Zasadnutie OcZ dňa 23.09.2021

Zápisnica
z 19. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom,
konaného dňa 23.09.2021 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 6 poslancov, čím bolo uznášania schopné, spôsobilé
jednať a prijímať závery.
Program:
1)
Otvorenie
2)
Kontrola plnenia uznesení č. 185 – 193/2021
3)
Správa starostu obce o činnosti
4)
Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN 3/2014
5)
Schválenie zmluvy o budúcom vecnom bremene na vodovodnú prípojku p. č. E-KN 191/1
6)
Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Kamenec pod
Vtáčnikom za rok 2020
7)
Diskusné príspevky poslancov a občanov
8)
Záver
Návrhová komisia:

h občasných pri
Overovatelia zápisu:

Zapisovateľ:

Ing. Ján Vojdáš
PhDr. Denisa Laurová

PhDr. Michaela Pilch Vlková
Eduard Nechala
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. Ján Vojdáš a PhDr. Denisa
Laurová.
Za overovateľov zápisu určil PhDr. Michaelu Pilch Vlkovú a Eduarda Nechalu, za
zapisovateľku Ing. Ivetu Rybárovú.
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Uznesenie č. 194/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:
a) schvaľuje: 1. program rokovania OcZ
2. návrhovú komisiu v zložení - Ing. Ján Vojdáš a PhDr. Denisa Laurová.
b) určuje overovateľov zápisnice: PhDr. Michaelu Pilch Vlkovú a Eduarda Nechalu
c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej
Hlasovanie:
Prítomných 6 poslancov
Za: 6 (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. 185-193/2021
Starosta obce predniesol prítomným Správu o kontrole plnenia uznesení č. 185-193/2021.
Uvedenú správu uvádzame v prílohe č.1, ktorá je súčasťou tejto zápisnice.
Uznesenie č. 195/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení č. 185-193/2021.
Hlasovanie:
Prítomných 6 poslancov
Za: 6 (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 28.06.2021. Správu
starostu obce o činnosti uvádzame v prílohe č. 2 tejto zápisnice.
Uznesenie č. 196/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie správu o činnosti starostu
obce zo dňa 23.09.2021.
Hlasovanie:
Prítomných 6 poslancov
Za: 6 (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 – Prerokovanie protestu prokurátora
V obci bola vykonaná previerka stavu zákonnosti v postupe a rozhodovaní orgánov verejnej
správy v oblasti životného prostredia so zameraním na ochranu vôd, ktorej predmetom bolo
okrem iného aj preskúmanie Všeobecne záväzného nariadenia obce Kamenec pod Vtáčnikom
č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových
vôd a o zneškodnení obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Kamenec pod
Vtáčnikom.
Starosta obce oboznámil prítomných o proteste prokurátora č. 90/21/3307-4, ktorý sa týkal
článku 6 predmetného VZN, kde sa zmenila výška pokuty za priestupok a oprávneným na
ukladanie sankcie za porušenie povinností už nie je obec, ale okresný úrad. Z tohto dôvodu
navrhol starosta obce pôvodné VZN č. 3/2014 zrušiť a vypracovať nové, ktoré bude v súlade
s ustanovením zákona číslo 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) v platnom znení, zákona č.
442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení, zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon) v znení neskorších predpisov a zákona číslo
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 197/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom vyhovuje 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.
Hlasovanie:
Prítomných 6 poslancov
Za: 6 (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 - Schválenie zmluvy o budúcom vecnom bremene na vodovodnú prípojku
p. č. E-KN 1-91/1
Na základe žiadosti o stavebné povolenie predkladám na schválenie zmluvu o budúcej zmluve
na zriadenie vecného bremena na vodovodnú prípojku pre žiadateľov Michala Fojtika a
Elišku Slobodovú, ktorí plánujú výstavbu rodinného domu v našej obci.
Uznesenie č. 198/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje zriadenie budúceho
bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena „in rem“ spočívajúceho v
povinnosti vlastníka pozemku parc. reg. E-KN č. 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
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rozsahu zameranom porealizačným geometrickým plánom, ktorý bude podkladom pre zmluvu
o zriadení vecného bremena.
Hlasovanie:
Prítomných 6 poslancov
Za: 6 (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 - Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce
Kamenec pod Vtáčnikom za rok 2020
Starosta obce prečítal Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce
Kamenec pod Vtáčnikom za rok 2020.
Uznesenie č. 199/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o plnení úloh
Komunitného plánu sociálnych služieb obce Kamenec pod Vtáčnikom za rok 2020
Hlasovanie:
Prítomných 6 poslancov
Za: 6 (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. 7 - Diskusné príspevky poslancov a občanov
Daniel Pisár – Rybáreje most je zarastený, či by sa to mohlo dať na poriadok. Dopravné
značenie na ulici na Záhumnie sú tam stromy, nie je to dobre vidieť. Treba opíliť konáre na
stromoch.
Denisa Laurová – schody do starej fary, vzadu tie schody ako sa ide do Domu smútku, sú
rozpadnuté, keď sa ide na pohreb je to nebezpečné, jamy na otočni na bytovkách a treba
opraviť multifunkčné ihrisko.
Eduard Nechala – z hniezda bocianov visí taký konár a je to nebezpečné, ide to do vedenia
a aby to nepadlo na deti.
Peter Pisár – kde budeme teraz separovať tetrapaky?
Starosta obce – Marius Pedersen si zobral kontajnery, Hater Handlová sa snaží nahradiť čím
skôr tieto kontajnery. Dúfam, že do týždňa to bude.
Jozef Sládok – bol som v Rakúsku a dá sa to veľmi rýchlo vyriešiť tento problém s odpadmi.
Zobrať všetky veľké kontajnery z obce a dať ich do zberného dvora. Zberný dvor by bol stále
otvorený, zamestnaný by tam mohol byť jeden človek. Ľudia sa tam naučia dávať odpady.
Zvýšili im poplatky za komunálny odpad a všetko separujú.
Jozef Sládok – čo s tým eternitom nad papierňou, čo je v kanáli vysypaný?
Starosta obce – riešia to policajti, vyšetrujú to ako trestný čin. Policajtom sme poskytli
kamerový záznam aj súčinnosť pri vyšetrovaní.
Michal Fábry – akú mám možnosť získať kópiu zmluvy o prenájme obecného vodovodu?
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Ohľadom kontajnera – uzavreli sme zmluvu o odpade, nie je možné opýtať sa tej handlovskej
firmy či nemajú väčší objem a dal by som ten starý kontajner, nech sa použije.
Starosta obce – preverím to, ale my sme neuzatvorili novú zmluvu. Nová spoločnosť Hater
Handlová uzatvorila zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov firmou Recyklogroup
a množstvá sú určené na celý rok bez ohľadu na to, ktorá spoločnosť separovaný odpad
vyváža.
Michal Fábry – ako sa otáča autobus a ako sa robila vodovodná prípojka, je to tam rozbité.
Máme problém s pánom Píšom, tá otočňa autobusu je ešte pána Píša, my to máme v pláne
odkúpiť, či by obec odkúpila tento pozemok pod otočňou. Bol by som rád, keby tam vstúpila
aj obec.
Starosta obce – môžem sa stretnúť s pánom Píšom a prerokujeme to.
Michal Fábry – suché stromy za garážami, sú nebezpečné.
Starosta obce – dostal som informáciu, že tieto stromy, čo si hovoril minule, boli mimo koryta
a môže to riešiť obec. Aj to čo je v ochrannom pásme, majú toľko roboty, že si ich máme
vypíliť my. Ak má niekto problém so stromom v ochrannom pásme potoka, vždy treba
v prvom rade osloviť Správu povodia Váhu, aby o tom vedeli. Nemôžeme na základe dvoch
súhlasných povolení, svojvoľne vypíliť 20 stromov.
Michal Fábry – v rámci otočni je aj kanál, ak ten kanál spadá ešte pánovi Píšovi, mala by to
obec odkúpiť.
Iveta Rybárová – k zmluve o prenájme vodovodu - na obecnom úrade už určite nie je, to je
zmluva stará viac ako 20 rokov a otázne je aj ako bola vtedy vedená registratúra na úrade.
Skúste sa obrátiť na Archív Bojnice alebo kontaktujte Stredoslovenskú vodárenskú
spoločnosť
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 17:45 hod.
Overovatelia zápisu: PhDr. Michaela Pilch Vlková

______________________

Eduard Nechala

______________________

Zapisovateľka:

Ing. Iveta Rybárová

______________________

Starosta obce:

Ing. Dušan Ďuriš

________________________
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Uznesenia z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, dňa
23.09.2021

Uznesenie č. 194/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:
a) schvaľuje: 1. program rokovania OcZ
2. návrhovú komisiu v zložení - Ing. Ján Vojdáš a PhDr. Denisa Laurová.
b) určuje overovateľov zápisnice: PhDr. Michaelu Pilch Vlkovú a Eduarda Nechalu
c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej
Uznesenie č. 195/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení č. 185-193/2021.
Uznesenie č. 196/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie správu o činnosti starostu
obce zo dňa 23.09.2021.
Uznesenie č. 197/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom vyhovuje 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.
Uznesenie č. 198/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje zriadenie budúceho
bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena „in rem“ spočívajúceho v
povinnosti vlastníka pozemku parc. reg. E-KN č. 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 berie na vedomie Správu o plnení úloh
Komunitného plánu sociálnych služieb obce Kamenec pod Vtáčnikom za rok 2020.
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Príloha č. 1
Kontrola plnenia uznesení č. 185-193/2021
Uznesenie č. 185/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:
a) schválilo: 1. program rokovania OcZ
2. návrhovú komisiu v zložení - PhDr. Denisa Laurová a PhDr. Michaela Pilch
Vlková
b) určilo overovateľov zápisnice: Mgr. Moniku Pažickú a Daniela Pisára
c) zobralo na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej
Uznesenie č. 186/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie Správu o kontrole
plnenia uznesení č. 171-184/2021.
Uznesenie č. 187/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo VZN č. 2/2021 o určení výšky
finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov
spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec
Kamenec pod Vtáčnikom. – VZN je v platnosti
Uznesenie č. 188/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo VZN č. 3/2021 o organizácii
miestneho referenda v obci Kamenec pod Vtáčnikom. – VZN je v platnosti
Uznesenie č. 189/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo zriadenie budúceho
bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena „in rem“ spočívajúceho
v povinnosti vlastníka pozemku parc. reg. C-KN č. 547, druh pozemku zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 2 452m² evidovaného na LV č. 1, k. ú Kamenec pod Vtáčnikom, obce
Kamenec pod Vtáčnikom ako budúceho povinného z vecného bremena, strpieť právo
umiestnenia vodovodnej, elektrickej a plynovej prípojky k novostavbe rodinného domu, ktorú
plánuje realizovať na parc. reg. C – KN č. 570/2, LV č. 2288, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom,
budúci oprávnený z vecného bremena – Patrik Nechala, Ružičková 546/38, Kamenec pod
Vtáčnikom, a to v rozsahu zameranom porealizačným geometrickým plánom, ktorý bude
podkladom pre zmluvu o zriadení vecného bremena.
Uznesenie č. 190/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo úhradu faktúry za nákup a montáž
klimatizácie Samsung AR35 7kW spoločnosti CR Technologies, s.r.o., Prievidza, vo výške
1944€. – faktúra bola uhradená
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Uznesenie č. 191/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo rozpočtové opatrenie č. 4/2021.
Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky:
Kapitálové výdavky
0510

713 004

41

Nákup- kontajner naťahovací

-4 440,00

Príspevok na invalidné poistenie
Knihy, časopisy
Pracovné odevy
Poplatky a odvody
Nákup kontajnerov VOK 7m3

+ 1 000,00
+ 300,00
+ 400,00
+ 1 000,00
+ 1 740,00

Bežné výdavky
0111
0111
0111
0111
0510

625004
633009
633010
637012
633004 2

- Rozpočtové opatrenie bolo zapracované v účtovníctve
Uznesenie č. 192/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:
a) Zobralo na vedomie petíciu vo veci neposkytnutia pozemku, parcela č. E-KN, 2-135, druh
pozemku trvalý trávny porast o výmere 35 657 m2, tzv. Dedinská lúka, aby uvedený
pozemok nebol poskytnutý na prenájom pre stavby na komerčné účely a to hlavne z dôvodu
možné negatívneho dopadu na životné prostredie (čistička odpadových vôd a pod.)
predloženou Ivanom Minichom, povereným petičným výborom na zastupovanie v styku
s orgánom verejnej správy.
b) Zobralo na vedomie pozvanie na zasadnutie obecného zastupiteľstva adresované zástupcom
petície a členom petičného výboru.
c) Zobralo na vedomie vystúpenie zástupcov petície a členov petičného výboru.
d) Zobralo na vedomie vystúpenie k petícií starostu obce
e) Zobralo na vedomie prerokovanie petície vo veci neposkytnutia pozemku, parcela č. E-KN,
2-135, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 35 657 m2, tzv. Dedinská lúka, aby
uvedený pozemok nebol poskytnutý na prenájom pre stavby na komerčné účely a to hlavne
z dôvodu možné negatívneho dopadu na životné prostredie (čistička odpadových vôd a pod.)
predloženou Ivanom Minichom, povereným petičným výborom na zastupovanie v styku
s orgánom verejnej správy.
f) Sa nestotožnilo s návrhmi uvedenými v petícií, nakoľko ich nepovažuje za dostatočne
relevantné, pretože prínosy takéhoto využitia majetku obce prevažujú nad potencionálnymi
nezdokumentovanými negatívnymi vplyvmi takéhoto využitia.
g) Konštatovalo, že nenachádza rozpor doterajšieho postupu obecného zastupiteľstva
a starostu obce so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi nakladanie
s majetkom obce. – Petícia bola prerokovaná a je zverejnená na internetovej stránke obce
Uznesenie č. 193/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:
a)Zobralo na vedomie informácie o priebehu verejnej obchodnej súťaže
b)Schválilo uzavretie nájomnej zmluvy s uchádzačom Realitný expert, s.r.o., Bottova 36/7,
971 01 Prievidza, ktorého návrh komisia vyhodnotila ako víťazný
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c)Poverilo starostu obce podpísaním nájomnej zmluvy, v ktorej budú zakomponované všetky
podmienky stanovené v rámci obchodnej verejnej súťaže. – Zmluva bola podpísaná a je
zverejnená na stránke obce
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Príloha č. 2
Správa starostu obce o činnosti

Od poslednej správy, podanej dňa 28.6.2021, sa uskutočnili nasledovné akcie:
29.6. – v Spoločenskom dome sa konala rozlúčka s deviatakmi a prvýkrát sme sa lúčili aj
s predškolákmi z materskej školy.
17.7. – na ihrisku TJ Tatran sme zorganizovali akciu „Dedina sa baví“
24.7. – Kapellka zorganizovala na bytovkách koncert k svojmu 15. výročiu účinkovania.
Obec na koncert prispela sumou 1 000€
27.8. – sa konali na amfiteátri v centre obce oslavy 77. výročia SNP
Ďakujem tým, ktorí priložili pomocnú ruku pri zabezpečovaní organizovania týchto akcií, ako
aj občanom za ich účasť. Dúfam, že po uvoľnení COVID opatrení aj trochu pookriali
a zabavili sa
Z činnosti zamestnancov OcÚ:
Počas prázdnin sme zamestnali na dohodu troch brigádnikov, ktorí okrem údržby verejných
priestranstiev maľovali zvodidlá pri ceste a autobusové zastávky. V Spoločenskom dome
zamestnanci zrekonštruovali obe schodiská na 1. poschodie vrátane soklov. Taktiež sa
vymenili na východnej strane okno a dvere do kuchyne. Tieto práce sa robili hlavne z dôvodu
plánovaného sťahovania MŠ do SD kvôli rekonštrukcii. V starej svadobke sa postavili od
cesty nové schody. Na bytovkách bolo zrekonštruované staré verejné osvetlenie. Boli
vymenené ako stĺpy, tak aj nové LED svietidlá.
Projekty:
Rekonštrukcia MŠ – zmluva s dodávateľom je podpísaná, čaká sa už len na vyjadrenie
poslednej ex – post kontroly (t.j. kontrola zmluvy), aby mohlo byť odovzdané stavenisko.
Zamestnanci MŠ a OcÚ už začali so sťahovaním inventáru z MŠ. Podľa zmluvy by mali práce
na rekonštrukcii trvať 4 mesiace.
Wifi pre Teba - zmluva je podpísaná. Zhotoviteľ už bol u nás na obhliadke. Predpokladám, že
do 2 mesiacov by mal byť projekt zrealizovaný.
Zelené obce – výsadba stromov v obci. Projekt bol kvôli COVID-u pozastavený. Naša obec je
však zaevidovaná a malo by dôjsť k podpisu zmluvy so SAŽP. Termín realizácie však nevedia
odhadnúť zatiaľ ani v samotnej agentúre.
Kanalizácia – zatiaľ bez zmeny, t.j. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť vybavuje
potrebné podklady k územnému konaniu.
Cesta na Kopaničky - asi pred dvomi týždňami boli geodeti zamerať sporné body napojenia
dažďovej kanalizácie do potoka. Podľa vyjadrenia projekčnej kancelárie do konca týždňa by
tento technický problém mali vyriešiť.

Ostatné novinky v obci:
- v rámci odpadového hospodárstva dochádza v našej obci k zmene zberovej spoločnosti
v oblasti separovaného zberu. Spoločnosť Marius Pedersen nahradila firma Hater Handlová.
K zmene došlo z dôvodu, že Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) , firma Natur Pack
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nám dala výpoveď a v losovaní je nahradila firma Recyklogroup. Tá sa nedohodla na
finančnom krytí s firmou Marius Pedersen a zazmluvnila si firmu Hater Handlová. Vývoz
komunálneho odpadu bude naďalej zabezpečovať firma Marius Pedersen. Občanov chcem
týmto poprosiť a zároveň vyzvať, aby pri podomovom zbere vyložili vrecia s plastami buď
večer pred dňom zberu, alebo najneskôr do 6:00 hod. ráno v deň zberu.
- 16.7. 2021 som spolu s veliteľom DHZO našej obce p. Otom Jančovičom v Partizánskom
prebral od prezidenta HaZZ plk. Ing. Pavla Mikuláška hasičské auto IVECO Daily. Verím, že
auto nebudeme potrebovať na ostré zásahy, ale bude slúžiť na zlepšenie výcviku
a pripravenosti našich členov
- do obce nám pribudlo výdajné miesto na zásielky a balíky od spoločnosti Packeta (Z-Box,
Zásielkovňa). Nachádza sa na parkovisku pri pošte. Verím, že jeho osadenie je opodstatnené
a bude našimi občanmi využívané.
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