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Zápisnica 

z 28. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, 

konaného dňa 12.10.2022 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 8 poslancov, čím bolo uznášania schopné, spôsobilé 

jednať a prijímať závery.  

 

Program: 

 

1) Otvorenie  

2) Kontrola plnenia uznesení č. 251-281/2022 

3) Správa starostu obce o činnosti 

4) Správa hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2022 

5) Zmluva so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. o podmienkach 

vzájomnej spolupráce pri zabezpečení realizácie stavby „Aglomerácia Nováky – 

Zemianske Kostoľany, Kamenec pod Vtáčnikom – kanalizácia a ČOV“ 

6) Záver   

 

 

Návrhová komisia: Mgr. Monika Pažická  

 Eduard Nechala 

  

h občasných pri 

Overovatelia zápisu: PhDr. Michaela Pilch Vlková 

 Marián Žiak 

 

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  Mgr. Monika Pažická a Eduard 

Nechala. Za overovateľov zápisu určil  PhDr. Michaelu Pilch Vlkovú  a Mariána Žiaka,  za 

zapisovateľku   Ing. Ivetu Rybárovú. 
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Uznesenie č. 282/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schvaľuje:  1. program rokovania OcZ  

   2. návrhovú komisiu v zložení -  Mgr. Monika Pažická a Eduard Nechala 

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

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

 

Hlasovanie: 

Prítomných 7  poslancov 

Za: 7 ( PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala,  Mgr. Monika Pažická, PhDr. Michaela Pilch 

Vlková,  Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

Na rokovanie sa dostavila poslankyňa OcZ Ing. Ľubica Fiová. 

 

K bodu č. 2 – Kontrola plnenia uznesení č. 251-281/2022 

Starosta obce predniesol prítomným Správu o kontrole plnenia uznesení č. 251-281/2022. 

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

 

Uznesenie č. 283/2022 

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

uznesení č. 251-281/2022. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 8  poslancov 

Za: 8 (Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala,  Mgr. Monika Pažická, 

PhDr. Michaela Pilch Vlková,  Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

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 09.06.2022. Správu 

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

 

Uznesenie č. 284/2022 

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

obce zo dňa 12.10.2022. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 8  poslancov 

Za: 8 (Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala,  Mgr. Monika Pažická, 

PhDr. Michaela Pilch Vlková,  Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 
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K bodu č. 4 – Správa hlavného kontrolóra obce za I. polrok 2022 

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

2022. Správa sa nachádza na internetovej stránke obce v sekcii Samospráva - Hlavný 

kontrolór obce. 

 

Uznesenie č. 285/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie správu hlavného 

kontrolóra obce  o kontrolnej činnosti za I. polrok 2022. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 8  poslancov 

Za: 8 (Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala,  Mgr. Monika Pažická, 

PhDr. Michaela Pilch Vlková,  Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 5  - Zmluva so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. 

o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečení realizácie stavby „Aglomerácia 

Nováky – Zemianske Kostoľany, Kamenec pod Vtáčnikom – kanalizácia a ČOV“ 

Starosta obce informoval prítomných o Zmluve o podmienkach vzájomnej spolupráce pri 

zabezpečení naplnenia merateľných ukazovateľov napojenosti na verejnú kanalizáciu. Zmluva 

bude po podpísaní všetkými zmluvnými stranami zverejnená v Centrálnom registri zmlúv. 

 

Uznesenie č. 286/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Zmluvu č. 1245/2022 

o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečení naplnenia merateľných ukazovateľov 

napojenosti producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu pri zabezpečení realizácie 

stavby „Aglomerácia Nováky – Zemianske Kostoľany, Kamenec pod Vtáčnikom – kanalizácia 

a ČOV“. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 8  poslancov 

Za: 8 (Ing. Ľubica Fiová, PhDr. Denisa Laurová, Eduard Nechala,  Mgr. Monika Pažická, 

PhDr. Michaela Pilch Vlková,  Daniel Pisár, Ing. Ján Vojdáš, Marián Žiak)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

Diskusia: 

Daniel Pisár – na konci cesty za Vrškom, je tam veľa výtlkov, nech sa tam dosype štrk 

Monika Pažická - ďakujem spoločenským organizáciám za pomoc pri organizovaní 

kultúrnych akcií, pozývam na okresné preteky hasičskej súťaže Plameň – súťaž detí do 16 

rokov, v sobotu 15.10.  so začiatkom o 11. hodine. Súťaž sa bude konať na lúke oproti 

pamätníku SNP. 

Denisa Laurová – ďakujem obecnému úradu za možnosť nahrať reláciu k mesiacu úcty 

k starším, relácia sa odvysiela v nedeľu  16.10. o 15.00 hod. 
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Ján Vojdáš – ďakujem všetkým kolegom za spoluprácu, ja už končím  ako poslanec, apelujem 

na kanalizáciu, aby sa urobila, treba to naháňať, aby sa to čím skôr spravilo 

Marián Žiak – chcem sa spýtať, keď sa teraz farbili cesty, či by sa nemohli prechody pre 

chodcov nanovo namaľovať, aby to šoféri videli. 

Ľubica Fiová – chcem sa poďakovať za spoluprácu kolegom a starostovi obce, keďže aj ja 

končím ako poslankyňa 

Michaela Pilch Vlková – v rámci K-FIT sa chcem poďakovať za podlahu v posilňovni, 

v rámci brigád sme si ju položili. Pozývam do fitnes centra každý pracovný deň od 18:00 -

20:00 

Milan Šimo – Za stranu  Smer chcem poďakovať poslancom za prácu vo volebnom období. 

Tiež chcem, aby sa tlačilo na kanalizáciu, treba to urobiť. Menšie dediny sú už 

odkanalizované. 

Starosta obce –  podpísanie tejto zmluvy si vyžadovala StVS, týka sa pomoci pri uzatváraní 

Zmlúv o budúcich zmluvách. Obce vždy vychádzajú v ústrety požiadavkám StVS ale samotnú 

realizáciu  projektu si riadi StVS. 

Rudolf Astaloš – odkladať kanalizáciu do roku 2030 je strašne dlhá doba, to je ďalších 8 

rokov 

Starosta obce – to je posledný termín, ktorý môže byť, môže to byť spravené aj skôr 

 

 

 

Záver 

Starosta obce ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva,  poďakoval prítomným poslancom 

ako aj občanom za účasť.  Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 17:40 hod. 

 

 

Overovatelia zápisu:  PhDr. Michaela Pilch Vlková  ______________________ 

         

   Marián Žiak    ______________________           

   

 

    

Zapisovateľka: Ing. Iveta Rybárová     ______________________              

 

Starosta obce:   Ing. Dušan Ďuriš   ______________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Zasadnutie OcZ dňa 12.10.2022 
  

 

5 
 

 

Uznesenia z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, dňa 

12.10.2022 

 

Uznesenie č. 282/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schvaľuje:  1. program rokovania OcZ  

   2. návrhovú komisiu v zložení -  Mgr. Monika Pažická a Eduard Nechala 

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

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

Uznesenie č. 283/2022 

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

uznesení č. 251-281/2022. 

Uznesenie č. 284/2022 

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

obce zo dňa 12.10.2022. 

 

Uznesenie č. 285/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie správu hlavného 

kontrolóra obce  o kontrolnej činnosti za I. polrok 2022. 

Uznesenie č. 286/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Zmluvu č. 1245/2022 

o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečení naplnenia merateľných ukazovateľov 

napojenosti producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu pri zabezpečení realizácie 

stavby „Aglomerácia Nováky – Zemianske Kostoľany, Kamenec pod Vtáčnikom – kanalizácia 

a ČOV“. 
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Príloha č. 1 

 

Kontrola plnenia uznesení č. 251-281/2022 

 

Uznesenie č. 251/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schválilo:  1. program rokovania OcZ  

   2. návrhovú komisiu v zložení -  PhDr. Michaela Pilch Vlková, Eduard Nechala 

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

c) zobralo na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

 

Uznesenie č. 252/2022 

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

plnenia uznesení č. 242-250/2022. 

 

Uznesenie č. 253/2022 

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

starostu obce zo dňa 09.06.2022.  

 

Uznesenie č. 254/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Kamenec pod Vtáčnikom  na II. polrok 2022. 

 

Uznesenie č. 255/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie stanovisko hlavného 

kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2021. 

 

Uznesenie č. 256/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo Záverečný účet obce za rok 2021 

a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Uznesenie č. 257/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo použitie prebytku rozpočtového 

hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 50 437,80€. Finančné prostriedky boli 

prevedené do rezervného fondu. 

 

Uznesenie č. 258/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo VZN č. 1/2022 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. 
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Uznesenie č. 259/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  schválilo rozpočtové opatrenie č. 3/2022. 

Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky: 
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Uznesenie č. 260/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo úhradu faktúry vo výške 

222 025,73€ 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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Uznesenie č. 261/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo úhradu faktúry vo výške 

66 175,60€ 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 

Uznesenie č. 262/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo úhradu faktúry vo výške 

29 981,77€ spoločnosti COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 7,  917 01 Trnava za vykonané 

práce na stavbe „Chodníky v obci Kamenec pod Vtáčnikom.“ Faktúra bola uhradená 

Uznesenie č. 263/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom poverilo starostu obce uzavretím zmluvy so 

spoločnosťou Ultima Ratio, s.r.o., Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš,  na realizáciu 

verejného obstarávania zákazky pre projekt „Prestavba objektu ZŠ – Kamenec pod Vtáčnikom 

za účelom zníženia energetickej závislosti a využitia OZE“. Cena realizácie verejného 

obstarávania je 5 880€.  Zmluva je uzavretá a zverejnená 

Uznesenie č. 264/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom poverilo starostu obce uzavretím zmluvy so 

spoločnosťou Ultima Ratio, s.r.o., Ul. 1. Mája 709, 031 01 Liptovský Mikuláš,  na 

vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) pre projekt „Prestavba objektu 

ZŠ – Kamenec pod Vtáčnikom za účelom zníženia energetickej závislosti a využitia OZE“. 

Cena prípravy a predloženia žiadosti o NFP  je 4 200€.  Zmluva je uzavretá a zverejnená 

Uznesenie č. 265/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo nákup mulčovača STARK KDL 

140 v cene 3 702€ od spoločnosti AJFA+AVIS s.r.o, Šibeničná 8741/20, 010 01 Žilina. 

Mulčovač bol zakúpený 

Uznesenie č. 266/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo úhradu faktúry vo výške 2790€ 

spoločnosti MM Tennis Court, s.r.o., Diviacka Nová Ves 638, 972 24 Diviacka Nová Ves za 

údržbu multifunkčného ihriska a opravu a rekonštrukciu uchytenia sietí. Faktúra bola 

uhradená 

Uznesenie č. 267/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom poverilo starostu obce nákupom AED 

defibrilátora v maximálnej cene 2000€. Defibrilátor bol zakúpený za 1980€ 

Uznesenie č. 268/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom: 

a) Zobralo na vedomie informácie o priebehu obchodnej verejnej súťaže 

b) Schválilo uzavretie kúpnej zmluvy s uchádzačom TH STAV, s.r.o., Štúrova 99/13, 972 71    

Nováky, ktorého návrh komisia vyhodnotila ako víťazný 

c) Poverilo starostu obce podpísaním kúpnej zmluvy, v ktorej budú zakomponované všetky    

podmienky stanovené v rámci obchodnej verejnej súťaže  

Zmluva bola podpísaná a zverejnená 

Uznesenie č. 269/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom: 

a) Zobralo na vedomie informácie o priebehu obchodnej verejnej súťaže 

b) Schválilo uzavretie nájomnej zmluvy s uchádzačkou Adriána Žišková, Bystričianska cesta 

722/19A, Kamenec pod Vtáčnikom, ktorej 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 zverejnená 

Uznesenie č. 270/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo v súlade s § 11 ods. (4) písm. i) 

zákona SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah výkonu 

funkcie  starostu obce na volebné obdobie 2022-2026 na plný úväzok. 

Uznesenie č. 271/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o 

podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom bude mať 

vo volebnom období 2022-2026 celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom 

obvode utvorenom pre celú obec Kamenec pod Vtáčnikom. 

Uznesenie č. 272/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo ukončenie nájmu v byte č. A2, 

bytový dom súpisné číslo 729, orientačné číslo 81C, ulica Na Papiereň  nájomníčky Dariny 

Tonhajzerovej  ku dňu 30.06.2022. Nájom bol ukončený 

Uznesenie č. 273/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo pridelenie nájomného bytu č. A2 

v bytovom dome súpisné číslo 729, orientačné číslo 81C, ulica Na Papiereň žiadateľovi  

Branislavovi Sedlákovi, bytom Urbárska 714/6, 972 46  Čereňany od 1.8.2022 do 31.07.2025. 

Nájomca zmluvu nepodpísal a pridelený byt odmietol 

Uznesenie č. 274/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie Smernicu obce 

o stanovení úhrady za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce 

a ostatné poplatky obce. Smernica je v platnosti 

Uznesenie č. 275/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom poverilo starostu obce nákupom 

materiálneho a edukačného vybavenia Materskej školy v Kamenci pod Vtáčnikom v hodnote 

30 000€. Vybavenie materskej školy bolo zakúpené 

Uznesenie č. 276/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo príspevok KapeLLke  vo výške 

300€ na dopravu do Postřelmova.  Príspevok nebol vyplatený, nakoľko Kapellka z technických 

príčin koncert v Postřelmove zrušila 

Uznesenie č. 277/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo príspevok Základnej škole 

v Kamenci pod Vtáčnikom vo výške 500€  na oslavy 50. výročia založenia školy. Príspevok 

bol vyplatený 

 

Uznesenie č. 278/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schválilo:  1. program rokovania OcZ  

   2. návrhovú komisiu v zložení -  Ing. Ján Vojdáš, Daniel Pisár 

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

c) zobralo na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  
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Uznesenie č. 279/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zrušilo uznesenie č. 273/2022.  

 

Uznesenie č. 280/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo pridelenie nájomného bytu č. A2 

v bytovom dome súpisné číslo 729, orientačné číslo 81C, ulica Na Papiereň žiadateľovi        

Ing. Radovanovi Šimovi, Fialková 517/10, Kamenec pod Vtáčnikom od 1.9.2022 do 

31.08.2025. Pán Radovan Šimo podpísal zmluvu o nájme. 

 

Uznesenie č. 281/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom menilo uznesenie č. 245/2022 v prvej vete 

nasledovne: „Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom na základe §9 ods.2 písm. a), 

b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválilo spôsob 

prevodu vlastníctva nehnuteľnosti obchodnou verejnou súťažou a podmienky obchodnej 

verejnej súťaže nasledovne:“. Ostatné časti uznesenia č. 245/2022 zostávajú nezmenené. 
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Príloha č. 2  

 

Správa starostu obce o činnosti 

 

 

Od poslednej správy podanej dňa 9.6.2022 sa uskutočnili nasledovné akcie: 

 

11.6. Uhoľná stopa – poslanci OcZ  Daniel Pisár a Eduard Nechala zabezpečili občerstvenie 

na vetracej šachte 

11.6. Turistický zájazd na Kráľovu Hoľu 

24.6. Koncert za dobré vysvedčenie 

29.6. Rozlúčka s deviatakmi 

29.6. Rozlúčka s predškolákmi z materskej školy 

23.7. Dedina sa baví 

26.8. Oslavy 78. výročia SNP 

3.9. Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej materskej školy 

17.9. Turistický zájazd  Dedinky – Mlynky 

5.10. Slávnostné uvítanie detí do života, privítali sme 7 dievčat a 13 chlapcov za obdobie od 

01.06.2021 do 08.09.2022 

7.10. pripravili sme posedenie pre jubilantov, ktorí v tomto roku dovŕšili 70, 75, 80, 85, 90, 95 

rokov. 

 

Akcií bolo v lete naozaj veľa a zapojili sa do nich organizácie našej obce, dobrovoľníci 

a zamestnanci obce. Každý svojou snaživou prácou prispel ku krásnym priebehom 

jednotlivých akcií, ktorých výsledkom bol na konci spokojný občan, návštevník. Všetkým 

preto ďakujem za ich prácu, prístup a zodpovednosť. 

 

Projekty: 

Rekonštrukcia Materskej školy – projekt rekonštrukcie je v podstate ukončený. Bolo kúpené 

nové vybavenie MŠ (koberce, nábytok, kuchynské linky, umývačka riadu a zariadenie 

kuchyne). Bola vykonaná záverečná kontrola zo SIEA –i a bola podaná žiadosť o záverečnú 

platbu. 

Cesta na Kopaničky – potrebný je ešte súhlas s vyňatím pôdy od SPF. Súhlas s umiestnením 

máme, takže už len tento jeden a projekčná kancelária podá žiadosť o stavebné povolenie. 

Rekonštrukcia Základnej školy – projekt pôjde na podanie cez Program obnovy Slovenska, 

nakoľko verejné obstarávanie nebolo ukončené z dôvodu námietok a žiadosť nemohla byť 

podaná cez operačný program ochrany životného prostredia. 

Projekt Predškoláci II – bola  nám odsúhlasená dotácia 10 000€ na vybavenie materskej školy. 

Vybavenie už aj bolo zakúpené a vyúčtované bude do konca októbra. 

Dotácia TSK – dotácia TSK  2000€ na kultúrne podujatie „Dedina sa baví“ bola už 

vyúčtovaná 

Projekt Zelené obce – Zmluvu som podpísal, v najbližších mesiacoch dôjde k výsadbe 

stromov. Výška dotácie je 10 250€ a počet vysadených stromov by mal byť 88ks. 
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Ostatné: 

- Uskutočnilo sa výberové konanie na riaditeľku MŠ. Na ďalšie 5 – ročné obdobie bola 

zvolená p. Božena Žišková 

- Do obce sme zakúpili defibrilátor, je umiestnený na budove obecného úradu. 

- Zamestnanci OcÚ počas letných mesiacov pomáhali pri kultúrnych akciách, venovali 

sa údržbe verejných priestranstiev a stavebným úpravám v exteriéri MŠ ako dlažba, 

drenáže dažďovej kanalizácie a taktiež zariaďovali interiér MŠ. 

 

Dňa 29.10.2022 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí a zároveň súčasne aj voľby 

do orgánov samosprávnych krajov. Prvýkrát budú výsledky spracovávané  iba elektronicky. 

Tak ako po minulé roky má naša obec zriadené dva volebné okrsky a 1 miestnu volebnú 

komisiu. Zároveň by som rád pozval všetkých oprávnených voličov, aby prišli k volebným 

urnám a využili možnosť vybrať si kandidátov, ktorí budú hájiť ich záujmy v nasledujúcom     

4 ročnom období. 

 

Dovoľte mi teraz, aby som sa poďakoval súčasným poslancom obecného zastupiteľstva, 

naposledy v takomto zložení, nakoľko minimálne dvaja sa rozhodli už ďalej nekandidovať na 

post poslanca. Ďakujem Vám pani poslankyne a páni poslanci za Vašu 4 ročnú prácu v OcZ, 

Vaše postrehy, pripomienky a všetku Vašu činnosť, ktorou ste pomáhali pri skvalitňovaní 

života našich občanov a rozvoja našej obce. Zároveň Vám prajem do ďalšieho života veľa 

zdravia, šťastia, pracovných úspechov ako aj úspech v nastávajúcich komunálnych voľbách. 

 


