická,  PhDr. Michaela  

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

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 104/2020 

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

obce zo dňa 30.04.2020. 
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K bodu č. 4 – Schválenie prevodu majetku do vlastníctva obce 

V nadväznosti na schválený zámer kúpy pozemku od Romana Biňovského a Jany Richterovej 

na rozšírenie miestnej komunikácie na ulici Cesta na Jandovú, je potrebné schváliť prevod 

majetku do vlastníctva obce. 

 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov    

 

Hlasovanie: 

Prítomných 7 poslancov 

Za: 7 (Ing. Ľubica Fábryová, PhDr. Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická,  PhDr. Michaela  

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

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

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, schvaľuje 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.  

 

 

K bodu č. 5  - Schválenie kúpnej zmluvy na kúpu pozemkov 

Na minulom zasadnutí sme schválili prevod majetku – kúpy nehnuteľností, pozemkov od 

spoločnosti Poľno Vtáčnik. Z tohto dôvodu je potrebné schváliť aj kúpnu zmluvu 

o nadobudnutí majetku do vlastníctva obce. 

 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 7 poslancov 

Za: 7 (Ing. Ľubica Fábryová, PhDr. Denisa Laurová, 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. 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, schvaľuje: 

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. 

K bodu č. 6 – Zrušenie uznesenia č. 98/2020 

Uznesenie sa týkalo pridelenia  nájomného bytu žiadateľke pani Márii Mokrej. Vzhľadom na 

mimoriadnu situáciu sa bude meniť len termín pridelenia bytu. 

 

Diskusia: 

Bez diskusných príspevkov 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 7 poslancov 

Za: 7 (Ing. Ľubica Fábryová, PhDr. Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická,  PhDr. Michaela  

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

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 107/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom ruší uznesenie č. 98/2020. 

 

K bodu č. 7 – Diskusné príspevky poslancov 

PhDr. Denisa Laurová – žiada, či by nemohol byť pridelený ďalší kontajner na papier pre 

spodné bytovky.  

Mgr. Monika  Pažická – ďakujem za postavenie krásneho mája 

Mgr. Monika Pažická – prečítala výročnú správu o činnosti Rady školy  za rok 2019, ktorá je 

súčasťou prílohy tejto zápisnice a oznámila, že bude vyhlásené výberové konanie na miesto 

riaditeľky základnej školy 

Mgr. Monika Pažická – na parkovisku pri pošte je buchnuté auto, žiadame o vyzvanie 

majiteľov, aby ho odstránili. 

Daniel Pisár – treba častejšie otvoriť zberný dvor, v piatok sa otvorí zberný dvor a vzápätí sa 

hlási, že je už kapacita naplnená.  

Starosta obce – zberný dvor by mal byť  otvorený aj výnimočne v sobotu 9.5. a potom opäť ku 

koncu mesiaca. Kontajnery sú v čase otvorenia zberného dvora prázdne, bohužiaľ sa tak 

rýchlo naplnia.  

Ing. Ján Vojdáš – pripomienka od občanov, častejšie otvoriť zberný dvor  a urobiť reláciu 

v rozhlase o venčení psov a upratovanie si exkrementov po nich. 
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Daniel Pisár – bolo by dobré ohlásiť Poľno Vtáčnik, aby vyčistili kanál na Brúse, od Fokta 

smerom k majetkom 

 

8. Záver 

Po vyčerpaní diskusných príspevkov starosta obce ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva,  poďakoval prítomným poslancom za účasť. Zasadnutie OZ bolo ukončené  

o 17.30 hod. 

  

 

Overovatelia zápisu:  PhDr. Denisa Laurová   ______________________ 

         

   Marián Žiak    ______________________           

   

    

Zapisovateľka: Ing. Iveta Rybárová     ______________________              

 

Starosta obce:   Ing. Dušan Ďuriš   ________________________
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Uznesenia z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, dňa 

30.04.2020 

 

 

Uznesenie č. 102/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schvaľuje: 1. program rokovania OcZ 

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

 

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

 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

Uznesenie č. 103/2020 

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

uznesení č. 91-101/2020. 

Uznesenie č. 104/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie 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, schvaľuje 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, schvaľuje: 

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 ruší uznesenie č. 98/2020 
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Príloha č. 1 

 

Kontrola plnenia uznesení č.  91-101/2020 

 

Uznesenie č. 91/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schválilo: 1. program rokovania OcZ 

           2. návrhovú komisiu v zložení -  Mgr. Monika Pažická, Ing. Ján Vojdáš 

 

b) určilo  overovateľov zápisnice: Ing. Ľubica Fábryová, Daniel Pisár 

 

c) zobralo na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

 

Uznesenie č. 92/2020 

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

plnenia uznesení č. 73-90/2019. 

 

Uznesenie č. 93/2020 

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

starostu obce zo dňa 18.02.2020. 

 

Uznesenie č. 94/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie správu hlavného 

kontrolóra obce  o kontrolnej činnosti za II. polrok 2019. 

 

Uznesenie č. 95/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo zámer  kúpy nehnuteľnosti z 

dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

Dôvod hodný osobitného zreteľa je odkúpenie časti súkromného pozemku potrebného na 

rozšírenie miestnej komunikácie p. č. EKN 1-25, k. ú.  Kamenec pod Vtáčnikom – ulica Cesta 

na Jandovú: 

LV č. 556, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, p. č. CKN 1054/4, druh pozemku: záhrada, výmera 

22 m² 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 za cenu 0,10 € /m². 

 

Uznesenie č. 96/2020 

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 prevod pozemku do 

vlastníctva obce,  LV č. 553, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, p. č. CKN 1054/1, druh pozemku 

– záhrada, o výmere 23 m², podľa geometrického plánu č. 2/2020 vypracovaným 

spoločnosťou GEOmark s.r.o., IČO: 36305049,   zo dňa 13.01.2020, úradne overeným 

Okresným úradom Prievidza dňa 22.01.2020 pod č. 43/2020 od vlastníka: Marián Žiak, nar. 

....................., trvale bytom Na Kopaničky 374/32, Kamenec pod Vtáčnikom za cenu 0,10/m².  
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Uznesenie č. 97/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo kúpnu zmluvu o nadobudnutí 

majetku do vlastníctva obce parcela č. C-KN 126,127, 128, 129, 130,131, 132, 133, 134, 

katastrálne územie Kamenec pod Vtáčnikom na podiely spoluvlastníkov – Mária Oršulová, 

Marián Sládok a Jozef Sládok v znení ako je príloha uznesenia. 

 

Uznesenie č. 98/2020 

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 1.4.2020 do 31.03.2023. - toto uznesenie budeme rušiť 

nakoľko sa bude schvaľovať nový dátum z dôvodu nepredvídaných okolností. 

 

Uznesenie č. 99/2020 

Obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku na podporu „Wifi pre Teba“: 

- Realizácia projektu s názvom „Wifi pre Teba“. 

- Výška maximálneho celkového spolufinancovania 5 % zo strany žiadateľa obec 

Kamenec pod Vtáčnikom. 

- z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje 750,- EUR. 

- Kód výzvy: OPII-2018-7/1-DOP. 

- Operačný program Integrovaná infraštruktúra (SO OPII) 2014 – 2020. 

 

Žiadosť o NFP bola podaná 

Uznesenie č. 100/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo Dodatok č. 1 k Zásadám 

odmeňovania poslancov obce Kamenec pod Vtáčnikom – zásady sú v platnosti 

 

Uznesenie č. 101/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zrušilo uznesenie č. 89/2019. 
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Príloha č. 2   
 

Správa starostu obce o činnosti 
 
Od poslednej správy podanej dňa 18.2.2020 sa uskutočnili 2 akcie a to: 

 

22.2. – 23.2. Fašiangy – zabíjačka s občerstvením, fašiangový sprievod a detský karneval.  

30.4. – Stavanie mája – máj sa postavil bez účasti občanov. 

 

Ďakujem všetkým, ktorí sa zaslúžili o príjemnú atmosféru.  Žiaľ ďalšie akcie ako veľkonočný 

stolnotenisový turnaj či zájazd na veľtrh Záhradkár – včelár sa z dôvodu koronakrízy 

neuskutočnili. Tento vírus sa dotýka všetkých nás, či už priamo alebo nepriamo. Opatrenia 

Krízového štábu SR, ktoré zaviedol, nás donútili zmeniť zaužívaný režim na ktorý sme boli 

zvyknutí. Každodenný zhon pominul, čas akoby sa spomalil a na obci sme zrazu museli 

okamžite začať riešiť situácie, na ktoré sme doteraz neboli zvyknutí. Musím však 

skonštatovať, že ako spoluobčania tejto obce, našej komunity, sme stále súdržní a vieme si 

navzájom pomôcť. Mám na mysli hlavne tých, ktorí mi pomáhali s akoukoľvek pomocou pri 

výrobe rúšok. Rozdali sme rúška všetkým našim občanom. Chcem sa v prvom rade 

poďakovať 20 krajčírkam, ktoré v priebehu 5 dní pre náš ušili 1800kusov  rúšok menovite – 

pani Otília Krajčovičová (Otatex), Jana Dudová, Mária Krajčíková,  Eva Mišková, Viola 

Štangová, Dana Borková, Soňa Kožáková, Eva Ďurišová, Erika Krajčovičová, Emília 

Minichová, Erika Liptajová, Helena Hudecová (ul. Ružičková), Ľudmila Žiaková, Alena 

Hudecová, Miroslava Bendová, Margita Mešinová, Ľudmila Plachá, Ľubica Nechalová, Viera 

Dadíková, Božena Žišková. Ďalej sa chcem poďakovať pani Jane Guľkovej, Božene 

Žemberovej a zamestnancom obecného úradu za pomoc pri praní, žehlení, pripravovaní 

materiálu a roznášaní rúšok. Všetkým Vám  patrí jedno obrovské Ďakujem. Ukázali ste, že 

v tejto neľahkej situácii, ktorá nás postihla, máte srdce na pravom mieste a boli ste ochotní 

pomôcť všetkým našim občanom. 

Pevne verím, že súčasná situácia sa čoskoro dostane do „normálu“. Viem, že každý z nás, 

hlavne tí, čo pracujú si plne uvedomujú výpadky, či znížené príjmy do rodinných rozpočtov, 

že zavreté materské či základné školy spôsobujú nemalé problémy rodičom. Už teraz vieme, 

že aj výnosy podielových daní budú menšie a aj obec bude musieť prehodnotiť hlavne 

investičné akcie či organizovanie kultúrnych podujatí. Budeme sa samozrejme snažiť, aby 

aspoň zo strany Nás, ste pociťovali výpadky čo najmenej a nenarušili  sa štandardne 

poskytované  služby zo strany obce. 

 

Informácie o projektoch: 

Materská škola - zmluva so SIEA je podpísaná, teraz je na kontrole verejné obstáravanie 

Kamerový systém – začíname robiť  verejné obstarávanie 

WIFI pre Teba – žiadosť je podaná 

Zelené obce Slovenska – už je vypracovaný realizačný projekt výsadby, čo je podmienka pri 

podaní žiadosti 
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Z činnosti obce: 

- Boli vypilované konáre pod rozhlasovým vedením 

- Vykonal sa zber konárov po obci, ako aj plánovaný výrub stromov 

- Na Bystričianskej ulici bol zrekonštruovaný most ponad Suchý potok zasadením 2 ks 

rúr  o priemere 500 mm, čím sa zvýšila jeho prietočnosť 

- Začalo sa  s 1. kosením verejných priestranstiev 

- Plánujeme výstavbu chodníka na ul. Dolnokamenčianska od pomníka 1.sv.vojny po 

Rybáreje most 

- Začalo sa s poslednou fázou výstavby cesty do Lehoty p. Vt. tzv.  cesta za Vrškom 

 Na záver by som Vám chcel popriať hlavne veľa zdravia a trpezlivosti v tejto neľahkej 

spoločenskej situácii, ktorá dúfam čo najskôr pominie a my sa budeme môcť vrátiť do 

bežného života. 
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Príloha č. 3  

 

Rada školy pri Základnej škole, Školská 192/8, Kamenec pod Vtáčnikom 
Školská 192/8, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom 

___________________________________________________________________ 
 

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI RADY ŠKOLY za rok 2019 
 
Rada školy je ustanovená podľa § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Členovia rady školy k 1.1.2019: 

 Dvaja zvolení zástupcovia  pedagogických zamestnancov:  

Mgr. Andrea Bajgárová, Mgr.  Slavomíra Klementová 

 Jeden zvolený zástupca za nepedagogických zamestnancov:   

Viera Tóthová 

 Dvaja zvolení  zástupcovia rodičov:  

Katarína Žiaková, Jaroslava Nechalová 

 Štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:  

Eduard Nechala, Bc. Monika Pažická, Ing. arch. Sláva Dadová, Mgr. Ladislav Halač 
  

Členovia rady školy v kalendárnom roku 2019 svoju činnosť vykonávali v zmysle schváleného 
Plánu práce rady školy na rok 2019 a v súlade s platným Štatútom rady školy. V priebehu roka sa 
uskutočnili 2 riadne zasadnutia.  

 

V roku 2019 – 28.01.   sa uskutočnilo prvé zasadnutie rady školy. 
 

Na programe boli: 
- kontrola plnenia úloh podľa plánu práce rady školy v roku 2019 
- schválenie: 
- Výročnej správy o činnosti rady školy v roku 2018, Štatút Rady školy, Plán práce rady školy 
v roku 2019,  
- vzatie na vedomie:  
- Správa o čerpaní financií z rozpočtu školy v roku 2018 a návrh rozpočtu školy na rok  2019 
- Informácie o prebiehajúcich aktivitách a projektoch školy v I. polroku šk. roku  2018/2019  
 
Správa o čerpaní financií z rozpočtu školy v roku 2018  a návrh rozpočtu školy na rok 
2019 - Pani riaditeľka informovala RŠ, že ešte nie je úplne vypracovaná správa bude nás 
informovať na ďalšom zasadnutí. 
Informácie o prebiehajúcich aktivitách a projektoch školy v I. polroku šk. roku 
2018/2019 
ktoré sú zhrnuté, v správe koordinátora projektov, Ing. Eleonóry Borovičkovej, projekty sú 
rozdelené do troch sekcií: 
A:  Národné projekty organizované MŠ EÚ 
B: Školské projekty 
C: Predmetové projekty 
 
Základná škola sa zapojila do týchto národných projektov:  
 
Školské ovocie, Praxou k zamestnaniu, Podpora rozvoja polytechnizácie na zš a sš, 
Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov 
v školskom prostredí, Zvyšovanie kvality vzdelávania na zš a sš s využitím elektronického 
testovania, Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov, Podpora inklúzie (boli 
úspešní získali 53.000 Euro) vytvorila sa jedna špeciálna trieda so 6 žiakmi, IKT technika 
získaná v projektoch je plne využívaná vo výchovno vzdelávacom procese. NP Rozvoj 
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čitateľskej, matematickej, prírodovednej a IKT gramotnosti-Moderná škola (boli úspešní 
získali 178.000 Euro) v súčasnosti čakajú na podpísanie schváleného projektu, v ktorom 
bude realizovaná rekonštrukcia PC učebne (nová elektro inštalácia, LAN sieť, nábytok - stoly, 
lavice, pod PC, nová žiacke a učiteľské PC, notebooky pre učiteľov, odborné vzdelávanie 
učiteľov. 
 
Základná škola sa zapojila do týchto školských projektov:  
 
september: Európsky týždeň športu, 21.9. Biela Pastelka - finančná zbierka pre nevidiacich 
október: záložka do knihy spája školy (pre zš A.Zápotockého v Zlíne) 
22.10. Medzinárodný deň školských knižníc 
15.10 - 19.10. projekt Hovorme o jedle - Týždeň zdravej výživy (v škole prebehli rôzne akcie 
na danú tému: literárno - výtvarná súťaž Obilniny, od Slovenskej poľnohospodárskej 
a potravinovej komory sme získali Zlatý diplom, za aktívnu účasť v tomto projekte) 
17.10. sa 14.žiakov 5.ročníka zúčastnilo eTestovanie 5 v predmetoch MAT a SJL 
18.10. žiaci 2 - 9 ročníka sa zúčastnilo Milión detí sa modlí ruženec (celosvetový projekt 
modlitba za mier a pokoj vo svete) 
november:  
5. až 11.11. Týždeň vedy a techniky 
december: 
67 žiakov 2. - 8. ročníka sa zúčastnilo celosvetového projektu v programovaní Hour of Code 
darček pod vianočný stromček - humanitárna zbierka pre deti z detských domovov v PD, 
Handlovej. Príspevok symbolické 1 Euro - vyzbierali sme 46 Euro 
List Ježiškovi- celoslovenský projekt 
 
Základná škola sa zapojila do týchto predmetových projektov: 
 
dejepis - 100. výročie ČsR, fyzika - chémia pokusy, Dejepis - rodokmeň 
 
Ďalej nás informovala o dochádzke žiakov:  
- na I. stupni -  1. – 4. – 1365 hodín, priemer na 1 žiaka 25,75 hod 
- na II. stupni -  5. – 9. – 2901 hodín, priemer na 1 žiaka 45,33 hod 
celkovo na zš 4266 hodín, priemer na 1 žiaka 36,46 hod 
triedne pokarhanie dostali dvaja žiaci a prospech 5/9 - 1 žiak neprospel 
 
Návrhy, pripomienky a rôzne  
 
- opätovne žiadame o výmenu okien na technickej dielni, a pomoci pri realizácii presunu ŠKD 
do týchto priestorov - táto úloha bola splnená 
- ŠKD v čase doobedia by fungovala ako špeciálna trieda, ktorá bude rozdelená na dve časti 
oddychovú a pracovnú časť, v poobednajších hodinách by fungovala ako ŠKD - táto úloha 
bola splnená 
- v rámci získaného projektu do PC pracovne je treba vymeniť elektroinštaláciu, tá je 
zastaraná, dochádza k vyhoreniu spínačov (už 2x sme to menili)  
- prechodová spojová chodba medzi školou a telocvičňou, je treba rekonštrukciu - nebola 
splnená 
 
V príspevkoch diskutujúcich hlavne dominovali: 
 
p. J. Nechalová: koľko ľudí sa zúčastnilo na Adventnej kvapke krvi: p. riaditeľka : cca: 30 ľudí 
p. K. Žiaková: už bol niekto pozrieť tú spojovaciu chodbu? p. riaditeľka: starosta tu bol, 
uvidíme čo nám navrhne 
p. riaditeľka: poprosila v čase výmeny podláh osloviť dobrovoľníkov, aby prišli pomôcť 
s upratovaním školy 
p. Halač: či by sa dalo pozrieť konkrétne čo sa robí s deťmi v špeciálnej triede, proces 
výučby, zaujíma ho to s profesionálneho hľadiska (bol riaditeľ v domove soc. služieb 
DOMINO v PD) 
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p. H. Fábryová: pracujeme v súčinnosti so špeciálnou poradňou v Prievidzi 
p. S.Dadová: využívajú rodičia kariérne poradenstvo pre deti 9.ročníka ? 
p. H. Fábryová: ani nie, väčšinou je to už riešené cez internet, rodičia si hľadajú informácie 
o danej škole a zúčastnia sa dňa otvorených dverí, teraz je to populárne, keď si jednotlivé 
školy organizujú tieto akcie 
p. riaditeľka: v druhom ročníku organizujú so špeciálnou poradňou konzultačný deň, kde sa 
deti zúčastnia na tomto monitoringu. Deti, ktorým je treba sa ďalej venovať sú ohlásené 
priamo pracovníčkou na ďalšom stretnutí. Ine hlavne o zistenie disgrafie, dislexie .... 
 
 

V roku 2019 – 28.10.   sa uskutočnilo druhé  zasadnutie rady školy. 
 

Na programe boli:  
 
- Kontrola plnenia úloh 
- vzatie na vedomie: 
- Oboznámenie s hodnotiacou správou o činnosti - výchovno vzdelávacích výsledkoch  a 
 hospodárení školy v šk. roku 2018/2019 
- Oboznámenie členov RŠ s personálnym obsadením školy a stavom žiakov  v školskom 
 roku 2019/2020  
- Koncepčný zámer rozvoja školy na obdobie v šk.roku 2019/2020 
- Informácie o prebiehajúcich aktivitách a projektoch školy v I. polroku šk. roku  2019 
- schválenie: 
- Školského vzdelávacieho programu a dokumentov na šk. rok 2019/2020 
 
 S hodnotiacou správou o činnosti - výchovno vzdelávacích výsledkoch a 
hospodárení školy v šk. roku 2018/2019 a s personálnym obsadením školy a stavom 
žiakov  v školskom  roku 2019/2020 nás  informovala pani riaditeľka  
 
pedagogickí zamestnanci:  15 
nepedagogickí zamestnanci: 6 
asistenti: 2 
žiaci I.stupeň: 57 
žiaci II.stupeň: 58 
Informácie o zápise do I.ročníka v školskom roku 2019/2020:  12 
 
 Pani riaditeľka informovala prítomných o koncepčnom  zámere rozvoja školy na 
obdobie v šk.roku 2019/2020 
- odbornosť vo vyučovacích predmetoch  
I.stupeň: 100% a na II.stupni je to 78,70% spolu -86,52% 
- škola by potrebovala opraviť strechu, čo považuje za hlavnú stavebnú investíciu, fasáda 
a zateplenie by tiež mali nasledovať v stavebných akciách.  
- školskej jedálni je treba vymeniť okno nedá sa otvoriť  
- zadné dvere na budove jedálne sú v katastrofálnom stave 
- ďalej požiadala o umiestnenie kontajnera na sklo v blízkosti jedálne 
- masky zo skladu CO sú v zlom stave 
- zrenovovať schody do jedálne 
- servisovanie podlahy v telocvični od firmy, ktoré robila renováciu ... 2000 Euro 
- čerpadlo v kotolni bolo 3x opravované, momentálne ide 1 čerpadlo, asi by bolo vhodné nové 
- plot pred školou a chodník sú už v kritickom stave 
- kosačku by potrebovali bubnovú alebo nejaký krovinorez niečo na krivé plochy trávnika, 
kam sa nedostanú s bežnou kosačkou 
- v zime frézu na sneh na odhŕňanie plôch pred školou a aj z multifunkčného ihriska 
 
Informácie o prebiehajúcich aktivitách a projektoch školy v I. polroku šk. roku 2019 
 Pani riaditeľka informovala prítomných členov rady školy o prebiehajúcich 
a uskutočnených aktivitách školy, ktoré sú zhrnuté v štruktúre a správe o vých. vzdelávacej 



 Zasadnutie OcZ dňa 30.04.2020 
  

 

14 
 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v ZŠ, do podkladov je možné nahliadnúť v archíve 
školy. 
 
Návrhy, pripomienky a rôzne  
- multifunkčné ihrisko - vo veľmi zlom stave upínacie lanká 
- kľúč od reťaze 
- smeti pri plote vo veľkom vreci 
- pieskovisko nový piesok do doskočiska 
- radu rodičov požiadať o investíciu 2% na prístrešok pri jedáleň 
 
V príspevkoch diskutujúcich hlavne dominovali: 
 
- E.Nechala: navrhoval by som nechať ihrisko otvorené, aby sa neničili tie siete, k oplotenie 
sme už diskutovali aj so starostom na porade s poslancami obecného zastupiteľstva, všetci 
sme sa zhodli, že je to nutné opraviť, máme to v pláne na rekonštrukčné činnosti obce, kedy 
sa to bude presne robiť ešte neviem povedať, musia sa dokončiť rozbehnuté stavebné akcie 
- S.Dadová: k zatepleniu školy - vzhľadom na plochy ako sú presklenia a murované 
konštrukcie, je zateplenie neúčinné pri obvodových múroch, treba zatepliť strešný plášť, ale 
pokiaľ sa neudeje celková rekonštrukcia strechy tak to nemá zmysel, treba sa pozrieť aj 
v akom stave sú okná s akými prestupmi teplôt, predpokladám, že už nevyhovujú dnešným 
parametrom aké sú kladené na stavebné konštrukcie, určite by som išla formou euro fondov 
a kompletne zrekonštruovať obvodový plášť aj strechu. 
 
 

 
 Z uvedenej Výročnej správy za rok 2019 vyplýva, že rada školy na svojich zasadnutiach 
splnila svoj plán práce za školský rok 2018/2019 a boli jej predložené všetky potrebné dokumenty 
a informácie o pedagogicko  – organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovnovzdelávacieho 
procesu v tomto školskom roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kamenci pod Vtáčnikom: 30.04.2020       
              
............................................................. 
              predseda rady školy 

 


