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Zápisnica 

z 23. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, 

konaného dňa 10.03.2022 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. 208-226/2021 a 227-229/2022 

3) Správa starostu obce o činnosti 

4) Správa hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2021 

5) Úhrada faktúry – prestavba objektov Materskej školy v Kamenci pod Vtáčnikom 

6) Úhrada faktúry za vypracovanie projektovej dokumentácie na zníženie energetickej 

náročnosti Základnej školy 

7) Schválenie zmien členov DHZO 

8) Prísediaci na súde pre funkčné obdobie 2022-2026  

9) Diskusné príspevky poslancov a občanov 

10) Záver   

 

 

 

Návrhová komisia: PhDr. Denisa Laurová  

 Eduard Nechala 

  

h občasných pri 

Overovatelia zápisu: Mgr. Monika Pažická 

 Daniel Pisár 

 

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  PhDr. Denisa Laurová a Eduard 

Nechala. 

Za overovateľov zápisu určil  Mgr. Moniku Pažickú a Daniela Pisára,  za zapisovateľku   Ing. 

Ivetu Rybárovú. 
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Uznesenie č. 230/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schvaľuje:  1. program rokovania OcZ  

   2. návrhovú komisiu v zložení -  PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala  

b) určuje  overovateľov zápisnice: Mgr. Moniku Pažickú a Daniela Pisára 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

 

Hlasovanie: 

Prítomných 6  poslancov 

Za: 6 (Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická, 

PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 2 – Kontrola plnenia uznesení č. 208-226/2021 a 227-229/2022 

Starosta obce predniesol prítomným Správu o kontrole plnenia uznesení č. 208-226/2021 

a 227-229/2022. Uvedenú správu uvádzame v prílohe č.1, ktorá je súčasťou tejto zápisnice. 

 

Uznesenie č. 231/2022 

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

uznesení č. 208-226/2021 a 227-229/2022. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 6  poslancov 

Za: 6 (Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická, 

PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár)  

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 15.12.2021. Správu 

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

 

Uznesenie č. 232/2022 

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

obce zo dňa 10.03.2022. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 6  poslancov 

Za: 6 (Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická, 

PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 
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K bodu č. 4 - Správa hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2021 

Kontrolórka obce Jozefína Paulíčková predniesla správu o kontrolnej činnosti za II. polrok 

2021. Správa sa nachádza na internetovej stránke obce v sekcii Samospráva - Hlavný 

kontrolór obce. 

 

Uznesenie č. 233/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie správu hlavného 

kontrolóra obce  o kontrolnej činnosti za II. polrok 2021. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 6  poslancov 

Za: 6 (Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická, 

PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 5 - 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. 234/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje prevod finančných prostriedkov 

vo výške 51 228,19€ 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 6  poslancov 

Za: 6 (Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická, 

PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 235/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje úhradu faktúry vo výške 

51 228,19€  spoločnosti ROKO gips, s.r.o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza za vykonané 

práce na zákazke „Prestavba MŠ Kamenec pod Vtáčnikom“.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných 6  poslancov 

Za: 6 (Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická, 

PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 
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K bodu č. 6  - Úhrada faktúry za vypracovanie projektovej dokumentácie na zníženie 

energetickej náročnosti Základnej školy 

Starosta obce informoval poslancov o úhrade faktúry vo výške 5 880€  spoločnosti hellscorp  

s.r.o., Malá Čausa 316, 97101 Prievidza za vypracovanie projektovej dokumentácie  – 

Prestavba objektov ZŠ v Kamenci pod Vtáčnikom za účelom zníženia energetickej náročnosti 

a využitia obnoviteľných zdrojov energie. 

 

Uznesenie č. 236/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje úhradu faktúry vo výške 5880 € 

spoločnosti hellscorp  s.r.o., Malá Čausa 316, 97101 Prievidza za vypracovanie projektovej 

dokumentácie  – Prestavba objektov ZŠ v Kamenci pod Vtáčnikom za účelom zníženia 

energetickej náročnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 6  poslancov 

Za: 6 (Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická, 

PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 7  -  Schválenie zmien členov DHZO 

V súlade s Vyhláškou MV SR č. 611/2006 Z. z. o  hasičských jednotkách v platnom znení  

predkladám na schválenie zmeny členov DHZO Kamenec pod Vtáčnikom. 

 

Uznesenie č. 237/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje prijatie nových členov zásahovej 

jednotky DHZO  Kamenec pod Vtáčnikom: Patrik Jančovič, Klaudia Žišková, Zuzana 

Slávičková, Tomáš Kostúr a vystúpenie členov: Michal Sládok, Samuel Martinec, Juraj 

Jančovič.  

 
Hlasovanie: 

Prítomných 6  poslancov 

Za: 6 (Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala, Mgr. Monika Pažická, 

PhDr. Michaela Pilch Vlková, Daniel Pisár)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

 

K bodu č. 8 - Prísediaci na súde pre funkčné obdobie 2022-2026 

Starosta obce  informoval prítomných o žiadosti predsedníčky  Okresného súdu Prievidza 

o poskytnutie  súčinnosti pri zabezpečovaní zvolenia kandidátov na funkciu prísediaceho.   

Podľa § 141 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v platnom znení sú 

prísediaci volení na obdobie štyroch rokov, a preto je potrebné zvolenie prísediacich na ďalšie 

volebné obdobie r. 2022 - 2026. Doteraz vykonával funkciu prísediaceho pán Ladislav Halač, 

ktorý však presiahol vekovú hranicu a nemôže byť opätovne zvolený. Starosta obce navrhol za 

prísediaceho pána Eduarda Nechalu, ktorý s tým súhlasil. 
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Uznesenie 238/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje prísediaceho na Okresnom súde 

Prievidza pána Eduarda Nechalu na volebné obdobie 2022-2026. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 6  poslancov 

Za: 5 (Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová,  Mgr. Monika Pažická, PhDr. Michaela Pilch 

Vlková, Daniel Pisár)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 1 (Eduard Nechala) 

 

K bodu č. 9 -  Diskusné príspevky poslancov a občanov 

Daniel Pisár – chcem upozorniť na tú cestu od školskej ulice po kríž, chodia tade autá,  včera 

tam vodári čistili potrubie a voda sa liala po celej ceste a je to všetko vymyté. Dať tam aspoň 

nejakú asfaltovú drť. 

Monika Pažická – prečítala správy o činnosti kultúrnej a sociálnej komisie. Správy sa 

nachádzajú v prílohách 3. a 4. 

Denisa Laurová – ohľadom cesty Na Papiereň, pri Kostúrovi a Krajčovičovi sú tam výmole. 

Michaela Pilch Vlková – noviny sú už skompletizované, do konca mesiaca by mohli byť 

vytlačené. 

Eduard Nechala – ja chcem poprosiť, aby sa ďalej pokračovalo s opravou multifunkčného 

ihriska, aby sa to čím skôr dorobilo. 

Starosta obce – počkáme, kým sa vyčasí, keď bude krajšie počasie 

Ján Nechala – správa kontrolórky bola veľmi dobrá, chýbali mi tam ale plány práce 

jednotlivých komisií, chýba mi to, to musí byť. Ja som robil starostu 8 rokov, ale to musí byť, 

bez toho sa nedá robiť. Ďalšia vec – návrh na uznesenie, bola určená návrhová komisia, nech 

tá prečíta návrhy uznesení. Potrebujeme chodník na ulici Bystričianska cesta, spravte to, keď  

prší, nedá sa tade prejsť. Spravte voľačo s tým.  

Michal Fábry – ohľadom cesty pre Danovi Krajčovičovi, keď sa tam stretnú autá, je to 

nebezpečné.  

Na obecnej bytovke nie je dobre umiestnené čidlo, je umiestnené z východnej strany, tá 

teplota tam neukazuje dobre, malo by byť umiestnené na severnej alebo severo-západnej 

strane. 

Nebolo by dobré vymeniť osvetlenie vo vnútri? Bolo by dobré dať tam pohybové čidlo, 

ušetrili by sa nejaké finančné prostriedky. 

Jozef Sládok – dostávame peniaze z lomu? Dennodenne chodia aj ťažiarske autá (štátne lesy, 

súkromníci a pod.), aj 10krát sa otočia denne, od nich pýtajte. 

Starosta obce – peniaze z Alasu dostávame 

Michal Fábry – ako sa bude robiť chodník pri moste na bytovkách 

Starosta obce – od cesty po most je asfalt, od mosta k Barbaru tam ide zámková dlažba. 
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10. 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:  Mgr. Monika Pažická   ______________________ 

         

   Daniel Pisár    ______________________           

   

 

    

Zapisovateľka: Ing. Iveta Rybárová     ______________________              

 

Starosta obce:   Ing. Dušan Ďuriš   ________________________
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Uznesenia z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, dňa 

10.03.2022 

 

 

Uznesenie č. 230/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schvaľuje:  1. program rokovania OcZ  

   2. návrhovú komisiu v zložení -  PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala  

b) určuje  overovateľov zápisnice: Mgr. Moniku Pažickú a Daniela Pisára 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

Uznesenie č. 231/2022 

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

uznesení č. 208-226/2021 a 227-229/2022. 

Uznesenie č. 232/2022 

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

obce zo dňa 10.03.2022. 

Uznesenie č. 233/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie správu hlavného 

kontrolóra obce  o kontrolnej činnosti za II. polrok 2021. 

Uznesenie č. 234/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje prevod finančných prostriedkov 

vo výške 51 228,19€ 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. 235/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje úhradu faktúry vo výške 

51 228,19€  spoločnosti ROKO gips, s.r.o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza za vykonané 

práce na zákazke „Prestavba MŠ Kamenec pod Vtáčnikom“.  

Uznesenie č. 236/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje úhradu faktúry vo výške 5880 € 

spoločnosti hellscorp  s.r.o., Malá Čausa 316, 97101 Prievidza za vypracovanie projektovej 

dokumentácie  – Prestavba objektov ZŠ v Kamenci pod Vtáčnikom za účelom zníženia 

energetickej náročnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie. 

Uznesenie č. 237/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje prijatie nových členov zásahovej 

jednotky DHZO  Kamenec pod Vtáčnikom: Patrik Jančovič, Klaudia Žišková, Zuzana 

Slávičková, Tomáš Kostúr a vystúpenie členov: Michal Sládok, Samuel Martinec, Juraj 

Jančovič.  

Uznesenie 238/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje prísediaceho na Okresnom súde 

Prievidza pána Eduarda Nechalu na volebné obdobie 2022-2026. 
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Príloha č. 1 

 

Kontrola plnenia uznesení č. 208-226/2021 a 227-229/2022 

 

 

Uznesenie č. 208/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schválilo:  1. program rokovania OcZ  

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

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

c) zobralo na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

Uznesenie č. 209/2021 

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

plnenia uznesení č. 200-207/2021. 

Uznesenie č. 210/2021 

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

starostu obce zo dňa 15.12.2021. 

Uznesenie č. 211/2021  

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Kamenec pod Vtáčnikom  na I. polrok 2022. 

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

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

Uznesenie č. 213/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo rozpočet Obce Kamenec pod 

Vtáčnikom na rok 2022 a zobralo na vedomie  rozpočet na roky 2023-2024. Rozpočet je 

v platnosti, zverejnený. 

Uznesenie č. 214/2021 

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

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. VZN je v platnosti, zverejnené. 

Uznesenie č. 215/2021 

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

z nehnuteľností. VZN je v platnosti, zverejnené. 

Uznesenie č. 216/2021 

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

ubytovanie. VZN je v platnosti, zverejnené. 

Uznesenie č. 217/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom: 

zobralo na vedomie 

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

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

obyvateľa obce. 

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

zo dňa 31. 12. 2012 v tomto znení: 

Článok VII. Organizácia a financovanie sa mení tak, že bod 4 druhá odrážka znie:  
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- z mesačných príspevkov zmluvných obcí formou mesačného paušálneho poplatku vo 

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

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

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

Zmluvné strany sú povinné previesť na účet SOÚ: 

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

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

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

 

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

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

všetkými obecnými zastupiteľstvami. 

schválilo 

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

znení: 

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

- z mesačných príspevkov zmluvných obcí formou mesačného paušálneho poplatku vo 

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

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

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

Zmluvné strany sú povinné previesť na účet SOÚ: 

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

vedený vo VÚB, a. s. pobočka Nováky, IBAN SK35 0200 0000 0017 0019 7857, variabilný 

symbol IČO 00318 361, konštantný symbol 0558.  Čiastky sa uhrádzajú. 

Uznesenie č. 218/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo jednorázový príspevok vo výške 

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

Príspevok bol vyplatený. 

Uznesenie č. 219/2021 

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

Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky. 

Kapitálové výdavky   

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

Bežné výdavky   

0111      637005-1 Energetický audit ZŠ  2 760,00 

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

0111      635006 Údržba budov            - 5 341,00 

0111      641012 Príspevok SOÚ                  481,00 

Príjmy   

 0111     454001     46 Príjem z rezervného fondu 15 000,00 

 
Rozpočtové opatrenie bolo zapracované v rozpočte 
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Uznesenie č. 220/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo úhradu faktúry spoločnosti 

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

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

Faktúra je uhradená. 

Uznesenie č. 221/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo úhradu faktúry spoločnosti 

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

budovu Základnej školy s telocvičňou  vo výške 2 760€. Faktúra je uhradená. 

Uznesenie č. 222/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo prevod finančných prostriedkov 

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

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

prevedené. 

Uznesenie č. 223/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo úhradu faktúry spoločnosti 

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

uhradená. 

Uznesenie č. 224/2021 

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 1412, druh pozemku  zastavaná plocha a 

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

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

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

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

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

Po realizácii stavby zabezpečia budúci oprávnení na svoje náklady spracovanie geometrického 

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

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

Uznesenie č. 225/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo Harmonogram zasadnutí 

obecného zastupiteľstva Obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2022 s nasledovnými 

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

Uznesenie č. 226/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo Koncepciu kultúrnych 

a športových podujatí obce na rok 2022. 

 

Uznesenie č. 227/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schválilo:  1. program rokovania OcZ  

   2. návrhovú komisiu v zložení -  Mgr. Monika Pažická, Daniel Pisár 

b) určilo  overovateľov zápisnice: Ing. Ľubicu Fiovú a Eduarda Nechalu 

c) zobralo na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  
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Uznesenie č. 228/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo prevod finančných prostriedkov 

vo výške 76 411,82€ 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“.  Finančné prostriedky boli prevedené. 

 

Uznesenie č. 229/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo úhradu faktúry spoločnosti ROKO 

gips, s.r.o., G. Švéniho 10A, 971 01 Prievidza za vykonané práce na zákazke „Prestavba MŠ 

Kamenec pod Vtáčnikom“.  Faktúra bola uhradená. 
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Príloha č. 2 

 

Správa starostu obce o činnosti 

 

Od poslednej správy podanej 15.12.2021 sa uskutočnili nasledovné akcie: 

 

30.12.2021 – výstup na Vtáčnik za účasti predsedu TSK p. Jaroslava Bašku 

31.12.2021 – odpálenie Silvestrovského ohňostroja z parkoviska pri kostole 

26.2.2022 – pripravili sme zabíjačku a následne predaj výrobkov pred amfiteátrom, v tento 

istý deň OZ Handrári  zorganizovali fašiangový sprievod dedinou 

Z činnosti zamestnancov OcÚ: 

- zametanie ciest a chodníkov po zimnom posype 

- odvoz vianočných stromčekov po vianočných sviatkoch 

- vypilovanie konárov na ceste za Vrškom 

- rekonštrukcia sociálnych zariadení pre ženy v Kultúrnom dome 

- 7.1. sme v spolupráci s Bojnickou nemocnicou zorganizovali očkovanie proti 

COVID. Túto možnosť využilo cca 240 ľudí 

- do každej domácnosti bol doručený kalendár so samostatnou prílohou – plánom zberu 

odpadov na rok 2022 

 

Projekty: 

 

Rekonštrukcia MŠ – každý týždeň vo štvrtok prebieha kontrolný deň za mojej účasti, 

stavebného dozoru a realizátora stavebných úprav – stavbyvedúceho z firmy ROKO. Kvôli  

pandemickej situácii boli práce niekoľkokrát pozastavené, preto sme požiadali o predĺženie 

termínu ukončenia plánovaných prác. 

 

Wifi pre Teba – internetové free zóny sú už v prevádzke 

 

Cesta Na Kopaničky – popri vybavovaní potrebných povolení, ktoré vybavuje  firma 

PROART ma požiadali o vyňatie parciel z poľnohospodárskej pôdy a vypracovanie zmlúv 

o vecnom bremene na uloženie inžinierskych sietí 

 

Plynofikácia Na Kopanicu – podal som žiadosť o vydanie technických podmienok pre 

rozšírenie distribučnej siete, tej bolo vyhovené a podpísal som zmluvu o podmienkach 

rozšírenia distribučnej siete. Teraz bude nutné vypracovať technickú dokumentáciu, ktorá sa 

následne predloží k vyjadreniu SPP – distribúcia 

 

Kanalizácia – čaká sa na vyjadrenia dotknutých inštitúcií, aby sa mohlo vyhlásiť územné 

konanie 

 

Základná škola – projektová dokumentácia je už kompletná, tak verím, že do konca marca sa 

nám podarí podať žiadosť. 

 

V rámci plánovaných prác by sme chceli koncom apríla začať s rekonštrukciou chodníkov 

a taktiež plánujeme, tak ako každú jar, zber konárov. 
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Príloha č. 3 

 

SPRÁVA O ČINNOSTI KULTÚRNEJ KOMISIE ZA ROK 2021  
 
Kultúrna komisia sa stretávala v nadväznosti na prípravu akcií ktoré sa realizovali v obci 

a taktiež to boli aj stretnutia zamerané na plánovanie svojej činnosti. Spolu bolo 9 stretnutí 

s vypracovanými zápisnicami a taktiež niekoľko operatívnych stretnutí v súvislosti s akciami.  

V mesiaci január to bolo v súvislosti s prípravou plánu práce na rok 2021 a taktiež aj 

vzhľadom na opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu príprava akcie fašiangy, kedy bola 

do miestneho rozhlasu pripravená relácia.  

V apríli sa pripravovala akcia stavanie mája, pričom vzhľadom na pandemickú situáciu bola 

pripravená relácia do miestneho rozhlasu  a taktiež aj zabezpečenie stavanie mája bez 

prítomnosti občanov.  Taktiež bolo dohodnuté, že ku „ Dňu matiek“ bude pripravená relácia 

v miestnom rozhlase.  

V mesiaci máj sa uskutočnilo stretnutie za účelom prípravy akcie „ MDD“.  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. Odmeny pre deti boli pripravené na počet 180, pričom všetky 

odmeny  boli rozdané.  

V mesiaci jún a júl práca komisie bola zameraná na prípravu akcie „ Dedina sa baví“,, ktorá 

bola dňa 17.07.2021  na ihrisku TJ Tatran Kamenec. Vystúpili skupiny DUET a následne  

MAREK BEDNÁR.  Pre deti boli zabezpečené nafukovacie atrakcie a taktiež aj občerstvenie.  

V mesiaci august stretnutie sa realizovalo za účelom prípravy osláv SNP, ktoré sa uskutočnilo 

dňa 27.08.2021.  

Komisia v mesiaci september a október pripravovala aj akciu s názvom „ Šarkaniáda“, ktorá 

sa však pre opakovane prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu vládou 

Slovenskej republiky neuskutočnila.  

Komisia v mesiaci november pripravila harmonogram kultúrnych podujatí na rok 2022 

a taktiež aj  v spolupráci s OZ handrári na mesiac december príchod Mikuláša a vianočné trhy, 

ktoré sa taktiež nepodarilo zrealizovať  pre prijaté celoslovenské opatrenia.  

Zapísala : Mgr. Monika Pažická  
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Príloha č. 4 

 

SPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNEJ KOMISIE ZA ROK 2021 

 

Členovia sociálne komisie v súvislosti s uvoľnením obecného nájomného bytu poskytovali 

v mesiaci marec 2021 stanovisko k prideleniu obecného nájomného bytu po preverení žiadosti 

v zmysle VZN 2/2020. 

Členovia sociálnej komisie na základe dožiadania Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

Prievidza vykonali návštevy  v domácnostiach spoluobčanov. Z uvedeného boli vypracované 

záznamy, ktoré následne tvorili podklad pre odpoveď Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

Prievidza. Návštevy v požadovaných  domácnostiach  sa realizovali v roku 2021 spolu 2x. 

 

V Kamenci pod Vtáčnikom 20.01.2022 

 

 

Zapísala :  Mgr. Monika Pažická 

 

 

 


