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Zápisnica 

z 15. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, 

konaného dňa 23.02.2021 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 9 poslancov, čím bolo uznášania schopné, spôsobilé 

jednať a prijímať závery.  

 

Program: 

1) Otvorenie  

2) Kontrola plnenia uznesení č. 137-153/2020 

3) Správa starostu obce o činnosti 

4) Schválenie prevodu majetku obce a kúpnu zmluvu, C-KN 1012, C-KN 1013/5, C-KN 

1014/3 

5) Schválenie zámeru predaja pozemku E-KN 91/1 

6) Schválenie prevodu majetku obce C-KN 1018/1 a C-KN 1018/2 

7) Diskusné príspevky poslancov a občanov 

8) Záver 

 

Návrhová komisia: Ing. arch. Sláva Dadová  

 Ing. Ján Vojdáš 

  

h občasných pri 

Overovatelia zápisu: Mgr. Monika Pažická 

 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  Ing. arch. Sláva Dadová a Ing. Ján 

Vojdáš. Za overovateľov zápisu určil  Mgr. Moniku Pažickú a Eduarda Nechalu a za 

zapisovateľku   Ing. Ivetu Rybárovú. 
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Hlasovanie: 

Prítomných 9 poslancov 

Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, 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. 154/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schvaľuje: 1. program rokovania OcZ 

2. návrhovú komisiu v zložení -  Ing. arch. Sláva Dadová a Ing. Ján Vojdáš 

b) určuje  overovateľov zápisnice:  Mgr. Moniku Pažickú a Eduarda Nechalu 

 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

 

K bodu č. 2 – Kontrola plnenia uznesení  č. 137-153/2020 

Starosta obce predniesol prítomným Správu o kontrole plnenia uznesení č. 137-153/2020. 

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

 

Hlasovanie: 

Prítomných 9 poslancov 

Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, 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. 155/2021 

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

uznesení č. 137-153/2020. 

 

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 15.12.2020. Správu 

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

 

Hlasovanie: 

Prítomných 9 poslancov 

Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, 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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Uznesenie č. 156/2021 

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

obce zo dňa 23.02.2021. 

 

K bodu č. 4 –  Schválenie prevodu majetku obce a kúpnu zmluvu, C-KN 1012, C-KN 

1013/5, C-KN 1014/3 

Starosta obce informoval prítomných, že z dôvodu administratívnej chyby v uznesení prijatom  

na minulom zasadnutí obecného zastupiteľstva musíme zrušiť uznesenie č. 149/2020 a prijať 

nové, ktoré schvaľuje prevod majetku a ďalšie uznesenie, ktorým bude schválená kúpna 

zmluva. Jedná sa o prevod majetku pánovi Ondrejovi Mojžišovi a manželke Daniele. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 9 poslancov 

Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, 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. 157/2021  

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  ruší uznesenie č. 149/2020 zo dňa 

15.12.2020.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných 9 poslancov 

Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, 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.158/2021  

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, LV 1758, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, parcela číslo E KN 1-91/1, o celkovej výmere 

17 794 m², druh pozemku – ostatná plocha, podľa geometrického plánu č. 54/2019-PD 

vyhotoveným spoločnosťou GEODÉZIA LMPD, s.r.o., Hollého 7, 010 50 Žilina, IČO: 

47324317, dňa 21.06.2019, úradne overeným Okresným úradom Prievidza, katastrálnym 

odborom dňa 02.07.2019 pod číslom 662/2019 nasledovne: novovytvorené parcely číslo C KN 

1012, výmera 73 m², záhrada, parcely C KN 1013/5, výmera 77 m², zastavaná plocha a C KN 

1014/3, výmera 92 m², zastavaná plocha, v prospech: Ondrej Mojžiš a manželka Daniela 

Mojžišová, obaja trvale bytom Cesta na Jandovú 135/25, Kamenec pod Vtáčnikom.  
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Hlasovanie: 

Prítomných 9 poslancov 

Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, 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. 159/2021  

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje kúpnu zmluvu o predaji 

pozemkov   obce o výmere  242 m², za kúpnu cenu spolu 803,44 €,  kupujúci:  Ondrej Mojžiš 

a manželka Daniela Mojžišová, obaja trvale bytom Cesta na Jandovú 135/25, Kamenec pod 

Vtáčnikom. 

   

K bodu č. 5  - Schválenie zámeru predaja pozemku E-KN 91/1 

Na obecný úrad doručila pani Michaela Pilch Vlková žiadosť o odkúpenie časti obecného 

pozemku. Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedený  predaj pozemku 

zabezpečí prístupovú cestu k pozemku žiadateľa. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce 

po dobu 15 dní. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 9 poslancov 

Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, 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. 160/2021    
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. E-KN 1-

91/1 , druh pozemku ostatná plocha, o výmere 17 794 m²,  k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, 

okres Prievidza, predmetná časť o výmere cca 10 m² v prospech: PhDr. Michaela Pilch 

Vlková, Na Papiereň 317/39, 972 44  Kamenec pod Vtáčnikom, za kúpnu cenu 3,32 €/m².  

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedený  predaj pozemku zabezpečí 

prístupovú cestu k pozemku žiadateľa. Pre účely odkúpenia pozemku zabezpečia kupujúci na 

svoje náklady geometrický plán a predmetná časť pozemku bude spresnená podľa 

novovytvorených  parciel. Kupujúci znáša všetky náklady spojené s podaním návrhu na vklad 

do príslušného katastra nehnuteľností. 

 
 

K bodu č. 6  -  Schválenie prevodu majetku obce C-KN 1018/1 a C-KN 1018/2 

V nadväznosti na schválený zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce pánovi Jozefovi 

Barborkovi sa schvaľuje na dnešnom zasadnutí prevod majetku. 
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Hlasovanie: 

Prítomných 9 poslancov 

Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, 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. 161/2021 

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 podľa geometrického plánu č. 31/2021 vyhotoveným spoločnosťou GEOMAP Prievidza 

s.r.o., J. Kráľa č. 1713/1A, 972 01  Bojnice, IČO: 46896180, dňa 09.02.2021, úradne 

overeným Okresným úradom Prievidza, dňa 12.02.2021, pod č. 110/21, nasledovne: 

novovytvorené parcely C-KN 1018/1 o výmere 56 m², druh pozemku – zastavaná plocha  

a nádvorie  a C-KN 1018/2 o výmere 62 m², druh pozemku – záhrada, ktoré  boli  odčlenené  

z parcely    E-KN 1-91/1, druh pozemku  - ostatná plocha, o výmere 17 794 m², zapísanej na 

LV č. 1758, katastrálne územie Kamenec pod Vtáčnikom v prospech: Jozef Barborka, 

Hornokamenčianska  158/4, 972 44  Kamenec pod Vtáčnikom. Náklady spojené s prevodom 

nehnuteľnosti znáša kupujúci.  

 

K bodu č. 7 – Diskusné príspevky poslancov a občanov 

Daniel Pisár – vlani sme robili cestu od školy na Záhumnie, sú tam nejaké výtlky, ak by sa 

mohli doviezť výfrezky, nech sa to spraví. Na križovatke ulíc Školská a Športová nemáme 

osadené rúry v kanáli. 

Monika Pažická – ďakujem za časopis, bol pekný a poučný.  Verím že sa bude  situácia 

zlepšovať a budeme môcť usporiadať aj  kultúrne podujatia  

Denisa Laurová – kedy sa vyprázdni kontajner na šatstvo na bytovkách? 

Starosta – prišiel návrh zmluvy od spoločnosti, ktorá vyprázdňuje kontajnery na šatstvo. Za 

túto službu si plánujú pýtať poplatok 50€/kontajner/rok, s tým, že budú vyprázdňované 1x 

mesačne. Podľa informácií od spoločnosti minulý rok boli kontajnery vyprázdnené 7x. 

Ján Vojdáš – ako komisia životného prostredia sme boli pozrieť na stromy pri bytovkách a na 

žiadosť Petra Pisára o odstránenie týchto stromov. Ja by som navrhoval na tom mieste tie 

borovice a smrek spíliť a navrhujem prejsť všetky kanalizácie a všetky stromy, ktoré sú bližšie 

ako 3m,  aby sa vypílili. Na kanalizačnej šachte  je posunutý dekel aj s vrchnou časťou. Tam 

môže napadať veľa bordelu a upchať ju, kanalizáciu.  

Starosta obce- čo sa týka stanoviska ohľadom výrubu žiadosti Petra  Pisára, treba ho  dať pani 

Kožákovej a ona vypracuje  rozhodnutie 

Ján Vojdáš – pekný článok napísala Peťka Gundová o turistike, je to uctihodné jej spôsob 

života, prečítal som si ho niekoľkokrát 

Marián Žiak – chcem sa spýtať na Cestu na Jandovú – ako je to ďalej a či sú kamery na 

ihrisku aj na nových miestach funkčné 
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Starosta obce – kamery sú funkčné, čo sa týka Cesty na Jandovú, bolo otvorené dedičské 

konanie, ktoré vyvolal pán Pavkeje, obec má záujem o nadobudnutie časti pozemkov a snahu 

vyvolať rokovanie s majiteľmi dotknutých parciel, hneď ako  to pandemická situácia dovolí. 

Ľubica Fiová – či by sa mohlo vyhlásiť aj sms poslať o autách, ktoré parkujú pri ceste 

a častokrát sa nedá prejsť. 

Starosta obce – áno, môžeme spraviť reláciu aj so sms 

Sláva Dadová – kedy sa asi budú zametať cesty a chodníky 

Starosta obce – po skončení zimy, teraz by to bolo zbytočné ak by ešte nasnežilo poprípade by 

bola námraza, takže asi až v apríli 

Michaela Pilch Vlková – dve jamy sú na ulici Na Papiereň pri Kostúrovi 

Eduard Nechala – na troch bytovkách bol pokus o vlámanie sa dnu. Treba upozorniť občanov, 

aby si dávali pozor. 

Peter Pisár – predložil Výročnú správu o činnosti OZ Handrári za rok 2020 a poďakoval sa za 

spoluprácu v roku 2020 a teší sa na ďalšiu spoluprácu. 

Starosta obce - prečítal dve žiadosti OZ Handrári v zastúpení Petra Pisára. Prvá 

o zverejňovanie zápisníc z činnosti komisií pri obecnom zastupiteľstve. Starosta po porade 

s poslancami navrhol, aby sa predsedovia Komisií dohodli, či chcú zverejňovať zápisnice 

z činnosti komisií na internetovej stránke, alebo vždy buď na konci roka alebo na začiatku 

roka prečítajú správu z činnosti komisií za príslušný rok na zasadnutí OcZ. Akonáhle to bude 

prečítané v rámci zasadnutia obecného zastupiteľstva, budú tieto správy tvoriť prílohu 

zápisnice, ktorá je verejným dokumentom.  V každom prípade však zápisnice z činností 

komisií nepatria medzi povinne zverejňované dokumenty. Druhá žiadosť sa týkala presunu 

kontajnerov spred Jednoty. OZ Handrári navrhli presunúť kontajnery pred plot zberného 

dvora. 

Starosta obce – o tejto problematike sme sa už niekoľkokrát bavili aj na pracovných poradách.  

Kontajnery na textil sme už presunuli do zberného dvoru. Plastový kontajner je viac menej 

určený pre návštevníkov obce a nie pre našich občanov, nakoľko im je zabezpečený zber 

plastov spred domov. Zberný dvor bude jarné mesiace otvorený dvakrát do mesiaca a občania 

tam budú môcť po novom zaniesť už aj papier, plasty, textil aj kovové obaly. Kontajnery na 

sklo zatiaľ ponecháme pri Jednote. Síce je  kontajnerov na sklo dostatok na rozmiestnenie po 

celej obci, ale nájdite mi tých obyvateľov rodinných domov, ktorí by strpeli rozbíjanie skla 

pred svojim príbytkom. Verím, že zber nových komodít v zbernom dvore prinesie menej 

odpadu v centre obce. 

Jozef Sládok – kanál za garážou pani Veselej na hornom Kamenci je rozbitý, osvetlenie medzi 

prvou a druhou bytovkou nesvieti už asi 2 týždne, na horných bytovkách je nádoba vykotená, 

dokedy to tam bude? 

Starosta obce – o lampe vieme, plošina sa bude objednávať na opravu viacerých porúch. 

Nebudeme predsa objednávať plošinu kvôli jednému svetlu. To by bolo nehospodárne. 

O kanáli pri pani Veselej vieme, máme to v pláne urobiť. S kontajnerom na bytovkách nemá 

obec nič spoločné. Je to vec správcov bytoviek a majetok ich  obyvateľov. 

Jozef Sládok – verejné obstarávanie prečo to robí cudzia firma, to si nevieme urobiť sami? 

A koľko to stojí? Škôlka, prečo ste schválili 200 000€ z obecných peňazí navyše? 

Starosta obce –  verejné obstarávanie z 99% robia obciam firmy, ktoré sa na to špecializujú. 

Nepoznám starostu, ktorý by túto legislatívu zvládol sám.  Verejné obstarávanie na MŠ nás 

stojí cca 900€, zmluva je zverejnená na internetovej stránke obce. Žiadnych 200 000€ sme 

neschválili. Pôvodne sme žiadali 838 600€ ale bolo nám schválených 724 287€, lebo nám  
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vyškrtali neoprávnené výdavky v hodnote asi 114 000€, ktoré nesúvisia s energetickou 

úsporou, ale bude ich treba spraviť. Taktiež plánujeme vymeniť aj celý rozvod vody, nakoľko 

je v zlom stave a ten budeme tiež financovať z vlastných zdrojov. V konečnom dôsledku celé 

verejné obstarávanie musí schváliť Úrad pre verejné obstarávanie. Až potom je možné 

podpísať zmluvu s dodávateľom. Ak sa niekomu z Vás zdá, že spoluúčasť, ktorej výšku ešte 

dnes nevieme je veľmi vysoká, zmluvu nepodpíšeme, 700 000 € vrátime pekne štátu späť a na 

škôlke sa nebude robiť nič. Nehovoriac o tom, že naceňovanie rekonštrukcie sa robilo 

s cenami platnými v roku 2017. Odvtedy išli ceny hore. 

Ján Nechala – chcel by som pochváliť noviny, v kamenci už také dávno neboli, chválim 

dievčence aj starostu aj pána Milana Šimu, bolo to určite roboty ale stálo to za to. Už nebudem 

hovoriť, že nič nerobíte. Keď bude škôlka presťahovaná do spoločenského domu, kde sa budú 

konať kultúrne akcie? Keď to bude 2 roky tak 2 roky sa nebude nič konať v SD ? Alebo kde sa 

to bude konať ? 

Starosta obce – Máme ešte Kultúrny dom na hornom konci obce. A na škôlku budú termíny, 

nemôže to robiť ktokoľvek, kedykoľvek a akokoľvek dlho. Všetko bude predmetom zmluvy.  

Nechala – prvýkrát to bolo  900 000€, je to veľa, veď detí už nie je toľko, je to veľa peňazí, to 

by sme už aj novú postavili 

Starosta obce – keď sa to niekomu vidí veľa, opakujem, nemusíme podpísať zmluvu, tak 

nezoberieme 700 000€ lebo by sme museli zaplatiť cca 150 000€ z našich peňazí. Dotáciu sme 

dostali na rekonštrukciu škôlky, nie na vybudovanie novej. 

Starosta obce – možno to bude trvať pol roka, možno to vyjde akurát cez prázdniny,  

Ján Nechala – ja som poslal žiadosť na OcÚ 

Starosta obce – prečítal žiadosť pána Nechalu, sťažuje sa na podmáčaný pozemok pri svojom 

dome, ktorý mu spôsobili  záhradkári za garážami  

Ján Nechala – je to všetko veľmi mokré, ja mám pri mojom dome vykopanú pivnicu  1,5m 

a stále je tam voda.  V lete tam tečie voda stále. Teraz je to mokré. 

Starosta obce – postúpim to komisii životného prostredia, nech sa na to pozrú 

Ján Nechala – veľmi pekne ťa prosím ten chodník na Bystričianskej ceste. Prečo nechceš 

spraviť 250m chodníka? 

Michal Fábry – na podnet pána Vojdáša ohľadom stromov, ja som to chcel tiež spraviť, viacerí 

nechceli ani počuť, borovice sa ostrihali. Čím je ten strom starší, tým je to horšie. Ja by som 

bol za to, treba ísť oficiálnou cestou. Ten posledný, ktorý je naklonený, tam keď by fúkal 

vietor, mohlo by to niekomu ublížiť. Za lavičkou pri Barbare je suchá lipa, aj tú treba spíliť. 

Michal Fábry – ako si pokročil s tými suchými stromami za garážami? 

Starosta obce – napísal som žiadosť na povodie Váhu aj o odstránenie stromov, vyčistenie aj 

prehĺbenie potokov na štyroch miestach v obci 

Michal Fábry – kontajner pri bytovke mám opravený, musím nahodiť koliečka a zaniesť  ho 

tam a starý zobrať preč. Keď bude viac času, spravím to.  Chcem sa opýtať OZ Handrári, ako 

je to s Vašou papierňou, prečo sa s tým nič nerobí. Prečo to zostalo tak ako to je? Je to tam 

v dezolátnom stave, prečo sa s tým nič nerobí? Je tam vápno, čo s tým chcete urobiť? 

Ján Vojdáš – ak je tam vápno dlho, prejde chemickou reakciou, stvrdne a nebude sa s ním dať 

nič urobiť. 

Michal Fábry - Cesta od pána Minicha kto to robil? Už sú tam výtlky,  nedalo by sa to 

opraviť? 

Starosta obce – cestu robili Štátne lesy z dotácií, my sme tam už predtým 2x dávali výfrezky, 

nákladné autá tam rýchlo jazdili a cestu zničili. Cesta nie je naša, keby som mal rozhodnúť, 
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kde použiť výfrezky, radšej by som spravil cestu Na Kopanicu, tam sú postavené 2 nové domy 

a cestu nemajú. 

 

8. Záver 

Po vyčerpaní diskusných príspevkov starosta obce ukončil zasadnutie obecného 

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

bolo ukončené  o 18.10 hod. 

  

Overovatelia zápisu:  Mgr. Monika Pažická   ______________________ 

         

   Eduard Nechala   ______________________           

   

    

Zapisovateľka: Ing. Iveta Rybárová     ______________________              

 

Starosta obce:   Ing. Dušan Ďuriš   ________________________
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Uznesenia z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, dňa 

23.02.2021 

 

 

Uznesenie č. 154/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schvaľuje: 1. program rokovania OcZ 

2. návrhovú komisiu v zložení -  Ing. arch. Sláva Dadová a Ing. Ján Vojdáš 

b) určuje  overovateľov zápisnice:  Mgr. Moniku Pažickú a Eduarda Nechalu 

 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

Uznesenie č. 155/2021 

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

uznesení č. 137-153/2020. 

Uznesenie č. 156/2021 

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

obce zo dňa 23.02.2021. 

Uznesenie č. 157/2021  

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  ruší uznesenie č. 149/2020 zo dňa 

15.12.2020.  

Uznesenie č.158/2021  

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, LV 1758, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, parcela číslo E KN 1-91/1, o celkovej výmere 

17 794 m², druh pozemku – ostatná plocha, podľa geometrického plánu č. 54/2019-PD 

vyhotoveným spoločnosťou GEODÉZIA LMPD, s.r.o., Hollého 7, 010 50 Žilina, IČO: 

47324317, dňa 21.06.2019, úradne overeným Okresným úradom Prievidza, katastrálnym 

odborom dňa 02.07.2019 pod číslom 662/2019 nasledovne: novovytvorené parcely číslo C KN 

1012, výmera 73 m², záhrada, parcely C KN 1013/5, výmera 77 m², zastavaná plocha a C KN 

1014/3, výmera 92 m², zastavaná plocha, v prospech: Ondrej Mojžiš a manželka Daniela 

Mojžišová, obaja trvale bytom Cesta na Jandovú 135/25, Kamenec pod Vtáčnikom.  

Uznesenie č. 159/2021  

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje kúpnu zmluvu o predaji 

pozemkov   obce o výmere  242 m², za kúpnu cenu spolu 803,44 €,  kupujúci:  Ondrej Mojžiš 

a manželka Daniela Mojžišová, obaja trvale bytom Cesta na Jandovú 135/25, Kamenec pod 

Vtáčnikom. 

Uznesenie č. 160/2021    
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. E-KN 1-

91/1 , druh pozemku ostatná plocha, o výmere 17 794 m²,  k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, 

okres Prievidza, predmetná časť o výmere cca 10 m² v prospech: PhDr. Michaela Pilch 

Vlková, Na Papiereň 317/39, 972 44  Kamenec pod Vtáčnikom, za kúpnu cenu 3,32 €/m².  

Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedený  predaj pozemku zabezpečí 

prístupovú cestu k pozemku žiadateľa. Pre účely odkúpenia pozemku zabezpečia kupujúci na 
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svoje náklady geometrický plán a predmetná časť pozemku bude spresnená podľa 

novovytvorených  parciel. Kupujúci znáša všetky náklady spojené s podaním návrhu na vklad 

do príslušného katastra nehnuteľností. 

Uznesenie č. 161/2021 

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 podľa geometrického plánu č. 31/2021 vyhotoveným spoločnosťou GEOMAP Prievidza 

s.r.o., J. Kráľa č. 1713/1A, 972 01  Bojnice, IČO: 46896180, dňa 09.02.2021, úradne 

overeným Okresným úradom Prievidza, dňa 12.02.2021, pod č. 110/21, nasledovne: 

novovytvorené parcely C-KN 1018/1 o výmere 56 m², druh pozemku – zastavaná plocha  

a nádvorie  a C-KN 1018/2 o výmere 62 m², druh pozemku – záhrada, ktoré  boli  odčlenené  

z parcely    E-KN 1-91/1, druh pozemku  - ostatná plocha, o výmere 17 794 m², zapísanej na 

LV č. 1758, katastrálne územie Kamenec pod Vtáčnikom v prospech: Jozef Barborka, 

Hornokamenčianska  158/4, 972 44  Kamenec pod Vtáčnikom. Náklady spojené s prevodom 

nehnuteľnosti znáša kupujúci.  
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Príloha č. 1 

 

Kontrola plnenia uznesení č. 137-153/2020 

 

Uznesenie č. 137/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schválilo: 1. program rokovania OcZ 

2. návrhovú komisiu v zložení -  Mgr. Monika Pažická, PhDr. Michaela Pilch     

Vlková 

b) určilo  overovateľov zápisnice:  Ing. arch. Sláva Dadová, Daniel Pisár 

c) zobralo na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

Uznesenie č. 138/2020 

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

plnenia uznesení č. 125-136/2020. 

Uznesenie č. 139/2020 

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

starostu obce zo dňa 15.12.2020. 

Uznesenie č. 140/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Kamenec pod Vtáčnikom  na I. polrok 2021. 

Uznesenie č. 141/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie Stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k návrhu  rozpočtu Obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2021. 

Uznesenie č. 142/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo rozpočet Obce Kamenec pod 

Vtáčnikom na rok 2021 a zobralo na vedomie  rozpočet na roky 2022-2023. Je zverejnený na 

stránke obce 

Uznesenie č. 143/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo VZN č. 3/2020 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Je v platnosti. 

Uznesenie č. 144/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  schválilo rozpočtové opatrenie č. 6/2020. 

Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky:  

 

Kapitálové výdavky   
   

0451     717002        41 Rekonštrukcia a modernizácia ciest           -10200,00 
0620     711001        41 Nákup pozemkov + 6200,00 

   
Bežné výdavky   

   

0510     637004        41 Vývoz komunálneho odpadu + 4000,00 
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Uznesenie č. 145/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo zámer predaja časti pozemku vo 

vlastníctve obce 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. E-KN 91/1, druh pozemku – ostatná plocha, o výmere 17 794 m², k. ú. Kamenec pod 

Vtáčnikom, okres Prievidza, predmetná časť o výmere cca 116 m² v prospech: Jozef Barborka, 

trvale bytom Hornokamenčianka 158/4, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, za kúpnu cenu 3,32 

€/m².  Pre účely odkúpenia pozemku zabezpečia kupujúci na svoje náklady geometrický plán 

a predmetná časť pozemku bude spresnená podľa novovytvorených parciel. Dôvod hodný 

osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedený pozemok je prístupovou cestou k stavbe 

rodinného domu č. s. 158. Priľahlú plochu pozemku žiadateľ dlhodobo užíva a zveľaďuje. 

Vzhľadom k nízkej výmere a tvaru pozemku je tento pre obec nevyužiteľný. Kupujúci znáša 

všetky náklady spojené s podaním návrhu na vklad do príslušného katastra nehnuteľností. 

Uznesenie č.  146/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo zámer prijatia daru pozemkov 

vo vlastníctve spoločnosti: Realitný expert s.r.o., Bottova 36/7, 971 01  Prievidza, IČO 

50154338, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, 

pozemky zapísané na  LV č. 2130, p. č. C-KN 519/9, druh pozemku -  záhrada, o výmere  245 

m²,   C-KN 519/10, druh pozemku – záhrada, o výmere  21 m², CKN 1362/20, druh pozemku 

– trvalý trávny porast, o výmere 583 m²,  k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, v prospech obce 

Kamenec pod Vtáčnikom formou darovacej zmluvy. Uvedené parcely sú predmetom 

územného a stavebného konania č. 614/2020/415/SOÚ a dôvodom prijatia daru je, aby 

prístupová komunikácia bola zaradená do siete miestnych komunikácií obce Kamenec pod 

Vtáčnikom. Prevod pozemkov sa uskutoční až po kolaudácií pozemnej komunikácie. 

Uznesenie č. 147/2020 

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 

pozemky: 

-  C KN p.č. 824/1 oddelená nová C KN p.č. 824/6, výmera 17 m², zastavaná plocha 

a nádvorie 

-  C KN p.č. 1232/2 oddelená nová C KN p.č. 1232/3, výmera 1 m², zastavaná plocha 

a nádvorie 

v prospech:  Michal  Hudec a Mária Hudecová,  obaja  trvale  bytom  Dolnokamenčianska č. 

220/40, 972 44  Kamenec pod Vtáčnikom za kúpnu cenu 59,76 € (slovom päťdesiatdeväť eur 

a sedemdesiatšesť eurocentov). 

Uznesenie č. 148/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo Zmluvu o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby medzi budúcim povinným z vecného 

bremena -  obcou Kamenec pod Vtáčnikom, investorom – Realitný expert s.r.o., Bottova 

36/7, 971 01  Prievidza a treťou osobou – Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 

2927/8, 010 47  Žilina. Presný rozsah vecného bremena bude vymedzený porealizačným 

geometrickým plánom stavby: „12523-Kamenec pod Vtáčnikom – Bystričianska cesta – 

Rozšírenie NNK“, ktorou budú dotknuté aj pozemky budúceho povinného v katastrálnom 

území Kamenec pod Vtáčnikom, list vlastníctva 1758, parcela E KN 91/1 (C KN 1393/1, C 
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KN 1393/4), druh pozemku ostatná plocha o výmere 3663 m². Zmluva sa ešte nevrátila zo 

Stredoslovenskej distribučnej. 

Uznesenie č. 149/2020 

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 majetku 

obce,  LV 1758, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, parcela číslo E KN 1-91/1, o celkovej výmere 

7794 m², druh pozemku – ostatná plocha, podľa geometrického plánu č. 54/2019-PD 

vyhotoveným spoločnosťou GEODÉZIA LMPD, s.r.o., Hollého 7, 010 50 Žilina,  dňa 

20.06.2019, úradne overeným Okresným úradom Prievidza, katastrálnym odborom dňa 

02.07.2019 pod číslom 662/2019 nasledovne:  parcela číslo  C KN 1012, výmera 73 m², 

záhrada,  novovytvorené parcely C KN 1013/6, výmera 192 m², zastavaná plocha  a C KN 

1014/3, výmera 92 m², zastavaná plocha, v prospech:   Ondrej Mojžiš a manželka Daniela  

Mojžišová, obaja trvale bytom  Cesta na Jandovú 135/25, Kamenec pod Vtáčnikom. 

Uznesenie č. 150/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zrušilo uznesenie č. 135/2020 zo dňa 

24.09.2020. Po vypracovaní geometrického plánu sa zistilo, že uvedený pozemok patrí 

Pavlovi Tarageľovi,  trvale bytom  M. Mišíka 401/25, Prievidza, a preto je jeho žiadosť 

o odkúpenie pozemku neopodstatnená.  

Uznesenie č. 151/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo: 

a.) predaj prebytočného hnuteľného majetku vo vlastníctve obce, spôsobom priameho predaja 

podľa § 9a, ods. 1, písm. c.) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších 

predpisov: Traktor PRONAR typ zn. 320 AMK + príslušenstvo, ŠPZ: PD 670AF, rok výroby 

2009 – Náves nákladný za traktor PRONAR, PD 577YD, rok výroby 2009, za zníženú cenu 

spolu 7 500 eur, (slovom sedemtisícpäťsto eur) kupujúcemu:  Juraj Pravda, trvale bytom  958 

41 Veľké Uherce č. 27, 

b.) poveruje obecný úrad vypracovaním kúpnej zmluvy a starostu obce podpísaním zmluvy.  

Traktor bol predaný. 

Uznesenie č. 152/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo Harmonogram zasadnutí 
obecného zastupiteľstva Obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2021 s nasledovnými 
termínmi: 18.2., 22.4., 28.6., 23.9., 11.11., 15.12. 
Uznesenie č. 153/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo Koncepciu kultúrnych 

a športových podujatí Obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2021. 
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Príloha č. 2 

 

Správa starostu obce o činnosti 

 

Od poslednej správy podanej dňa 15.12.2020 sa z dôvodu protipandemických opatrení do 

dnešného dňa neuskutočnila žiadna kultúrno-spoločenská akcia. Jednalo sa o akcie vianočný 

koncert, výstup na Vtáčnik a vítanie nového roka. Aj tento rok naplánovaná akcia fašiangy sa 

nemohla uskutočniť v takom formáte, na aký sme boli zvyknutí. Kultúrna komisia pripravila 

reláciu do miestneho rozhlasu na tému fašiangy so zmesou obvyklých fašiangových pesničiek. 

 

COVID -19 – v obci prebehli 4 kolá skríningového testovania na ochorenie COVID -19. Prvé 

tri testovania sa uskutočnili na 2 odberových miestach, pričom prvé  bolo 2 dni. Posledné 4. 

kolo sa uskutočnilo už len na jednom odberovom mieste v Spoločenskom dome. Pre úplnosť 

uvádzam konkrétne výsledky z tohtoročných testovaní:  

1. kolo 23.1-24.1. 932 testovaných 9 pozitívnych  0,96%   

2. kolo 30.1.  880 testovaných 7 pozitívnych  0,79% 

3. kolo 6.2.  857 testovaných 7 pozitívnych  0,81% 

4. kolo 20.2  612 testovaných 6 pozitívnych  0,98% 

 

Testovanie sa od 8.2.2021 riadi COVID semaforom. V našom prípade to znamená testovanie 

každý víkend. Od 20.2. sme zriadili už len 1 odberové miesto nielen z dôvodu zmenšujúceho 

sa počtu testovaných, ale aj hlavne kvôli zdravotníkom, ktorí pracujú celý týždeň v práci a cez 

víkend pre obec a našich občanov. Takto si budú môcť obtýždeň aspoň trochu oddýchnuť. 

Touto  cestou sa im chcem veľmi pekne poďakovať za ich námahu, ktorou určite pomohli 

našim občanom, aby nemuseli cestovať za testovaním mimo obec. Vďaka patrí samozrejme aj 

administratívnym pracovníkom a príslušníkom ozbrojených síl SR. Nemôžem vynechať ani 

zamestnancov obce, ktorí celé testovanie pripravujú. Týždeň začínajú spracovaním výsledkov, 

likvidáciou odpadu, dezinfekciou, aby vzápätí pripravovali zmluvy, dostatok ochranných 

pomôcok ako aj personálne a kancelárske zabezpečenie na nové testovanie. Takže tlmočím 

veľké ďakujem za všetkých našich občanov. 

 

Z činnosti zamestnancov OcÚ: 

- v rámci zimnej údržby bolo treba niekoľkokrát použiť odhŕňaciu a posýpaciu techniku. 

Momentálne zamestnanci obec čistia pozemok určený v budúcnosti na IBV. Jedná sa 

o parcelu C-KN 214/1. Taktiež prebieha postupne rekonštrukcia Spoločenského domu vo 

vnútri – prerába sa schodisko. Koncom marca bude otvorený prvýkrát  zberný dvor v tomto 

roku. Dovtedy musia zamestnanci tento priestor upraviť tak, aby bol čo najlepšie logisticky 

pripravený. Pribudnú 4 veľkoobjemové kontajnery, bude možnosť v ňom odovzdávať okrem 

doteraz zbieraných druhov odpadu aj sklo, textil, papier a plasty. Taktiež by mal byť 

zokruhovaný. 

- v polovici februára bol distribuovaný do domácností časopis Kamenčianske noviny – 

vydanie za rok 2020. Verím, že pre Vás autori článkov a  redakčná rada pripravili zaujímavé 

čítanie. Kamenčianske noviny sú zverejnené aj na internetovej stránke obce. V rámci pomoci 

našim starším obyvateľom obec zakúpila respirátory FFP2 a zhruba 500 občanom nad 60 

rokov rozdala po 2ks. 
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- v rámci projektov sa oproti poslednej správe nezmenilo nič, až na rekonštrukciu 

materskej školy, kde prišlo zo SIEA-i schválenie 1. ex – ante kontroly. Teraz sa pripravia 

súťažné podklady a firma poverená verejným obstarávaním  túto pošle  na 2. ex-ante kontrolu 

a vestníka verejného obstarávania na stránku ÚVO. 

 

Snáď dobrou správou do budúcnosti je to, že od 22.2.2021 sa znova otvorili materská škola 

pre všetky deti a základná škola pre ročníky 1.-4. Zostáva veriť, že vyučovanie sa znova 

nestane dištančné a otvoria aj ročníky 5-9. 

 

Na záver by som dal všetkým našim občanom do pozornosti, že od 15.2.2021 začalo sčítanie 

obyvateľov, ktoré potrvá do 31.3.2021. V tomto čase  sa môžu občania sami sčítať. Tí, ktorí 

túto možnosť nemajú, budú môcť využiť na sčítanie sa stacionárneho asistenta na Obecnom 

úrade, alebo mobilného asistenta, ktorý ho sčíta v jeho domácnosti, poprípade mu so sčítaním 

pomôže. K dnešnému dňu je v našej obci sčítaných 720 obyvateľov, čo predstavuje 40,75%. 

 

 

 

 


