Zasadnutie OcZ dňa 07.04.2022

Zápisnica
z 24. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom,
konaného dňa 07.04.2022, Obecný úrad, Dolnokamenčianska 1/57, 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 5 poslancov, čím bolo uznášania schopné, spôsobilé
jednať a prijímať závery.
Program:
1)
Otvorenie
2)
Úhrada faktúry – prestavba objektov Materskej školy v Kamenci pod Vtáčnikom
3)
Záver
Návrhová komisia:

Overovatelia zápisu:

Zapisovateľ:

Mgr. Monika Pažická
Ing. Ján Vojdáš
h občasných pri
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. Eduard Nechala navrhol do
programu doplniť bod 3. Diskusné príspevky poslancov a občanov.
Upravený program bol jednohlasne schválený. Starosta obce predniesol návrh členov
návrhovej komisie. Návrhová komisia bola jednohlasne schválená v zložení Mgr. Monika
Pažická a Ing. Ján Vojdáš.
Za overovateľov zápisu určil PhDr. Michaelu Pilch Vlkovú a Eduarda Nechalu, za
zapisovateľku Ing. Ivetu Rybárovú.
Uznesenie č. 239/2022
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:
a) schvaľuje: 1. upravený program rokovania OcZ :
1)
Otvorenie
2)
Úhrada faktúry – prestavba objektov Materskej školy v Kamenci pod Vtáčnikom
3)
Diskusné príspevky poslancov a občanov
4)
Záver
2. návrhovú komisiu v zložení - Mgr. Monika Pažická, Ing. Ján Vojdáš
b) určuje overovateľov zápisnice: PhDr. Michaelu Pilch Vlkovú a Eduarda Nechalu
c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej
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Hlasovanie:
Prítomných 5 poslancov
Za: 5 (PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická, PhDr. Michaela Pilch
Vlková, Ing. Ján Vojdáš)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
K bodu č. 2 – Úhrada faktúry – prestavba objektov Materskej školy v Kamenci pod
Vtáčnikom
Starosta obce informoval poslancov o úhrade faktúry spoločnosti ROKO gips za vykonané
práce na zákazke prestavba materskej školy ako aj prevod finančných prostriedkov na úhradu
faktúry z rezervného fondu.
Uznesenie č. 240/2022
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje prevod finančných prostriedkov
vo výške 163 256,59€ z rezervného fondu obce na bežný účet na úhradu faktúry spoločnosti
ROKO gips, s.r.o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza za vykonané práce na zákazke
„Prestavba MŠ Kamenec pod Vtáčnikom“.
Hlasovanie:
Prítomných 5 poslancov
Za: 5 (PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická, PhDr. Michaela Pilch
Vlková, Ing. Ján Vojdáš)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 241/2022
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje úhradu faktúry vo výške
163 256,59€ spoločnosti ROKO gips, s.r.o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza za vykonané
práce na zákazke „Prestavba MŠ Kamenec pod Vtáčnikom“.
Hlasovanie:
Prítomných 5 poslancov
Za: 5 (PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická, PhDr. Michaela Pilch
Vlková, Ing. Ján Vojdáš)
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
3. Diskusné príspevky poslancov a občanov
Jana Guľková – v ktorom roku bola zverejnená zmluva na materskú školu, ja som ju nikde
nenašla
Starosta obce – určite je zverejnená a bolo to v roku 2021
Jana Guľková – sú tam aj ceny položiek? Ako to je keď išli ceny hore?
Starosta obce – samozrejme, súčasťou zmluvy je aj rozpočet, ceny jednotlivých položiek sa
nemenia. To čo bolo vysúťažené vo verejnom obstarávaní, to platí.
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Eduard Nechala - funguje to tak, že my to zaplatíme a potom nám to refundujú zo štátu,
starosta obce má každý štvrtok kontrolný deň, všetko kontrolujú so stavebným dozorom aj so
stavbyvedúcim.
Denisa Laurová – kedy bude dokončený chodník na Bytovkách?
Starosta obce – do konca apríla by to malo byť hotové.
Eduard Nechala – je to časovo dlhšie, robia to naši chlapci, ušetrili sme peniaze, keby to robí
firma je to omnoho drahšie.
Ján Vojdáš – bol som vo škôlke, je to veľmi pekne spravené, bol som spokojný.
Michaela Pilch Vlková – upozorniť rodičov detí aj deti, ktoré chodia na elektrických
kolobežkách, že chodia na nich veľmi rýchlo, je šero, idú stredom cesty, bez prilby aj dvaja na
jednej kolobežke. Je to nebezpečné, možno v škole keby sa urobila nejaká prednáška, aby
dávali pozor.
Jana Guľková – aj nám by sa zišiel chodník na našej ulici.
Eduard Nechala – chodníky treba, môžu sa postupne robiť v celej obci
4. Záver
Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva, poďakoval prítomným poslancom
za účasť. Zasadnutie OZ bolo ukončené o 16:30 hod.
Overovatelia zápisu: PhDr. Michela Pilch Vlková

______________________

Eduard Nechala

______________________

Zapisovateľka:

Ing. Iveta Rybárová

______________________

Starosta obce:

Ing. Dušan Ďuriš

______________________
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Uznesenia z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, dňa
07.04.2022

Uznesenie č. 239/2022
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:
a) schvaľuje: 1. upravený program rokovania OcZ :
1)
Otvorenie
2)
Úhrada faktúry – prestavba objektov Materskej školy v Kamenci pod Vtáčnikom
3)
Diskusné príspevky poslancov a občanov
4)
Záver
2. návrhovú komisiu v zložení - Mgr. Monika Pažická, Ing. Ján Vojdáš
b) určuje overovateľov zápisnice: PhDr. Michaelu Pilch Vlkovú a Eduarda Nechalu
c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej
Uznesenie č. 240/2022
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje prevod finančných prostriedkov
vo výške 163 256,59€ z rezervného fondu obce na bežný účet na úhradu faktúry spoločnosti
ROKO gips, s.r.o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza za vykonané práce na zákazke
„Prestavba MŠ Kamenec pod Vtáčnikom“.
Uznesenie č. 241/2022
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje úhradu faktúry vo výške
163 256,59€ spoločnosti ROKO gips, s.r.o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza za vykonané
práce na zákazke „Prestavba MŠ Kamenec pod Vtáčnikom“.
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