Zasadnutie OcZ dňa 11.11.2021

Zápisnica
z 20. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom,
konaného dňa 11.11.2021 v Kultúrnom dome, Hornokamenčianska 36/7, 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)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení č. 194 – 199/2021
Správa starostu obce o činnosti
Správa hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2021
Prijatie VZN č. 4/2021 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Kamenec pod
Vtáčnikom.
Schválenie prevodu majetku obce – p. č. E KN 1-91/1
Schválenie príspevku do kroniky obce za rok 2020
Diskusné príspevky poslancov a občanov
Záver

Návrhová komisia:

h občasných pri
Overovatelia zápisu:

Zapisovateľ:

Eduard Nechala
Daniel Pisár

Ing. Ľubica Fiová
Mgr. Monika Pažická
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 Daniel Pisár.
Za overovateľov zápisu určil Ing. Ľubicu Fiovú a Mgr. Moniku Pažickú, za zapisovateľku
Ing. Ivetu Rybárovú.

1

Zasadnutie OcZ dňa 11.11.2021

Uznesenie č. 200/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:
a) schvaľuje: 1. program rokovania OcZ
2. návrhovú komisiu v zložení - Eduard Nechala, Daniel Pisár
b) určuje overovateľov zápisnice: Ing. Ľubica Fiová a Mgr. Monika Pažická
c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej
Hlasovanie:
Prítomných 7 poslancov
Za: 7 (Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická,
PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu č. 2 – Kontrola plnenia uznesení č. 194 - 199/2021
Starosta obce predniesol prítomným Správu o kontrole plnenia uznesení č. 194-199/2021.
Uvedenú správu uvádzame v prílohe č.1, ktorá je súčasťou tejto zápisnice.
Uznesenie č. 201/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení č. 194-199/2021.
Hlasovanie:
Prítomných 7 poslancov
Za: 7 (Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická,
PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
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 23.09.2021. Správu
starostu obce o činnosti uvádzame v prílohe č. 2 tejto zápisnice.
Uznesenie č. 202/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie správu o činnosti starostu
obce zo dňa 11.11.2021.
Hlasovanie:
Prítomných 7 poslancov
Za: 7 (Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická,
PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
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K bodu č. 4 – Správa hlavného kontrolóra obce za I. polrok
Kontrolórka obce Jozefína Paulíčková predniesla správu o kontrolnej činnosti za I. polrok
2021. Správa sa nachádza na internetovej stránke obce v sekcii Samospráva - Hlavný
kontrolór obce.
Uznesenie č. 203/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie správu hlavného
kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za I. polrok 2021.
Hlasovanie:
Prítomných 7 poslancov
Za: 7 (Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická,
PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu č. 5 - Prijatie VZN č. 4/2021 o spôsobe náhradného zásobovania vodou,
odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Kamenec
pod Vtáčnikom.
Starosta obce informoval prítomných o návrhu VZN č. 4/2021 o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu
žúmp na území obce Kamenec pod Vtáčnikom. Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli
obce po dobu 15 dní. Zo strany občanov neboli podané pripomienky, no do VZN ešte
dopĺňame do článku III spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie
obsahu žúmp bod 1. a 2.
Uznesenie č. 204/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje VZN č. 4/2021 o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp na území obce Kamenec pod Vtáčnikom.
Hlasovanie:
Prítomných 7 poslancov
Za: 7 (Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická,
PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu č. 6 - Schválenie prevodu majetku obce – p. č. E KN 1-91/1
Na základe rozhodnutia o prerušení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností č. V 5099/2021
rušíme uznesenie č. 182/2021 a predkladáme na schválenie nové uznesenie. Jedná sa o prevod
majetku obce do vlastníctva PhDr. Michaely Pilch Vlkovej. V novom uznesení bude doplnená
kúpna cena a dôvod hodný osobitného zreteľa.
Uznesenie č. 205/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom ruší uznesenie č. 182/2021.
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Hlasovanie:
Prítomných 7 poslancov
Za: 7 (Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická,
PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 206/2021
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
z dôvodu hodného osobitného zreteľa: pozemok zapísaný na LV 1758, k. ú. Kamenec pod
Vtáčnikom, parcela číslo E KN 1-91/1, o celkovej výmere 17 552 m², druh pozemku – ostatná
plocha, podľa geometrického plánu č. 91/2021, vyhotoveným spoločnosťou GEOMAP
Prievidza s.r.o., J. Kráľa č. 1713/1A, 972 01 Bojnice, IČO: 46896180, dňa 19.04.2021, úradne
overeným Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom dňa 23.04.2021 pod číslom
365/2021 nasledovne: novovytvorená parcela číslo C-KN 180/4¸ druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie, výmera 24 m², za kúpnu cenu 3,32 €/m², kúpna cena spolu 79,68 €, do
výlučného vlastníctva: PhDr. Michaela Pilch Vlková, Na Papiereň 317/39, 972 44 Kamenec
pod Vtáčnikom. Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedený predaj pozemku
zabezpečí prístupovú cestu k pozemku žiadateľa.
K bodu č. 7 - Schválenie príspevku do kroniky obce za rok 2020
Starosta obce podal návrh na schválenie príspevku do kroniky obce za rok 2020. Príspevok za
rok 2020 pripravil a spracoval kronikár obce Ing. Ján Vojdáš.
Uznesenie č. 207/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje príspevok do kroniky obce za rok
2020.
Hlasovanie:
Prítomných 7 poslancov
Za: 7 (Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická,
PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu č. 8 - Diskusné príspevky poslancov a občanov
Denisa Laurová – v mene pedagogického zboru chceme požiadať o finančný príspevok k 50.
výročiu školy
Starosta obce – bolo by dobré dať si písomnú žiadosť
Ján Vojdáš – poprosím o informáciu o rekonštrukcii materskej školy
Starosta obce – tak ako som spomínal v správe o činnosti, chcem sa najprv všetkým
poďakovať za pomoc, sťahovanie trvalo približne tri týždne. V spoločenskom dome sú
vytvorené dve triedy, kuchyňa funguje v spoločenskom dome. Začiatkom októbra prišla
informácia zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, že ex-post kontrola je schválená
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a práce na rekonštrukcii materskej školy sa môžu začať. Spoločnosť Roko si 25.10. prevzala
stavenisko, aktuálne sa robí strecha a vymieňa sa elektroinštalácia, staré obkladačky sa
odstraňujú, takisto sa robí už aj voda. Postupujú veľmi dobre, ale obávam sa keď bude
mrznúť, že nebudú môcť robiť fasádu.
Monika Pažická – v rámci kultúrnych podujatí máme pripravené vianočné trhy s príchodom
Mikuláša a vianočný koncert. Uvidíme aká bude situácia a či sa nám podarí tieto akcie
zrealizovať.
Milan Šimo – je to 50 rokov k tej Základnej škole. K 40. výročiu sme robili taký bulletin,
navrhujem teraz urobiť takú pamätnú nástenku športovcom ako Hanckovi a Jakubisovej
a iným. Povráva sa, že kameňolom má skončiť s ťažbou. Ak by skončili bolo by to dobré, ale
ak by to mali predávať, bolo by dobré uplatniť si právo veta, aby sa to len tak nepredalo.
Čo sa robí preto, aby tá kanalizácia bola?
Starosta obce – my nie sme žiadatelia o projekt. My sme podmienky splnili, posledné dve veci
sa vyriešili - zmluvu na vecné bremeno pani Veselá podpísala, pán Príhoda nesúhlasil, aby
cez jeho pozemky viedla kanalizácia. Každý mesiac mi dáva Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť report, ako to pokračuje.
Michal Fábry – k tej správe pani Paulíčkovej, bolo by dobré, tam ste uvádzali tých neplatičov,
aby ste zverejnili aj zoznam neplatičov. Druhá otázka – či by sa nedalo to VZN k odpadom,
teraz keď dochádza k zmene zverejniť na stránke.
Bolo by dobré vedieť, koľko to dodá vody ten vodovod Jachová1 a Jachová 2 ročne?
Starosta obce – návrh VZN bol a aj je zverejnený na úradnej tabuli obce pred obecným
úradom ako aj na úradnej tabuli na stránke www.kamenec.sk.
Viliam Jánoška – išiel som cez bystričiansku dolinu. Na rázcestí na salaš sú tam tri kontajnery
plné, dá sa to vyhodiť? Skládka sa robí pri kameňolome pozrite sa na to.
Ako stojí tá naša obecná lúka? Bystričianska cesta – idem po ceste tri autá išli, potom traktor,
išla mamička s kočiarom a nemala kam ísť, spravte tam nejaký chodník, alebo to riešte.
Starosta obce – tie odpady sú v katastri obce Bystričany, zmluva na obecnú lúku je podpísaná.
Ján Nechala – chcel by som dať za pravdu Milanovi Šimovi, kanalizáciu treba. Čo sa týka
kanalizácie, prepásli sme to nebol o to záujem, rozprával som sa s tou pani v Novákoch, ktorá
dala miesto Kamenca právomoc Čereňanom. Čereňany robia a my nie. Chodník na
bystričianskej ceste – spravte to, načo čakáte, treba to spraviť, je to nebezpečné, prečo to tam
nechcete spraviť? Keď tam naprší je to katastrofa a ostuda, postupne to treba spraviť.
9. Záver
Po vyčerpaní diskusných príspevkov starosta obce ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva, poďakoval prítomným poslancom ako aj občanom za účasť. Zasadnutie OZ
bolo ukončené o 17.40 hod.
Overovatelia zápisu: Ing. Ľubica Fiová

______________________

Mgr. Monika Pažická

______________________

Zapisovateľka:

Ing. Iveta Rybárová

______________________

Starosta obce:

Ing. Dušan Ďuriš

________________________
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Uznesenia z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, dňa
11.11.2021
Uznesenie č. 200/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:
a) schvaľuje: 1. program rokovania OcZ
2. návrhovú komisiu v zložení - Eduard Nechala, Daniel Pisár
b) určuje overovateľov zápisnice: Ing. Ľubica Fiová a Mgr. Monika Pažická
c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej
Uznesenie č. 201/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení č. 194-199/2021.
Uznesenie č. 202/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie správu o činnosti starostu
obce zo dňa 11.11.2021.
Uznesenie č. 203/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie správu hlavného
kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za I. polrok 2021.
Uznesenie č. 204/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje VZN č. 4/2021 o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní
obsahu žúmp na území obce Kamenec pod Vtáčnikom.
Uznesenie č. 205/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom ruší uznesenie č. 182/2021.
Uznesenie č. 206/2021
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
z dôvodu hodného osobitného zreteľa: pozemok zapísaný na LV 1758, k. ú. Kamenec pod
Vtáčnikom, parcela číslo E KN 1-91/1, o celkovej výmere 17 552 m², druh pozemku – ostatná
plocha, podľa geometrického plánu č. 91/2021, vyhotoveným spoločnosťou GEOMAP
Prievidza s.r.o., J. Kráľa č. 1713/1A, 972 01 Bojnice, IČO: 46896180, dňa 19.04.2021, úradne
overeným Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom dňa 23.04.2021 pod číslom
365/2021 nasledovne: novovytvorená parcela číslo C-KN 180/4¸ druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie, výmera 24 m², za kúpnu cenu 3,32 €/m², kúpna cena spolu 79,68 €, do
výlučného vlastníctva: PhDr. Michaela Pilch Vlková, Na Papiereň 317/39, 972 44 Kamenec
pod Vtáčnikom. Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedený predaj pozemku
zabezpečí prístupovú cestu k pozemku žiadateľa.
Uznesenie č. 207/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje príspevok do kroniky obce za rok
2020.
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Príloha č. 1
Kontrola plnenia uznesení č. 194-199/2021

Uznesenie č. 194/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:
a) schválilo: 1. program rokovania OcZ
2. návrhovú komisiu v zložení - Ing. Ján Vojdáš a PhDr. Denisa Laurová.
b) určilo overovateľov zápisnice: PhDr. Michaelu Pilch Vlkovú a Eduarda Nechalu
c) zobralo na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej
Uznesenie č. 195/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie Správu o kontrole
plnenia uznesení č. 185-193/2021.
Uznesenie č. 196/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie správu o činnosti
starostu obce zo dňa 23.09.2021.
Uznesenie č. 197/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom vyhovelo protestu prokurátora č. Pd
90/21/3307-4 zo dňa 11.08.2021 proti článku 6 ods. 1 ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia
obce Kamenec pod Vtáčnikom č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych
podmienok na území obce Kamenec pod Vtáčnikom - dnes budeme schvaľovať nové VZN
Uznesenie č. 198/2021
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. 1-91/1 – ostatná plocha, o výmere
17 434 m², evidovaného na LV č. 1758, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, obce Kamenec pod
Vtáčnikom ako budúceho povinného z vecného bremena strpieť právo umiestnenia
vodovodnej prípojky a vykonanie jej budúcej údržby, opravy a rekonštrukcie. Budúci
oprávnení z vecného bremena – Bc. Michal Fojtik, Lúčna ulica 151/37, 971 01 Prievidza
a Eliška Slobodová, Ulica A. Škarvana 365/4, 971 01 Prievidza, plánujú realizovať
novostavbu rodinného domu na p. č. C-KN 1210/1, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, a to v
rozsahu zameranom porealizačným geometrickým plánom, ktorý bude podkladom pre zmluvu
o zriadení vecného bremena.
Uznesenie č. 199/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie Správu o plnení úloh
Komunitného plánu sociálnych služieb obce Kamenec pod Vtáčnikom za rok 2020.
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Príloha č. 2
Správa starostu obce o činnosti
Od poslednej správy podanej dňa 23.9.2021 sa neuskutočnili žiadne kultúrne akcie.
Z činnosti zamestnancov OcÚ:
Zamestnanci OcÚ počas tohto obdobia odvážali konáre, ktoré vznikli výrubom stromov
a kríkov pod vysokým napätím. V rámci plánovanej rekonštrukcie MŠ v Spoločenskom dome
bolo nutné vymurovať sprchový kút. Taktiež sa venovali spolu so zamestnancami MŠ
sťahovaniu inventáru. Týmto sa chcem poďakovať nielen im, ale aj rodičom, dobrovoľníkom
a členom posilňovne K-FIT pri sťahovaní.
Projekty:
Rekonštrukcia MŠ – dňa 25.10. začala MŠ fungovať v náhradných priestoroch spoločenského
domu. Ako som spomínal, predchádzalo tomu veľké sťahovanie a bolo za tým veľa úsilia od
všetkých zainteresovaných. Bolo nutné zadovážiť kontajner na uskladnenie časti zariadenia.
Práce na rekonštrukcii sú už započaté. V súčasnosti sa začalo s výmenou elektroinštalácie
a zdravotechniky, t.j. rozvody vody a kúrenia. Každý štvrtok prebieha kontrolny deň za účasti
realizátora stavby a stavebného dozoru.
Wifi pre Teba – zhotoviteľ diela firma Nitranet mi oznámila, že budúci týždeň začne
s realizáciou a ukončiť by ju mala do konca mesiaca.
Cesta na Kopaničky – podľa vyjadrenia projekčnej kancelárie Pro-Art sú všetky technické
problémy vyriešené, s novým napojením resp. trasovaním sú dotknutí vlastníci oboznámení
a vyjadrili súhlasné stanovisko. To znamená, že projektová dokumentácia je tesne pred
dokončením. Dúfam, že počas zimného obdobia dostaneme stavebné povolenie.
Kanalizácia a Zelené obce - zatiaľ bez zmeny
Cesta na Kopanicu – oslovil som projektanta na vypracovanie projektovej dokumentácie
plynofikácie ul. Na Kopanicu. V najbližších dňoch podám žiadosť o rozšírenie verejnej siete
na SPP. Po ich vyjadrení resp. kladnom stanovisku sa bude môcť vypracovať spomínaná
projektová dokumentácia. K tomuto kroku sme sa rozhodli z toho dôvodu, že sme sa ako obec
stali spolupodielníkmi parciel, na ktorých by mal byť plynovod uložený v zemi.
Dal som vypracovať projektové energetické hodnotenie na Základnú školu. Na základe tohto
hodnotenia bude následne možné vypracovať energetický audit, ktorý je potrebný k podaniu
žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu ZŠ. Budova školskej jedálne však
nespĺňa projektové energetické hodnotenie a nebude súčasťou plánovanej žiadosti. Budova ZŠ
a pavilón telocvične by tieto kritériá spĺňať mali. Koncové rozhodnutie, či požiadať o NFP
však závisí od spomínaného projektového energetického hodnotenia, ktoré by som mal do 2
týždňov obdržať.
Dal som vypracovať znalecké posudky na pozemok pána Ďurtu C-KN 214/1 (za holubármi)
a na priestory Domu služieb pri pošte. Plánujeme v najbližšej dobe vyhlásiť verejnú obchodnú
súťaž na predaj tohto pozemku a na prenájom priestorov Domu služieb.
Na záver ešte jedna informácia. Na ulici Dolnokamenčianska nám pribudli 2 priechody pre
chodcov pri novovybudovanom chodníku. Plánujeme tam ešte osadiť verejné osvetlenie pre
zvýšenie bezpečnosti.
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