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Zápisnica 

z 21. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, 

konaného dňa 15.12.2021 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 8 poslancov, čím bolo uznášania schopné, spôsobilé 

jednať a prijímať závery.  

 

Program: 

1) Otvorenie  

2) Kontrola plnenia uznesení č. 200-207/2021 

3) Správa starostu obce o činnosti 

4) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022 

5) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu Obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 

2022  

6) Rozpočet obce na rok 2022 

7) VZN č. 5/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

8) VZN č. 6/2021 o dani z nehnuteľností 

9) VZN č. 7/2021 o miestnej dani za ubytovanie 

10) Zvýšenie príspevku na financovanie Spoločného obecného úradu v Novákoch na rok 

2022 

11) Rozpočtové opatrenie č. 7/2021 

12) Vecné bremeno na inžinierske siete p.č. C-KN 1412  

13) Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022 

14) Koncepcia kultúrnych a športových podujatí obce na rok 2022 

15) Diskusné príspevky poslancov a občanov 

16) Záver   

 

 

 

Návrhová komisia: Ing. Ján Vojdáš  

 PhDr. Denisa Laurová 

  

h občasných pri 

Overovatelia zápisu: PhDr. Michaela Pilch Vlková 

 Marián Žiak 

 

Zapisovateľ: Ing. Iveta Rybárová 
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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. Ján Vojdáš a PhDr. Denisa 

Laurová. 

Za overovateľov zápisu určil  PhDr. Michaelu Pilch Vlkovú a Mariána Žiaka,  za 

zapisovateľku   Ing. Ivetu Rybárovú. 

 

Uznesenie č. 208/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schvaľuje:  1. program rokovania OcZ  

   2. návrhovú komisiu v zložení -  Ing. Ján Vojdáš, PhDr. Denisa Laurová 

b) určuje  overovateľov zápisnice: PhDr. Michaelu Pilch Vlkovú a Mariána Žiaka 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

 

Hlasovanie: 

Prítomných 8  poslancov 

Za: 8 (Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická, 

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

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 2 – Kontrola plnenia uznesení  č. 200-207/2021 

Starosta obce predniesol prítomným Správu o kontrole plnenia uznesení č. 200-207/2021. 

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

 

Uznesenie č. 209/2021 

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

uznesení č. 200-207/2021. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 8  poslancov 

Za: 8 (Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická, 

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

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 11.11.2021. Správu 

starostu obce o činnosti uvádzame v prílohe č. 2 tejto zápisnice. 

 

Uznesenie č. 210/2021 

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

obce zo dňa 15.12.2021. 
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Hlasovanie: 

Prítomných 8  poslancov 

Za: 8 (Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická, 

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

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 4 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022 

Kontrolórka obce Jozefína Paulíčková predložila na schválenie Plán kontrolnej činnosti na      

I. polrok 2022. 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. 

 

Uznesenie č. 211/2021  

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Kamenec pod Vtáčnikom  na I. polrok 2022. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 8  poslancov 

Za: 8 (Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická, 

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

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 5 - Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu Obce Kamenec pod 

Vtáčnikom na rok 2022 

Kontrolórka obce Jozefína Paulíčková predniesla Stanovisko k rozpočtu obce na rok 2022.  

Stanovisko je zverejnené na internetovej stránke obce v sekcii Samospráva – Hlavný kontrolór 

obce. 

 
Uznesenie č. 212/2021    
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k návrhu  rozpočtu Obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2022. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 8  poslancov 

Za: 8 (Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická, 

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

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 6  - Rozpočet obce na rok 2022 

Starosta obce oboznámil prítomných o rozpočte obce na roky 2022-2024. Stanovisko 

k rozpočtu predniesla aj v bode 5 kontrolórka obce. Rozpočet bol zverejnený na úradnej tabuli 

obce po dobu 15 dní. Po zapracovaní pripomienok poslancov, starosta obce odporučil takto 
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upravený rozpočet schváliť. Na internetovej stránke obce sa nachádza v sekcii Samospráva – 

Rozpočet.  

  

Uznesenie č. 213/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje rozpočet Obce Kamenec pod 

Vtáčnikom na rok 2022 a berie na vedomie  rozpočet na roky 2023-2024.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných 8  poslancov 

Za: 8 (Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická, 

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

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 7  -  VZN č. 5/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

Starosta obce informoval prítomných o návrhu VZN č. 5/2021 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli 

obce po dobu 15 dní. Zo strany občanov neboli podané pripomienky.  Z dôvodu zvýšenia 

nákladov na likvidáciu odpadu zvyšujeme sumu za zber komunálneho odpadu o 2€ na osobu 

a rok. Konečná suma je 24€/osoba/rok.  

 

Uznesenie č. 214/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje VZN č. 5/2021 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 8  poslancov 

Za: 8 (Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická, 

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

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 8 - VZN č. 6/2021 o dani z nehnuteľností 

Starosta obce informoval prítomných o návrhu VZN č. 6/2021 o dani z nehnuteľností. Návrh 

VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní. Zo strany občanov neboli podané 

pripomienky.   

 

Uznesenie č. 215/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje VZN č. 6/2021 o dani 

z nehnuteľností.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných 8  poslancov 

Za: 8 (Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická, 

PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)  
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Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 9 - VZN č. 7/2021 o miestnej dani za ubytovanie 

Starosta obce informoval prítomných o návrhu VZN č. 7/2021 o miestnej dani za ubytovanie. 

Daň za ubytovanie sa zvyšuje na 0,70€. Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce po 

dobu 15 dní. Zo strany občanov neboli podané pripomienky.  

 

Uznesenie č. 216/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje VZN č. 7/2021 o miestnej dani za 

ubytovanie. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 8  poslancov 

Za: 8 (Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická, 

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

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 10 – Zvýšenie príspevku na financovanie Spoločného obecného úradu 

v Novákoch na rok 2022 

Starosta obce informoval o pracovnom stretnutí, kde sa starostovia obcí Spoločného obecného 

úradu v Novákoch dohodli na zvýšení príspevku na financovanie Spoločného obecného úradu 

v Novákoch. Príspevok sa zvyšuje od 01.01.2022 zo sumy 0,242 eur na 0,35 eur a Koš zo 

sumy 0,0484 eur na 0,0584 eur a to z dôvodu zníženej dotácie od štátu, vyplatenia 

odchodného, zvýšenie poštovného, zavedenie rekreačného, zvýšenie cien energií, zvýšenie 

dezinfekcie, 1 sila na školskom úrade po materskej a rodičovskej dovolenke, zmena do vyššej 

platovej triedy na stavebnom úrade, zmena dní stravného a iné. Z tohto dôvodu je potrebné 

vykryť aj schodok rozpočtu Spoločného obecného úradu za rok 2021  vo výške 0,27€ na 

obyvateľa, čo pre našu obec predstavuje sumu 480,06€.  

 

Uznesenie č. 217/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom: 

berie na vedomie 

1. Rozhodnutie zhromaždenia starostov SOÚ zo dňa 21. 10. 2021 zvýšiť mesačné príspevky 

zmluvných obcí s účinnosťou od 01. 01. 2022 na sumu 0,35 € a Koš 0,0584 € na jedného 

obyvateľa obce. 

 

2. Dôvodovú správu k návrhu Dodatku č. 3 ku Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 

zo dňa 31. 12. 2012 v tomto znení: 

 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 4 druhá odrážka znie:  

- z mesačných príspevkov zmluvných obcí formou mesačného paušálneho poplatku vo 

výške 0,35 € a Koš 0,0584 € na jedného obyvateľa obce podľa počtu obyvateľov 

uvedeného Štatistickým úradom SR k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka. 
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Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 6 znie:  

Zmluvné strany sú povinné previesť na účet SOÚ: 

- príspevok, vo výške uvedenej v bode 4. tohto článku, do 10.dňa v príslušnom mesiaci 

na účet vedený vo VÚB, a. s. pobočka Nováky, IBAN SK35 0200 0000 0017 0019 

7857, variabilný symbol IČO 00318 361, konštantný symbol 0558. 

 

3. Podľa čl. XII. bod 3. zmluvy podmienkou platnosti dodatku je jeho schválenie všetkými 

účastníkmi zmluvy, preto sa zvýšený príspevok vyberie spätne až po schválení dodatku 

všetkými obecnými zastupiteľstvami. 

 

schvaľuje 

1. Dodatok č. 3 ku Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 31. 12. 2012 v tomto 

znení: 

 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 4 druhá odrážka znie:  

- z mesačných príspevkov zmluvných obcí formou mesačného paušálneho poplatku vo 

výške 0,35 € a Koš 0,0584 € na jedného obyvateľa obce podľa počtu obyvateľov 

uvedeného Štatistickým úradom SR k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka. 

 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 6 znie:  

Zmluvné strany sú povinné previesť na účet SOÚ: 

- príspevok, vo výške uvedenej v bode 4. tohto článku,  do 10.dňa v príslušnom mesiaci 

na účet vedený vo VÚB, a. s. pobočka Nováky, IBAN SK35 0200 0000 0017 0019 

7857, variabilný symbol IČO 00318 361, konštantný symbol 0558. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 8  poslancov 

Za: 8 (Ing. Ľubica Fiová, PhDr. 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. 218/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje jednorázový príspevok vo výške 

480,06€ na krytie schodku rozpočtu Spoločného obecného úradu v Novákoch na rok 2021. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 8  poslancov 

Za: 8 (Ing. Ľubica Fiová, PhDr. 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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K bodu č. 11 – Rozpočtové opatrenie č. 7/2021 

V rámci bodu rozpočtové opatrenie sa budú schvaľovať aj úhrady faktúr za vypracovanie  

projektového energetického hodnotenia našej Základnej školy ako aj faktúry za vypracovanie 

energetického auditu školy a projektu Wifi pre Teba. V zmysle § 14 ods. 2  písm. b zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších noviel, sa 

vykonáva zmena rozpočtu obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2021 so súhlasom Obecného 

zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom rozpočtovým opatrením úpravou rozpočtových 

prostriedkov nasledovne. Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné 

položky : 

 

Kapitálové výdavky   

0620   713 006      46 WI-FI pre Teba           15 000,00 

Bežné výdavky   

0111      637005-1 Energetický audit ZŠ  2 760,00 

0111      637005-2 Projektové energetické hodnotenie ZŠ 2 100,00 

0111      635006 Údržba budov            - 5 341,00 

0111      641012 Príspevok SOÚ                  481,00 

Príjmy   

 0111     454001     46 Príjem z rezervného fondu 15 000,00 

 
 

Uznesenie č. 219/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 7/2021. 

Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky. 

Kapitálové výdavky   

0620   713 006      46 WI-FI pre Teba           15 000,00 

Bežné výdavky   

0111      637005-1 Energetický audit ZŠ  2 760,00 

0111      637005-2 Projektové energetické hodnotenie ZŠ 2 100,00 

0111      635006 Údržba budov            - 5 341,00 

0111      641012 Príspevok SOÚ                  481,00 

Príjmy   

 0111     454001     46 Príjem z rezervného fondu 15 000,00 

 
Hlasovanie: 

Prítomných 8  poslancov 

Za: 8 (Ing. Ľubica Fiová, PhDr. 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. 220/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje úhradu faktúry spoločnosti 

EkoEnergy – Group, s.r.o. Chrenovec – Brusno, za vypracovanie projektového energetického 

hodnotenia na budovu Základnej školy, telocvične a školskej  jedálne vo výške 2 100€. 
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Hlasovanie: 

Prítomných 8  poslancov 

Za: 8 (Ing. Ľubica Fiová, PhDr. 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. 221/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje úhradu faktúry spoločnosti 

EkoEnergy – Group, s.r.o. Chrenovec – Brusno, za vypracovanie energetického auditu na 

budovu Základnej školy s telocvičňou  vo výške 2 760€. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 8  poslancov 

Za: 8 (Ing. Ľubica Fiová, PhDr. 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. 222/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje prevod finančných prostriedkov 

vo výške 15 000€ z rezervného fondu obce na bežný účet na úhradu faktúry spoločnosti 

Nitranet, s.r.o., Nitra za realizáciu projektu Wifi pre Teba. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 8  poslancov 

Za: 8 (Ing. Ľubica Fiová, PhDr. 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. 223/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje úhradu faktúry spoločnosti 

Nitranet, s.r.o., Nitra  za realizáciu projektu Wifi pre Teba  vo výške 15 000€. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 8  poslancov 

Za: 8 (Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická, 

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

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 12 - Vecné bremeno na inžinierske siete p.č. C-KN 1412 

Na obecný úrad bola doručená žiadosť o zriadenie vecného bremena  na uloženie 

inžinierskych sietí na pozemku vo vlastníctve obce p. č.  C-KN  1412  od žiadateľov Lívií 
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Svitkovej a Vladimíra Šútora, ktorí plánujú výstavbu rodinného domu  na p. č.  C-KN 865/1, 

k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom.  

 

Uznesenie č. 224/2021 

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 1412, druh pozemku  zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 2278  m² evidovaného   na LV č. 1758, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, 

obce Kamenec pod Vtáčnikom ako budúceho povinného z vecného bremena strpieť právo 

umiestnenia inžinierskych sietí. Budúci oprávnení z vecného bremena  Lívia Svitková a 

Vladimír Šútor, obaja trvale bytom Družstevná 488/11, 972 47  Oslany, plánujú realizovať 

novostavbu rodinného domu  na  parc. reg. C KN č. 865/1, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom. 

Po realizácii stavby zabezpečia budúci oprávnení na svoje náklady spracovanie geometrického 

plánu o porealizačnom zameraní, ktorý bude podkladom pre uzatvorenie zmluvy o zriadení 

vecného bremena po kolaudácií stavby a pre zápis do katastra nehnuteľností. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 8  poslancov 

Za: 8 (Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická, 

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

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 13 – Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022 

Starosta obce navrhol nasledovné termíny plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v roku 2022 -  20.1., 17.2., 28.4., 30.6., 22.9., 15.12. 

 

Uznesenie č. 225/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Harmonogram zasadnutí 

obecného zastupiteľstva Obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2022 s nasledovnými 

termínmi: 20.1., 17.2., 28.4., 30.6., 22.9., 15.12. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 8  poslancov 

Za: 8 (Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická, 

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

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

 

K bodu č. 14 – Koncepcia kultúrnych a športových podujatí obce na rok 2022 

Starosta obce  informoval prítomných o pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach 

v roku 2022. Koncepcia kultúrnych podujatí sa nachádza na internetovej stránke obce v sekcii 

Kultúra. 
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Uznesenie č. 226/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Koncepciu kultúrnych 

a športových podujatí obce na rok 2022. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 8  poslancov 

Za: 8 (Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická, 

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

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 15 - Diskusné príspevky poslancov a občanov 

Daniel Pisár – išli sme po ulici  Na Záhumnie – minulý rok sme ju robili, teraz sú tam už 

výtlky a pri odbočke ku Spáčovi je tam samé blato 

Monika Pažická – ďakujem OZ Handrári za Mikuláša, bolo to veľmi pekné aj to čo som videla 

tak boli dodržané aj protipandemické opatrenia. 

Ján Vojdáš -  ako s akciou Výstup na Vtáčnik? Aj s gulášom. Ľudia sa ma pýtajú. 

Starosta  obce – hromadné podujatia nesmieme robiť, takisto ani posedenie s  gulášom. 

Nemôžeme nikomu zakázať urobiť si výstup na Vtáčnik, každý môže ísť individuálne. 

Ján Vojdáš – bolo by dobré  opýtať sa Jednoty, či by sme tam nemohli dať hodiny, ktoré by 

ukazovali dátum, čas, obec Kamenec pod Vtáčnikom.  

Marián Žiak –  zasypať prekopanú cestu, na ulici Na Kopaničky 

Eduard Nechala – bolo by dobré vyvolať rokovanie s Poľno Vtáčnikom, ohľadom prechodu  

traktorov na ulici Bystričianska cesta smerom k hnojisku. 

Peter Pisár – dostaneme ako OZ Handrári  nejakú stranu v časopise Kamenčianske noviny?  

Michaela Pilch Vlková – určite áno, buď jedna strana alebo dve, treba článok dodať do 23.12. 

Michal Fábry – ako je to s pripájaním na internet, ktorý je na bytovke. 

Starosta obce – ak sa bavíme o firme TIMES, treba kontaktovať ich. 

Michal Fábry – ošarpané lipy Na Papiereň, bolo prisľúbené, že sa budú o lipy starať, kto to má 

na starosti? 

Starosta obce – neviem ako dopadol rozsudok na súde  a akú povinnosť uložil vinníkovi súd. 

16. Záver 

Po vyčerpaní diskusných príspevkov starosta obce ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva,  poďakoval prítomným poslancom ako aj občanom za účasť. Zasadnutie OZ 

bolo ukončené  o 18.15 hod. 

 

Overovatelia zápisu:  PhDr. Michaela Pilch Vlková  ______________________ 

         

   Marián Žiak    ______________________           

   

 

    

Zapisovateľka: Ing. Iveta Rybárová     ______________________              

 

Starosta obce:   Ing. Dušan Ďuriš   ________________________
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Uznesenia z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, dňa 

15.12.2021 

 

 

Uznesenie č. 208/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schvaľuje:  1. program rokovania OcZ  

   2. návrhovú komisiu v zložení -  Ing. Ján Vojdáš, PhDr. Denisa Laurová 

b) určuje  overovateľov zápisnice: PhDr. Michaelu Pilch Vlkovú a Mariána Žiaka 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

Uznesenie č. 209/2021 

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

uznesení č. 200-207/2021. 

Uznesenie č. 210/2021 

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

obce zo dňa 15.12.2021. 

Uznesenie č. 211/2021  

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Kamenec pod Vtáčnikom  na I. polrok 2022. 

Uznesenie č. 212/2021    
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k návrhu  rozpočtu Obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2022. 

Uznesenie č. 213/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje rozpočet Obce Kamenec pod 

Vtáčnikom na rok 2022 a berie na vedomie  rozpočet na roky 2023-2024.  

Uznesenie č. 214/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje VZN č. 5/2021 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Uznesenie č. 215/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje VZN č. 6/2021 o dani 

z nehnuteľností.  

Uznesenie č. 216/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje VZN č. 7/2021 o miestnej dani za 

ubytovanie. 

Uznesenie č. 217/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom: 

berie na vedomie 

1. Rozhodnutie zhromaždenia starostov SOÚ zo dňa 21. 10. 2021 zvýšiť mesačné príspevky 

zmluvných obcí s účinnosťou od 01. 01. 2022 na sumu 0,35 € a Koš 0,0584 € na jedného 

obyvateľa obce. 

2. Dôvodovú správu k návrhu Dodatku č. 3 ku Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu 

zo dňa 31. 12. 2012 v tomto znení: 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 4 druhá odrážka znie:  

- z mesačných príspevkov zmluvných obcí formou mesačného paušálneho poplatku vo 

výške 0,35 € a Koš 0,0584 € na jedného obyvateľa obce podľa počtu obyvateľov 

uvedeného Štatistickým úradom SR k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka. 
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Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 6 znie:  

Zmluvné strany sú povinné previesť na účet SOÚ: 

- príspevok, vo výške uvedenej v bode 4. tohto článku, do 10.dňa v príslušnom mesiaci 

na účet vedený vo VÚB, a. s. pobočka Nováky, IBAN SK35 0200 0000 0017 0019 

7857, variabilný symbol IČO 00318 361, konštantný symbol 0558. 

 

3. Podľa čl. XII. bod 3. zmluvy podmienkou platnosti dodatku je jeho schválenie všetkými 

účastníkmi zmluvy, preto sa zvýšený príspevok vyberie spätne až po schválení dodatku 

všetkými obecnými zastupiteľstvami. 

schvaľuje 

1. Dodatok č. 3 ku Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 31. 12. 2012 v tomto 

znení: 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 4 druhá odrážka znie:  

- z mesačných príspevkov zmluvných obcí formou mesačného paušálneho poplatku vo 

výške 0,35 € a Koš 0,0584 € na jedného obyvateľa obce podľa počtu obyvateľov 

uvedeného Štatistickým úradom SR k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka. 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 6 znie:  

Zmluvné strany sú povinné previesť na účet SOÚ: 

- príspevok, vo výške uvedenej v bode 4. tohto článku,  do 10.dňa v príslušnom mesiaci 

na účet vedený vo VÚB, a. s. pobočka Nováky, IBAN SK35 0200 0000 0017 0019 

7857, variabilný symbol IČO 00318 361, konštantný symbol 0558. 

Uznesenie č. 218/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje jednorázový príspevok vo výške 

480,06€ na krytie schodku rozpočtu Spoločného obecného úradu v Novákoch na rok 2021. 

Uznesenie č. 219/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 7/2021. 

Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky. 

Kapitálové výdavky   

0620   713 006      46 WI-FI pre Teba           15 000,00 

Bežné výdavky   

0111      637005-1 Energetický audit ZŠ  2 760,00 

0111      637005-2 Projektové energetické hodnotenie ZŠ 2 100,00 

0111      635006 Údržba budov            - 5 341,00 

0111      641012 Príspevok SOÚ                  481,00 

Príjmy   

 0111     454001     46 Príjem z rezervného fondu 15 000,00 

 
Uznesenie č. 220/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje úhradu faktúry spoločnosti 

EkoEnergy – Group, s.r.o. Chrenovec – Brusno, za vypracovanie projektového energetického 

hodnotenia na budovu Základnej školy, telocvične a školskej  jedálne vo výške 2 100€. 

Uznesenie č. 221/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje úhradu faktúry spoločnosti 

EkoEnergy – Group, s.r.o. Chrenovec – Brusno, za vypracovanie energetického auditu na 

budovu Základnej školy s telocvičňou  vo výške 2 760€. 

Uznesenie č. 222/2021 
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Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje prevod finančných prostriedkov 

vo výške 15 000€ z rezervného fondu obce na bežný účet na úhradu faktúry spoločnosti 

Nitranet, s.r.o., Nitra za realizáciu projektu Wifi pre Teba. 

Uznesenie č. 223/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje úhradu faktúry spoločnosti 

Nitranet, s.r.o., Nitra  za realizáciu projektu Wifi pre Teba  vo výške 15 000€. 

Uznesenie č. 224/2021 

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 1412, druh pozemku  zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 2278  m² evidovaného   na LV č. 1758, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, 

obce Kamenec pod Vtáčnikom ako budúceho povinného z vecného bremena strpieť právo 

umiestnenia inžinierskych sietí. Budúci oprávnení z vecného bremena  Lívia Svitková a 

Vladimír Šútor, obaja trvale bytom Družstevná 488/11, 972 47  Oslany, plánujú realizovať 

novostavbu rodinného domu  na  parc. reg. C KN č. 865/1, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom. 

Po realizácii stavby zabezpečia budúci oprávnení na svoje náklady spracovanie geometrického 

plánu o porealizačnom zameraní, ktorý bude podkladom pre uzatvorenie zmluvy o zriadení 

vecného bremena po kolaudácií stavby a pre zápis do katastra nehnuteľností. 

Uznesenie č. 225/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Harmonogram zasadnutí 

obecného zastupiteľstva Obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2022 s nasledovnými 

termínmi: 20.1., 17.2., 28.4., 30.6., 22.9., 15.12. 

Uznesenie č. 226/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Koncepciu kultúrnych 

a športových podujatí obce na rok 2022. 
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Príloha č. 1 

 

Kontrola plnenia uznesení č. 200-207/2021 

 

Uznesenie č. 200/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schválilo:  1. program rokovania OcZ  

   2. návrhovú komisiu v zložení -  Eduard Nechala, Daniel Pisár 

b) určilo  overovateľov zápisnice: Ing. Ľubica Fiová a Mgr. Monika Pažická 

c) zobralo určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

Uznesenie č. 201/2021 

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

plnenia uznesení č. 194-199/2021. 

Uznesenie č. 202/2021 

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

starostu obce zo dňa 11.11.2021. 

Uznesenie č. 203/2021  

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie správu hlavného 

kontrolóra obce  o kontrolnej činnosti za I. polrok 2021. 

Uznesenie č. 204/2021    
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo 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 zrušilo 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, schválilo 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 schválilo príspevok do kroniky obce za rok 

2020. 
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Príloha č. 2 

 

Správa starostu obce o činnosti 

 

 

Od poslednej správy podanej dňa 11.11.2021 sa uskutočnila jedna akcia, a to Mikuláš 

navštevuje starších občanov, kde sme odovzdali našim seniorom balíčky v exteriéri pred ich 

obydlím a taktiež sme prispeli finančnou čiastkou pre deti ZŠ a sladkosťami pre deti z MŠ. 

Z dôvodu prijatých protipandemických opatrení sme nemohli uskutočniť hromadné podujatie 

Vianočné trhy a otázne budú aj podujatia Vianočný koncert, Výstup na Vtáčnik (možnosť 

samostatného rozhodnutia) a oslavy nového roka. Ohňostroj je však zakúpený, tak uvažujeme 

v krajnom prípade aspoň s tým, že bude iba ohňostroj. Lokalita a čas bude včas oznámená. 

Uvažujeme aj nad tým, že by to mohli vidieť aj deti. 

 

Z činnosti zamestnancov OcÚ: 

V rámci štandardnej údržby zamestnanci odstránili stromy v materskej škole kvôli kanalizácii, 

opilovali konáre na miestnych komunikáciách, opravovali rozhlasové stĺpy, vešali vianočnú 

výzdobu,  repasovali a opravovali technické vybavenie obecných strojov a zariadení ako aj 

preliezky na detskom ihrisku pri Jednote.  

 

Projekty: 

Rekonštrukcia materskej školy – pokračuje podľa plánu 

Wifi pre Teba – realizácia je ukončená. Zóny budú spustené po objednaní dátovej služby. 

Počítam s tým, že najneskôr od 1.1.2022 bude služba aktívna. 

Cesta na Kopaničky – Projektová dokumentácia je hotová, odovzdaná. Teraz sa idú vybavovať 

súhlasy dotknutých organizácií a jednotlivcov k stavebnému konaniu. 

Zelené obce – prebieha aktualizácia dokumentov a verejné obstarávanie na výber nového 

zhotoviteľa realizácie vegetačných prvkov 

Kanalizácia a cesta Na Kopanicu – bez zmeny 

Základná škola – projektové  energetické hodnotenie  a energetické hodnotenie a energetický 

audit je vypracovaný. Tieto dokumenty som postúpil projekčnej kancelárii, aby aktualizovali 

projektovú dokumentáciu z roku 2008 a spĺňala predpoklady pre podanie žiadosti 

o nenávratný finančný prostriedok na jej rekonštrukciu z pohľadu energetickej úspory. 

 

Na záver by som Vás rád informoval o zaujímavosti, ku ktorej došlo počas rekonštrukcie MŠ. 

Našla sa fľaša s odkazom pri hlavnom vodovodnom potrubí od dobrovoľníkov, ktorí pomáhali 

pri výstavbe MŠ v rokoch 1985-1988. 

 

Pred koncom roka by som Vám rád všetkým zaželal v nadchádzajúcich vianočných sviatkoch 

pokoj a rodinnú pohodu a v novom roku veľa zdravia, šťastia, lásky a pracovných úspechov. 

A nech nám rok 2022 prinesie viac dobrého ako v tomto roku. 


