Zasadnutie OcZ dňa 28.06.2021

Zápisnica
zo 17. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom,
konaného dňa 28.06.2021 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 7 poslancov, čím bolo uznášania schopné, spôsobilé
jednať a prijímať závery.
Program:
1)
Otvorenie
2)
Kontrola plnenia uznesení č. 162-170/2021
3)
Správa starostu obce o činnosti
4)
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021
5)
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2020
6)
Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2020
7)
Prijatie VZN č. 1/2021 o povinnom predprimárnom vzdelávaní v Materskej škole
8)
Zámer prenájmu pozemku parcela EKN 2-135
9)
Schválenie kúpnej zmluvy – podiel na parcele EKN 2-146/1
10) Schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kamenec pod
Vtáčnikom na roky 2021-2027.
11) Schválenie prevodu majetku obce parcela číslo EKN 91/1
12) Schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena parcela číslo CKN
589
13) Prerokovanie žiadostí
14) Diskusné príspevky poslancov a občanov
15) Záver
Návrhová komisia:

h občasných pri
Overovatelia zápisu:

Zapisovateľ:

Ing. Ľubica Fiová
Ing. Ján Vojdáš

Marián Žiak
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. Ľubica Fiová a Ing. Ján Vojdáš.
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Za overovateľov zápisu určil Mariána Žiaka a Eduarda Nechalu, za zapisovateľku Ing. Ivetu
Rybárovú.
Hlasovanie:
Prítomných 7 poslancov
Za: 7 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala,
Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 171/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:
a) schvaľuje: 1. program rokovania OcZ
2. návrhovú komisiu v zložení - Ing. Ľubica Fiová a Ing. Ján Vojdáš
b) určuje overovateľov zápisnice: Mariána Žiaka a Eduarda Nechalu
c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej
K bodu č. 2 – Kontrola plnenia uznesení č. 162-170/2021
Starosta obce predniesol prítomným Správu o kontrole plnenia uznesení č. 162-170/2021.
Uvedenú správu uvádzame v prílohe č.1, ktorá je súčasťou tejto zápisnice.
Hlasovanie:
Prítomných 7 poslancov
Za: 7 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala,
Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 172/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení č. 162-170/2021.
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 22.04.2021. Správu
starostu obce o činnosti uvádzame v prílohe č. 2 tejto zápisnice.
Hlasovanie:
Prítomných 7 poslancov
Za: 7 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala,
Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
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Uznesenie č. 173/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie správu o činnosti starostu
obce zo dňa 28.06.2021.
K bodu č. 4 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2021
Kontrolórka obce Jozefína Paulíčková predložila na schválenie Plán kontrolnej činnosti na II.
polrok 2021. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní. Plán kontrolnej
činnosti je zverejnený na internetovej stránke obce v sekcii Samospráva – Hlavný kontrolór
obce.
Hlasovanie:
Prítomných 7 poslancov
Za: 7 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala,
Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 174/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Kamenec pod Vtáčnikom na II. polrok 2021.
K bodu č. 5 - Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok
2020
Kontrolórka obce predniesla Stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2020. Stanovisko je
zverejnené na internetovej stránke obce v sekcii Samospráva – Hlavný kontrolór obce.
Hlasovanie:
Prítomných 7 poslancov
Za: 7 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala,
Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 175/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2020.
K bodu č. 6 - Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2020
Starosta obce predložil na schválenie Záverečný účet obce za rok 2020. Záverečný účet bol
zverejnený na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní. Záverečný účet sa nachádza na internetovej
stránke obce v sekcii Samospráva – Rozpočet.
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Hlasovanie:
Prítomných 7 poslancov
Za: 7 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala,
Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 176/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2020
a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie:
Prítomných 7 poslancov
Za: 7 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala,
Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 177/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 43 393,50.€.
K bodu č. 7 - Prijatie VZN č. 1/2021 o povinnom predprimárnom vzdelávaní
v Materskej škole
Starosta obce informoval prítomných o návrhu VZN č. 1/2021 o povinnom predprimárnom
vzdelávaní v Materskej škole. Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce po dobu 15
dní. Zo strany občanov neboli podané pripomienky.
Hlasovanie:
Prítomných 7 poslancov
Za: 7 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala,
Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 178/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje VZN č. 1/2021 o povinnom
predprimárnom vzdelávaní v Materskej škole.
K bodu č. 8 – Zámer prenájmu pozemku parcela EKN 2-135
Starosta obce oboznámil prítomných o zámere prenájmu pozemku parcela EKN 2-135. Jedná
sa o zámer prenajať majetok obce formou obchodnej verejnej súťaže, nakoľko sme obdržali
dve žiadosti na využitie tejto parcely. Jeden zámer bol zážitkové bývanie, jedná sa o zhruba 14
stanov, hotelová izba akoby vsadená do prírody. Druhý zámer bol využitie lúky pre
hospodárske účely. Tým pádom sa budú môcť prihlásiť ďalšie subjekty do verejnej súťaže
a budeme môcť vybrať najvhodnejší projekt.
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Diskusia:
Miroslav Slatinský – my by sme mali záujem o to, aby sa každý poslanec vyjadril k zámeru
zážitkového bývania
Ján Nechala – ja sa pýtam, čí je to pozemok, ja čo viem, som v urbáre, bol to pozemok
urbárskeho spoločenstva
Starosta obce – je to obecná lúka
Ing. Anton Šimo- treba si to skutočne zvážiť, treba sa spýtať občanov, formou nejakej ankety,
aby sa k tomu vyjadrili, či s tým súhlasia, alebo nesúhlasia. Je to závažný problém, ja by som
to dal nech sa vyjadria ľudia, je to záležitosť celej obce.
Starosta obce – zákon o majetku obce hovorí o tom, že poslanci majú mandát a o prevode
majetku rozhodujú poslanci, zvolení vo voľbách
Daniel Pisár – mne to vadilo s ohľadom na papiereň, musíme si uvedomiť, že príjmy
z ALASU sú nižšie, hľadali sme aj takého možnosti. Keby to len bolo 10 000€ ročne plus
nejaké nové pracovné príležitosti, v tom vidím plusy. My tu teraz nič nevyriešime, budú
chodiť žiadosti, z ktorých sa bude vyberať. Môže sa prihlásiť ktokoľvek s akýmkoľvek
zámerom
Katarína Kmeťová – my chceme vedieť, kto má aký názor.
Starosta obce – jedná sa o 14 stanov, volá sa to glamping, 7 stanov je pre dvoch ľudí a 7
stanov pre 2 plus dve prístelky. Stany majú byť v tichosti oddelené od seba, aby si vychutnali
kľud a pokoj v prírode. Prvý stan bude od prvej budovy pána Minicha cca 150m a mali by byť
situované s výhľadom na farmu. Jeden stan bude recepčný. Bude to nonstop strážené,
podnikateľ má záujem zamestnať ľudí z obce cca 7-8 ľudí.
Druhá ponuka sa týka prenájmu lúky na seno pre kozy prípadne spásanie pozemku.
Marián Žiak – mne sa to zapáčilo aj z toho dôvodu, že to nie je vybetónované, žiadne základy,
len na drevených podnosoch. Neviem si predstaviť, že by tam mali stáť bytovky.
Eduard Nechala – mne sa to zapáčilo, ale môže prísť ešte nejaký projekt, ktorý nás osloví viac.
Alas už nie je taký rentabilný a príjmy do obce klesajú. Ja sa dívam aj na rozvoj obce ako
takej. Ja som rád, že ste tu, lebo máte záujem o tento projekt. Nebude tam žiadne reštauračné
zariadenie ani nič podobné. Budú sa potrebovať niekde najesť, budeme ich posielať k našim
podnikateľom. Ďalšia vec je max. počet ľudí pri plnom vyťažení je 40. Ľudia, ktorí majú hore
chaty, čo ak sa rozhodnú rozšíriť si ubytovanie a budú ich ponúkať na prenájom, čo by ste
potom robili? Ja by som sa na to díval, že za dodržania pravidiel a zmluvných podmienok, sa
mi ten projekt páči. Do zmluvy si môžeme zakomponovať podmienky také, aké budú pre nás
výhodné. Projekt sa mi páči
Sláva Dadová – projekt sa mi páči, perspektíva príjmu pre obec. Stále sa hovorí o rozhľadni na
Vtáčniku, môžeme ju za tieto financie spraviť. Alebo chodník spraviť, ktorý tam požadujú
občania. Tých 16 áut, ktoré by tam parkovali si nemyslím, že by to bolo také tragické, ako to
teraz vypadá a ako to beriete.
Ľubica Fábryová – súhlasím s predchádzajúcimi názormi rozpočet bude vyšší a bude možnosť
zlepšenia infraštruktúry, páči sa mi aj ekologický zámer, no môže prísť aj lepšia ponuka,
poprípade výhodnejšie podmienky. My si môžeme klásť podmienky a môže sa sťať, že
podnikateľ s tým nebude súhlasiť a svoju žiadosť stiahne. Podmienky si určujeme my.
Ján Vojdáš – súhlasím so zámerom, môže to obec posunúť dopredu a môže sa obec
zviditeľniť, príjmy z Alasu klesajú. Správca, čo tam bude nejaký recepčný, si bude musieť
spraviť tam poriadok.
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Ladislav Halač – ak som to pochopil, hovorí sa o viacerých zámeroch, ešte nie je vôbec isté,
že práve tento sa vyberie. Celé toto sedenie je vlastne o tom či to prenajať.
Miroslav Slatinský – prečo sa to vôbec prenajíma
Sláva Dadová – lebo je to zvýšený príjem do obce
Matúš Zaťko – ja som nevedel konkrétne o čom je ten zámer, nevedel som o čo ide. Počul som
že tam budú tenisové kurty za 200€ ročne preto som sem prišiel. Ale ja by som navrhoval
lepšie miesto pri kameňolome je taká lúčka, to by bolo vhodnejšie. Alebo pri amfiteátri, tam
by to bolo určite lepšie situované, je tam parkovisko aj potenciál. Lebo ono to pri tej dedine, aj
tá papiereň je tam, nesedelo by mi to do toho konceptu. Radšej by som to situoval bližšie pri
tú rekreačnú oblasť. Ešte jedna poznámka tak v týchto dlhodobých prenájmoch je potom aj
predkupné právo.
Ján Vojdáš – stavať to od kameňolomu, v prvom rade by to tam nikto nepostavil a je tam hluk
z kameňolomu, nikto by tam neprišiel
Michal Fábry – nezdieľam názor poslancov, hneď teraz to treba zablokovať. Keďže tam bude
14 stanov, ako to bude s vodou, ako to bude s odpadom? Chlapci idú opravovať papiereň,
nemalo by to tam byť. Nemala by sa radšej riešiť kanalizácia? Chýba mi, odkiaľ bude voda.
Ja by som bol nerád, ako rybár, aby sa tam stavalo. Sú tam vzácne živočíchy, zasa bude kus
potoka, kde to vymizne. Treba to brať v širšom kontexte.
Starosta obce – uvažuje sa s vodovodnou, elektrickou prípojkou a ČOV-kou
Anton Pisár – prečo ste zrušili nájom a teraz jednáte o zámere, mali ste najprv riešiť zámery
a potom výpoveď zmluvy. Budete musieť znášať náklady na kosenie.
Starosta obce – pretože PoľnoVtáčnik mi dal podpísať zmluvu s účinnosťou od 1.1.2021 a dal
mi ju podpísať v marci. Mal som 60 dní na podpis zmluvy, do 31.5. si PoľnoVtáčnik podáva
žiadosť o dotácie na PPA. Medzitým však prišli dve nové ponuky na prenájom tejto lúky
s predpokladaným vyšším príjmom. Preto som zmluvu PoľnoVtáčniku vypovedal.
Ivan Minich st. – padajú tu rôzne ceny za prenájom najprv bolo 5 000, potom 6 000, 8000
a teraz už 10 000€. Koľko vlastne bude ten príjem.
Starosta obce – keď sa to prepočíta obsadenosť krát počet dní vychádza to cca 7 500€
Ivan Minich ml. – pán Fábry načrtol problém s vodou, tam u nás aj na bytovkách je dlhodobý
problém s vodou, hovorili ste o vírivkách v stanoch, viete si to predstaviť ako to bude potom?
Ivan Minich st. – zníži sa kvalita života u občanov od bytoviek hore, keďže bude znížený tlak
vody.
Michal Fábry – rozprával som sa majiteľmi pozemkov oproti , že či boli ochotní odpredať tam
oproti Guľkovcom.
Iveta Gundová – ja hovorím aj za našu rodinu, nám je strašne ľúto že takýmto zámerom sa
zaoberáte. 20 rokov je dlhá doba. Je tam teraz relatívne kľud, teraz tam už chodia autá, ako
rýchlo chodia, hora sa nám už pomaly stráca, možno je to len začiatok niečoho väčšieho, čo sa
tam bude vybudovávať.
Anna Žiaková – keby ste sa išli postaviť poniže mostu pri bytovkách – to by ste žasli koľko
áut tam cez víkend chodí do hory. Žiadna 40 tam neplatí. Ak dostanete 10 000€ ročne za ten
nájom tak to je smiešne.
Dušana Slatinská – prečo sa nerobia nejaké projekty, my sme vedeli o jednom a už sú dva
projekty.
Eduard Nechala – bavíme sa tu teraz o tom, že chceme prenajať pozemok, skĺzame už do
technických vecí, keby tam už bola bytovka, tak by problémy s vodou neboli? Jasné že
uvažujem, niečo rozšíriť, zveľadiť. Tonko (Pisár), povedal si, že to smrdí, no z našej strany to
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nesmrdí. My tu nič nerobíme protizákonne, verejnú súťaž vyhlasujeme podľa zákona. Ešte
nič nie je rozhodnuté. Mňa to uráža, nikdy som nič neukradol.
Ján Rybár – vy ste s nami úmyselne s PolnoVtáčnikom zrušili zmluvu, prečo? Prišiel za mnou
Višňovský, čo sa deje v Kamenci, nesmieme tú lúku kosiť.
Starosta obce – ja som zmluvu nepodpísal a pánovi Frauenschuhovi som ponúkol, že lúku si
môže pokosiť, čo on odmietol, nakoľko že to už nie je ich.
Anton Šimo – vidíte sami, že 90% by som odhadoval, že sú proti tomu, proti prenájmu
obecného majetku. Keď to schválite, schválite a o 2 roky tu nemusíte byť ani jeden. . Pozriete
sa o 20 rokov občanom do očí? Prečo nehľadáte cestu, spravte anketu či to dať alebo nedať do
prenájmu. Potom sa oprite o názor občanov.
Ján Nechala – každý ma diskutovať len raz, nech si každý všetko povie a nie takéto
dohadovačky. Takúto stretávku sme mali keď mala byť kanalizácia, tu sme sa dohadovali
a kde sme skončili, kde je, 10 rokov prešlo a kanalizácia nie je. Keď niekto niečo má, nech to
povie .
Jozef Nechala - ja kvitujem, že obec sa rozhodla niečo také spraviť. My chodíme do Tatier,
Nová Lesná, je tam presne takého ubytovanie, je tam kľud, ľudia si to chvália. Ak sa sťažujete
na autá, choďte sa tu postaviť na hlavnú cestu, koľko chodí okolo nás.
Katarína Kmeťová – dokedy sa môžu prihlásiť akékoľvek tie návrhy?
Starosta obce – do 16. júla. Keď budeme otvárať obálky s návrhmi samozrejme sa budeme
pýtať a dotazovať, ako to všetko bude. Vrátim sa k zmluve s PoľnoVtáčnikom, dostal som
zmluvu v marci, mal som 60 dní na podpis do mája, zmluva, mala byť s platnosťou od
1.1.2021. Medzitým prišiel návrh na iný prenájom.
Viliam Jánoška - treba ten turizmus rozhýbať je to v poriadku ,ale bojím sa veci, že 20 rokov
je veľmi dlhá doba, nedá sa to dať na menej rokov? Podvodníkov je dosť. Čo sa týka kosenia
môže to obec pokosiť a seno predať, aj obci sa to vyplatí a zarobí si.
Eduard Nechala – nie je isté, či niečo schválime. Môže sa stať, že lúka sa vráti naspäť do
prenájmu. Ja za seba môžem povedať, že nezdvihnem ruku za nič, čo by malo Kamencu
poškodiť. Ak bude veľa negatív, neschválime to.
Hlasovanie:
Prítomných 7 poslancov
Za: 7 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala,
Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 179/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje
I. Zámer prenajať majetok obce formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a
ods. 1 až 3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a vyhlásenie
obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenechanie
majetku obce:
- pozemok reg. E-KN, 2-135, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 35 657
m², LV č. 1.
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II. Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
1. Prenájom pozemku sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.
2. Obhliadku pozemku je možné vykonať po dohode s vyhlasovateľom.
3. Uzávierka podávania návrhov je 16.7.2021 o 12.00 hod.
4. Kritérium spôsobu výberu najvhodnejšieho návrhu sa bude riadiť podľa § 286 ods. 2
zákona č. 513/1991 Zb.
5. Obchodná verejná súťaž bude zverejnená na webovom sídle www.kamenec.sk, na
úradnej tabuli obce Kamenec pod Vtáčnikom a v regionálnych novinách MYHornonitrianske noviny.
6. Doba zverejnenia: od 29.06.2021 do 15.07.2021.
7. Doba nájmu: 10 rokov s možnosťou opcie na ďalších 10 rokov.
8. Súťažný návrh musí okrem identifikačných údajov záujemcu obsahovať:
- projektový zámer na využitie parcely s ohľadom na environmentálne záťaže, budúce
príjmy a rozvoj obce,
- návrh ceny nájmu za 1 m²/rok,
- ďalšie očakávané výnosy obce,
- doklad o právnej subjektivite, ak žiadateľom je právnická osoba.
9. Projektový zámer( návrh ) musí byť vyhotovený v písomnej forme.
10. Projektový zámer musí byť zrealizovaný do 12 mesiacov od podpísania zmluvy.
11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené projektové zámery
(návrhy), súťaž zrušiť, ukončiť súťaž ako neúspešnú.
12. Nájomná zmluva musí byť uzatvorená do 60 dní od prerokovania výsledkov súťaže
obecným zastupiteľstvom.
13. Navrhovateľ nemá nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

K bodu č. 9 - Schválenie kúpnej zmluvy – podiel na parcele EKN 2-146/1
Starosta obce informoval prítomných o možnosti kúpy spoluvlastníckeho podielu, parcela reg.
E, číslo 146/1 za kúpnu cenu spolu 1€. Obec má záujem nadobudnúť podiel na parcele za
účelom jej vyčlenenia na miestnu komunikáciu, ulica Na Kopanicu.
Hlasovanie:
Prítomných 7 poslancov
Za: 7 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala,
Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 180/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje, nadobudnutie majetku do
vlastníctva obce kúpou spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti list vlastníctva č.1133,
parcela reg. E, číslo 146/1, druh trvalý trávny porast, o celkovej výmere 52 714 m2, od
predávajúceho Ing. Dany Hájovskej, Školská 184/3, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, podiel
vo výške 2941/374668, za kúpnu cenu spolu 1,-€ za prevádzaný podiel na nehnuteľnosti, na
základe kúpnej zmluvy spísanej v Kamenci pod Vtáčnikom, dňa 28.06.2021 podľa § 588 a
nasl. Zákona č. 40/1964 Zb.
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K bodu č. 10 - Schválenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
Kamenec pod Vtáčnikom na roky 2021-2027.
Starosta obce informoval prítomných o povinnosti aktualizovať program rozvoja obce na
ďalšie programové obdobie 2021-2027. Z tohto dôvodu je potrebné schváliť Program
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Kamenec pod Vtáčnikom na roky 20212027.
Hlasovanie:
Prítomných 7 poslancov
Za: 7 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala,
Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Uznesenie č. 181/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce Kamenec pod Vtáčnikom na roky 2021-2027

K bodu č. 11 - Schválenie prevodu majetku obce parcela číslo EKN 91/1
V nadväznosti na schválený zámer predaja pozemku vo vlastníctve obce pani PhDr. Michaele
Pilch Vlkovej sa na dnešnom zasadnutí schvaľuje prevod majetku.
Hlasovanie:
Prítomných 7 poslancov
Za: 7 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala,
Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 182/2021
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, pozemok zapísaný na LV 1758, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, parcela číslo E KN 191/1, 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, do výlučného vlastníctva: PhDr. Michaela Pilch Vlková, Na Papiereň 317/39,
972 44 Kamenec pod Vtáčnikom.

9

Zasadnutie OcZ dňa 28.06.2021

K bodu č. 12 - Schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
parcela číslo CKN 589
Stavebný úradu začal pri stavebných konaniach vyžadovať zmluvy o vecných bremenách na
inžinierske siete umiestnené na obecných pozemkoch. Z tohto dôvodu budeme schvaľovať
nasledovnú zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
Hlasovanie:
Prítomných 7 poslancov
Za: 7 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala,
Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 183/2021
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 č. 589, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 1580 m² 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. 587/3, LV č. 942, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom,
budúci oprávnený z vecného bremena – Tomáš Bránik, bytom Kocurany č. 51, 972 02
Opatovce na Nitrou, a to v rozsahu zameranom porealizačným geometrickým plánom, ktorý
bude podkladom pre zmluvu o zriadení vecného bremena.
K bodu č. 13 - Prerokovanie žiadostí
Starosta obce informoval prítomných o žiadosti OZ Handrári vo výške 1500€ na vydanie CD
KapeLLka z Kamenca pod Vtáčnikom a sumu 1000€ na podporu koncertu k 15. výročiu
KapeLLky, ktorý sa uskutoční v júli 2021.
Diskusia:
Starosta obce – Kontrolórka obce ma upozornila, že OZ Handrári nemôžu žiadať príspevok
pre KapeLLku. My keď tak môžeme podporiť KapeLLku.
Peter Pisár – môže to prijať OZ Handrári, lebo v stanovách je podpora kultúrnych podujatí.
Máme výročie 15 rokov, buď to chcete podporiť alebo nie.
Starosta obce – je nutné, aby to bolo legislatívne v poriadku
Jozefína Paulíčková – ako to bude vyúčtované?
Starosta obce – vieme podporiť KapeLLku tak, že zvukár nám vyfaktúruje svoje služby.
Nemôžeme uzavrieť zmluvu s OZ Handrári a tí podporia ďalší subjekt.
Marián Žiak – kde to bude ten koncert?
Peter Pisár – hrávali sme v dedine, na ihrisku, teraz sme chceli niečo nové a bude to na Farme
pod Vtáčnikom. On platí pódium, občerstvenie, catering, obec by zaplatila teda ozvučenie.
Starosta obce – ohľadom CD, pýtali ste si od inštitúcií (Fond na podporu umenia, TSK,
Hudobný fond) nejaké dotácie?
Peter Pisár – teraz nie sú žiadne výzvy, až na budúci rok
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Starosta obce – žiadali ste na výrobu CD obec už pred tromi rokmi. My keď robíme kultúrne
akcie, žiadame finančné prostriedky aj z iných inštitúcií. Privítal by som vidieť nejakú snahu
z vašej strany získať finančné prostriedky aj z iných zdrojov, nielen z obce, veď to máte aj
v stanovách napísané.
Peter Pisár – chceme vydať 700 ks, polovica by bola propagačný materiál pre obec
Starosta obce – poslanci sa na porade dohodli na podpore vo výške 400€ pre koncert
KapeLLKy a na CD sa momentálne neprispeje.
Peter Pisár – dobre, ja by som chcel povedať na záver takú malinkú vec, lebo som s týmto
rátal ďakujeme veľmi pekne, dňa 17.7. sa bude organizovať Dedina sa baví vystúpia dve
kapely Duet a Marek Bednár. Duetu dávate 600€ a Marekovi Bednárovi dávate 1000€. Čo je
super. My oslavujeme 15. výročie a chcete nám dať 400€. Tak ďakujeme, pozdravujeme ich
a príspevok 400€, ktorý navrhujú poslanci, odmietame.
K bodu č. 14 - Diskusné príspevky poslancov a občanov
Denisa Laurová – kontajner na tetra pak pri bytovky, odpadkový kôš na detskom ihrisku pri
Jednote dať väčší.
Sláva Dadová – správa kultúrnej komisie - dňa 04.06.2021 po uvoľnení opatrení sa
uskutočnila prvá akcia organizovaná Obcou Kamenec pod Vtáčnikom v spolupráci s kultúrnou
komisiou. Oslava Dňa detí sa uskutočnila tradične na futbalovom ihrisku TJ Tatran Kamenec.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým spoločenským organizáciám, ktoré sa podieľali
na realizácii tejto akcie. Odmeny pre deti boli pripravené na počet 180, pričom všetky odmeny
boli rozdané. Vzhľadom na veľký zúčastnených detí hodnotíme akciu ako úspešnú.
Zároveň si Vás dovoľujeme pozvať dňa 17.07.2021 na akciu „ Dedina sa baví“, ktorá sa
uskutoční na ihrisku TJ Tatran Kamenec. Vystúpia dve skupiny v čase o 15:00 hod. do 18:00
hod. DUET a následne od 19:00 hod. do 22:00 hod. MAREK BEDNÁR. Pre deti budú
zabezpečené nafukovacie atrakcie a taktiež bude pripravené aj občerstvenie. Všetci ste srdečne
pozvaní.
Ladislav Halač – máme sľúbené prestrešenie balkónov a stále sa to nedeje. Chcem počuť, či to
bude spravené, alebo či si to máme spraviť na vlastné náklady. Počas dažďa sa na balkóne
nemôžeme zdržiavať.
Starosta obce – určite si to nemôžete spraviť sami, nakoľko bytový dom je majetok obce, vy
ste v nájme. Dával som robiť cenovú ponuku na prestrešenie, bola vysoká, určite sa to dá
urobiť aj lacnejšie, preto budeme hľadať iných dodávateľov.
Ján Nechala – pani Paulíčková čítala o rezervnom fonde, prosím ťa sprav ten chodník na
Bystričianskej ceste. Chýba tam. Prečo toto robíš, nemáš citu, prečo to robíš, keď tam niekoho
zrazí auto, budeš ho mať na svedomí.
Katarína Kmeťová – prečo sa nekonal Koncert za dobré vysvedčenie?
Starosta obce – kvôli pandémii, ktorá trvala skoro do konca mája. Vždy žiadame na takého
podujatia finančné prostriedky od organizácií, teraz to bolo pozastavené.
Katarína Kmeťová – prečo je na dedina sa baví na ihrisku?
Starosta obce – kvôli opatreniam, na ihrisku je väčší priestor
Katarína Kmeťová – mali by ste zvážiť, koľko prostriedkov dávate na kultúru, treba podporiť
aj domáce subjekty aj koncert KapeLLky.
Jozef Sládok – je už stavebné povolenie na novej ulici Na Kopaničky?
Starosta obce – stavebné povolenie ešte nie je. Nastal problém pri dažďovej kanalizácii,
predtým potok patril Lesom, teraz patri Vodohospodárskemu podniku, ktorý mal pripomienky
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k realizácii vodného diela. Alternatívu vsakovacie jamy nechceme, nakoľko je pozemok sám
o sebe podmáčaný. Preto chcem, aby sa to vyriešilo napojením do potoka.
Fábry Jozef – chcem sa spýtať ohľadom vodovodných prípojek na ulici Ružičkovej
Starosta obce – dostal som vyjadrenie od vodárov, vzhľadom k tomu, že tam je nízky tlak, tak
potrebujú, aby boli prípojky s dotláčacími čerpadlami. Ja si vás musím zavolať, či chcete
takého prípojky a ako sa to bude riešiť.
Fábry Jozef – na ulici Ružičková chodia rýchlo autá, nerozmýšľali ste o kamerách s 50, alebo
kamerovým systémom so záznamom, alebo spomaľovače.
Starosta obce –- značkou je to ošetrené, čo sa týka spomaľovačov, tie veľmi nechcú
povoľovať na štátnych cestách ani pri ZŠ nám nepovolili.
Daniel Pisár – chcem sa vrátiť ku kultúre, v obci peniaze máme, čo sa týka KapeLLky, ja si
myslím, že by sme to mali zvážiť a ešte prerokovať.
Peter Pisár – keď chcete podporiť, podporíte, keď nechcete podporiť, nepodporíte. Podujatie
zrušíme, budeme mať voľný víkend.
Starosta obce – mne osobne sa zle počúva, že my vás nepodporujeme, my vás podporujeme, či
ste išli do Albánska, do Írska, alebo ste potrebovali stojany kúpiť, skúšky v kultúrnom dome
zadarmo.
Peter Pisár – teraz ste nás tri roky nepodporili, chcem nejako veľa? Že ste nás podporili 200€
na stojany? Ja nežiadam veľa, Bednárovi dáte 1000€ a ja sa tu mám prosíkať. Ešte jedno
máme povedzte mi koľko by sme platili nájom za kulturák.
Starosta obce – je to v smernici
Peter Pisár – vyrubte nám nájom, my si na tú skúšobňu zarobíme.
Hlasovanie:
Prítomných 7 poslancov
Za: 7 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala,
Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 184/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje príspevok vo výške 1000€
na ozvučenie a náklady spojené s koncertom KapeLLky pri príležitosti 15. výročia založenia.
Katarína Kmeťová – nedá sa zmeniť interval vynášania separovaných odpadov pri Jednote?
Stále je to tam plné.
Starosta obce – nedá sa zmeniť interval vývozov. Už sa môžu tieto zložky zanášať aj do
zberného dvora. Spoločnosť nám nedokáže vyviesť viacej, ako máme zazmluvnené.
Michal Fábry – ako obec zabezpečuje vývoz plechoviek, ja mám kontajner už opravený, ešte
ho natriem, môžem ho tam dať.
Eduard Nechala – máme zazmluvnený len počet kusov kontajnerov, aj keby ich dáte viac, tak
ich nevyvezú.
Starosta obce – nie je problém nakúpiť kontajnery, ale nám ich nevyvezú. Ak si opravil
kontajner a chceš ho dať na plechovky, tak ti ho nevyvezú.
Michal Fábry – ako je to s parkovacími miestami na bytovkách? Ako je to s tými pozemkami?
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Starosta obce – čo sa týka pozemkov, je to na súde, je vypracovaný nový geometrický plán,
uvidíme kedy nás zavolajú na súd ako účastníkov konania.
Michal Fábry – sú tam jedna vodovodná a dve plynové prípojky, to sú stavby, tam sa nesmie
parkovať.

15. Záver
Po vyčerpaní diskusných príspevkov starosta obce ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva, poďakoval prítomným poslancom ako aj občanom za účasť. Zasadnutie OZ
bolo ukončené o 20:00 hod.
Overovatelia zápisu: Marián Žiak

______________________

Eduard Nechala

______________________

Zapisovateľka:

Ing. Iveta Rybárová

______________________

Starosta obce:

Ing. Dušan Ďuriš

________________________

13

Zasadnutie OcZ dňa 28.06.2021

Uznesenia zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, dňa
28.06.2021
Uznesenie č. 171/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:
a) schvaľuje: 1. program rokovania OcZ
2. návrhovú komisiu v zložení - Ing. Ľubica Fiová a Ing. Ján Vojdáš
b) určuje overovateľov zápisnice: Mariána Žiaka a Eduarda Nechalu
c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej
Uznesenie č. 172/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Správu o kontrole plnenia
uznesení č. 162-170/2021.
Uznesenie č. 173/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie správu o činnosti starostu
obce zo dňa 28.06.2021.
Uznesenie č. 174/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Kamenec pod Vtáčnikom na II. polrok 2021.
Uznesenie č. 175/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2020.
Uznesenie č. 176/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2020
a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Uznesenie č. 177/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 43 393,50.€.
Uznesenie č. 178/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje VZN č. 1/2021 o povinnom
predprimárnom vzdelávaní v Materskej škole.
Uznesenie č. 179/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje
II. Zámer prenajať majetok obce formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9a
ods. 1 až 3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. a vyhlásenie
obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenechanie
majetku obce:
- pozemok reg. E-KN, 2-135, druh pozemku trvalý trávny porast o výmere 35 657
m², LV č. 1.
II. Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
14. Prenájom pozemku sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.
15. Obhliadku pozemku je možné vykonať po dohode s vyhlasovateľom.
16. Uzávierka podávania návrhov je 16.7.2021 o 12.00 hod.
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17. Kritérium spôsobu výberu najvhodnejšieho návrhu sa bude riadiť podľa § 286 ods. 2
zákona č. 513/1991 Zb.
18. Obchodná verejná súťaž bude zverejnená na webovom sídle www.kamenec.sk, na
úradnej tabuli obce Kamenec pod Vtáčnikom a v regionálnych novinách MYHornonitrianske noviny.
19. Doba zverejnenia: od 29.06.2021 do 15.07.2021.
20. Doba nájmu: 10 rokov s možnosťou opcie na ďalších 10 rokov.
21. Súťažný návrh musí okrem identifikačných údajov záujemcu obsahovať:
- projektový zámer na využitie parcely s ohľadom na environmentálne záťaže, budúce
príjmy a rozvoj obce,
- návrh ceny nájmu za 1 m²/rok,
- ďalšie očakávané výnosy obce,
- doklad o právnej subjektivite, ak žiadateľom je právnická osoba.
22. Projektový zámer( návrh ) musí byť vyhotovený v písomnej forme.
23. Projektový zámer musí byť zrealizovaný do 12 mesiacov od podpísania zmluvy.
24. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené projektové zámery
(návrhy), súťaž zrušiť, ukončiť súťaž ako neúspešnú.
25. Nájomná zmluva musí byť uzatvorená do 60 dní od prerokovania výsledkov súťaže
obecným zastupiteľstvom.
26. Navrhovateľ nemá nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
Uznesenie č. 180/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje, nadobudnutie majetku do
vlastníctva obce kúpou spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti list vlastníctva č.1133,
parcela reg. E, číslo 146/1, druh trvalý trávny porast, o celkovej výmere 52 714 m2, od
predávajúceho Ing. Dany Hájovskej, Školská 184/3, 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom, podiel
vo výške 2941/374668, za kúpnu cenu spolu 1,-€ za prevádzaný podiel na nehnuteľnosti, na
základe kúpnej zmluvy spísanej v Kamenci pod Vtáčnikom, dňa 28.06.2021 podľa § 588 a
nasl. Zákona č. 40/1964 Zb.
Uznesenie č. 181/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Programu hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce Kamenec pod Vtáčnikom na roky 2021-2027
Uznesenie č. 182/2021
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, pozemok zapísaný na LV 1758, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom, parcela číslo E KN 191/1, 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, do výlučného vlastníctva: PhDr. Michaela Pilch Vlková, Na Papiereň 317/39,
972 44 Kamenec pod Vtáčnikom.
Uznesenie č. 183/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje zriadenie budúceho
bezodplatného, časovo neobmedzeného vecného bremena „in rem“ spočívajúceho
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v povinnosti vlastníka pozemku parc. reg. C-KN č. 589, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 1580 m² 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. 587/3, LV č. 942, k. ú. Kamenec pod Vtáčnikom,
budúci oprávnený z vecného bremena – Tomáš Bránik, bytom Kocurany č. 51, 972 02
Opatovce na Nitrou, a to v rozsahu zameranom porealizačným geometrickým plánom, ktorý
bude podkladom pre zmluvu o zriadení vecného bremena.
Uznesenie č. 184/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje príspevok vo výške 1000€
na ozvučenie a náklady spojené s koncertom KapeLLky pri príležitosti 15. výročia založenia.
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Príloha č. 1
Kontrola plnenia uznesení č. 154-161/2021

Uznesenie č. 154/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:
a) schválilo: 1. program rokovania OcZ
2. návrhovú komisiu v zložení - Ing. arch. Sláva Dadová a Ing. Ján Vojdáš
b) určilo overovateľov zápisnice: Mgr. Moniku Pažickú a Eduarda Nechalu
c) zobralo na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej
Uznesenie č. 155/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie Správu o kontrole
plnenia uznesení č. 137-153/2020.
Uznesenie č. 156/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie správu o činnosti
starostu obce zo dňa 23.02.2021.
Uznesenie č. 157/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zrušilo uznesenie č. 149/2020 zo dňa
15.12.2020. (Prevod Ondrej Mojžiš, zlé číslo parcely)
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, schválilo 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 schválilo 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 schválilo 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 191/1 , 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
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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.
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, schválilo 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 191/1, 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. 2
Správa starostu obce o činnosti
Od poslednej správy podanej dňa 22.04.2021 sa uskutočnili nasledovné akcie:
4.6. – oslavy MDD na ihrisku TJ Tatran
11.6. – prijatie jubilantov, ktorí oslávili v roku 2020 svoje 70, 75, 80, 85, 90- te narodeniny
22.6. – uvítanie detí do života. Od 1.9. 2020 do 22.06.2021 sa v našej obci narodilo 18 detí,
z toho 7 dievčat a 11 chlapcov.
25.6. – prijatie jubilantov, ktorí oslavujú svoje okrúhle výročie tento rok.
Žiaci základnej školy si pripravili rozhlasovú reláciu ku Dňu matiek a ku Dňu otcov.
V mesiaci apríl a máj obec ešte zabezpečovala testovanie antigénovými
s nasledovnými výsledkami:
24.4.
602 testovaných/0 pozitívnych
1.5.
452/0
7.5.
327/0
14.5.
365/0
Týmto ďakujem testovacím tímom ako aj zamestnancom za ich ochotu a trpezlivosť.

testami

Zamestnanci OcÚ vybudovali nové oplotenie s bránou v zbernom dvore. Teraz je priechodzí
a vonkajší vzhľad neruší okolité prostredie. Realizoval sa zber a vývoz konárov. Do centra
obce sa kúpili nové drevené hranoly na lavičky. Natierali sa a do konca júla by mali byť
namontované. Cesta smerom do Lehoty za pánom Vrškom bola dokončená doštrkovaním, cca
70m úsek. Začalo sa rozširovanie obecného rozhlasu ul. Na Kopanicu. Taktiež bolo
nainštalované nové dopravné značenie na ul. Školská, Športová a Dolnokamenčianska.
V súvislosti s tým, bola vykonaná oprava a zníženie nájazdu pre vodorovné dopravné značenie
prechod pre chodcov pri pomníku 1 sv. vojny. Samozrejmosťou bola taktiež údržba verejnej
zelene.
Projekty:
Rekonštrukcia MŠ – prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa. Momentálne sa kontroluje
zo strany firmy poverenej verejným obstarávaním, aby mohlo byť postúpené na 2 ex ante
kontrolu. Podľa harmonogramu VO by k podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom malo dôjsť
koncom augusta alebo začiatkom septembra.
Kanalizácia – Stredoslovenská vodárenská spoločnosť začala vybavovať potrebné vyjadrenia
k územnému konaniu.
Wifi pre Teba – zatiaľ bez zmeny
Cesta Na Kopaničky – projekčná kancelária PRO Art rieši momentálne posledný problém, a to
napojenie dažďovej kanalizácie do potoka, nakoľko správa povodia Váhu si stanovila
podmienky, ktoré je nutné vyriešiť zmenou projektu s jej zaústením do potoka.
Stavebné pozemky – ul. Koncová – tieto budú ponúknuté nešpecifikovanému záujemcovi,
nakoľko bude najbližšie vyhlásený zámer predaja s podmienkami. Treba však vypracovať
znalecký posudok. Až potom môže prebehnúť verejná súťaž v zmysle zákona.
Nakoľko ide dovolenkové obdobie a prázdniny, dovoľte mi zaželať Vám vydarenú dovolenku,
aby ste si oddýchli a načerpali nové sily.
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