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Zápisnica 

z 2. zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, 

konaného dňa 15.12.2022 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 9 poslancov, čím bolo uznášania schopné, spôsobilé 

jednať a prijímať závery.  

 

Program: 

1) Otvorenie  

2) Kontrola plnenia uznesení č. 282-286/2022 a 1-8/2022 

3) Správa starostu obce o činnosti 

4) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023 

5) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu Obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 

2023  

6) Rozpočet obce na rok 2023 

7) VZN 2/2022  o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na 

výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských 

zariadeniach 

8) VZN 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

9) VZN 4/2022 o dani z nehnuteľností 

10) Schválenie zmluvy na opravu a zateplenie strechy budovy TJ Tatran Kamenec 

11) Rozpočtové opatrenie č. 9/2022 

12) Poverenie starostu obce vykonávať zmeny v rozpočte 

13) Schválenie dodatkov k nájomným zmluvám bytov vo vlastníctve obce  

14) Komisie obecného zastupiteľstva 

15) Delegovanie  zástupcov obce do Rady školy pri Základnej škole Kamenec pod 

Vtáčnikom a Rady školy pri Materskej škole Kamenec pod Vtáčnikom 

16) Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2023 

17) Koncepcia kultúrnych a športových podujatí obce na rok 2023 

18) Diskusné príspevky poslancov a občanov 

19) Rôzne 

20) Záver   

 

Návrhová komisia: Ing. arch. Sláva Dadová  

 Ing. Jana Guľková 

 h občasných pri 

Overovatelia zápisu: Ing. Daniel Krpelan  

 Ján Fábry  

 

Zapisovateľ: Ing. Iveta Rybárová 
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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. arch. Sláva Dadová a Ing. Jana 

Guľková. Za overovateľov zápisu určil Ing. Daniela Krpelana a  Jána Fábryho,  za 

zapisovateľku   Ing. Ivetu Rybárovú. 

 

Uznesenie č. 9/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schvaľuje:  1. program rokovania OcZ  

   2. návrhovú komisiu v zložení Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Jana Guľková 

b) určuje  overovateľov zápisnice: Ing. Daniela Krpelana a Jána Fábryho 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

 

Hlasovanie: 

Prítomných 9  poslancov 

Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ján Fábry, Ing. Jana Guľková, Ing. Daniel Krpelan, PhDr. 

Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická, Peter Pisár, Mgr. Maroš Vnuk, Marián Žiak)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 2 – Kontrola plnenia uznesení č. 282-286/2022 a 1-8/2022 

Starosta obce predniesol prítomným Správu o kontrole plnenia uznesení č. 282-286/2022 a 1-

8/2022.  Uvedenú správu uvádzame v prílohe č.1, ktorá je súčasťou tejto zápisnice. 

 

Uznesenie č. 10/2022 

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

uznesení č. 282-286/2022 a 1-8/2022. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 9  poslancov 

Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ján Fábry, Ing. Jana Guľková, Ing. Daniel Krpelan, PhDr. 

Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická, Peter Pisár, Mgr. Maroš Vnuk, 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 12.10.2022. Správu 

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

 

Diskusia: 

Peter Pisár – prečo v správe nie je uvedený Koncert Kapellky v Regensburgu, prišla aj 

oficiálna pozvánka aj poďakovanie. 

Starosta obce – akciu tam doplním  
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Uznesenie č. 11/2022 

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

obce zo dňa 15.12.2022.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných 9  poslancov 

Za: 8 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ján Fábry, Ing. Jana Guľková, Ing. Daniel Krpelan, PhDr. 

Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická, Mgr. Maroš Vnuk, Marián Žiak)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 1 (Peter Pisár )  

 

K bodu č. 4 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2023 

Kontrolórka obce Jozefína Paulíčková predložila na schválenie Plán kontrolnej činnosti na I. 

polrok 2023. 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. 

 

Uznesenie č. 12/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Kamenec pod Vtáčnikom  na I. polrok 2023. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 9  poslancov 

Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ján Fábry, Ing. Jana Guľková, Ing. Daniel Krpelan, PhDr. 

Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická, Peter Pisár, Mgr. Maroš Vnuk, Marián Žiak)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 5 -  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu Obce Kamenec pod 

Vtáčnikom na rok 2023 

Kontrolórka obce Jozefína Paulíčková predniesla Stanovisko k rozpočtu obce na rok 2023.  

Stanovisko je zverejnené na internetovej stránke obce v sekcii Samospráva – Hlavný kontrolór 

obce. 

 
Uznesenie č. 13/2022    
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k návrhu  rozpočtu Obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2023. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 9  poslancov 

Za: 8 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ján Fábry, Ing. Jana Guľková, Ing. Daniel Krpelan, PhDr. 

Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická, Peter Pisár, Marián Žiak)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 1  (Mgr. Maroš Vnuk) 
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K bodu č. 6  - Rozpočet obce na rok 2023 

Starosta obce oboznámil prítomných o rozpočte obce na roky 2023-2025. Stanovisko 

k rozpočtu predniesla aj v bode 5 kontrolórka obce. Rozpočet bol zverejnený na úradnej tabuli 

obce po dobu 15 dní. Po zapracovaní pripomienok poslancov, starosta obce odporučil takto 

upravený rozpočet schváliť. Na internetovej stránke obce sa nachádza v sekcii Samospráva – 

Rozpočet.  

  

Diskusia: 

Maroš Vnuk – zabudli sme na klub dôchodcov, apelujem, aby sme im prispeli na ich činnosť. 

Dana Borková – oni nie sú organizovaní ako organizácia Klub dôchodcov 

Starosta obce – žiadosť neprišla, priestory majú k dispozícii zadarmo v Kultúrnom dome 

Monika Pažická – ja som s nimi komunikovala, nemajú záujem, sú radi, že sa stretnú 

a posedia si v Kultúrnom dome, ktorý majú k dispozícii. 

 

Uznesenie č. 14/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje rozpočet Obce Kamenec pod 

Vtáčnikom na rok 2023 a berie na vedomie  rozpočet na roky 2024-2025.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných 9 poslancov 

Za: 7 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ján Fábry, , Ing. Daniel Krpelan, PhDr. Denisa Laurová, Mgr. 

Monika Pažická, Peter Pisár,  Marián Žiak)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 2  (Ing. Jana Guľková, Mgr. Maroš Vnuk) 

 

K bodu č. 7  - VZN č. 2/2022 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 

Starosta obce informoval prítomných o návrhu VZN č. 2/2022 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.  Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní. Zo strany 

občanov neboli podané pripomienky. V zverejnenom návrhu VZN sa upravuje finančné 

pásmo na nákup potravín na jedno jedlo a dodatočne sa ešte upravuje v §6  bod 2 – výška 

dotácie je určená  podľa zákona č. 544/2010 Z.z. v platnom znení.  

 

Uznesenie č. 15/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje VZN č. 2/2022 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. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 9  poslancov 

Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ján Fábry, Ing. Jana Guľková, Ing. Daniel Krpelan, PhDr. 

Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická, Peter Pisár, Mgr. Maroš Vnuk, Marián Žiak)  
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Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 8 – VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

Starosta obce informoval prítomných o návrhu VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli 

obce po dobu 15 dní. Zo strany občanov neboli podané pripomienky.  Z dôvodu zvýšenia 

nákladov na likvidáciu odpadu zvyšujeme sumu za zber komunálneho odpadu o 2€ na osobu 

a rok. Konečná suma je 26€/osoba/rok.  

 

Uznesenie č. 16/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje VZN č. 3/2022 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 9  poslancov 

Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ján Fábry, Ing. Jana Guľková, Ing. Daniel Krpelan, PhDr. 

Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická, Peter Pisár, Mgr. Maroš Vnuk, Marián Žiak)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 9 – VZN 4/2022 o dani z nehnuteľnosti 

Starosta obce informoval prítomných o návrhu VZN č. 4/2022 o dani z nehnuteľností. Návrh 

VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní. Zo strany občanov neboli podané 

pripomienky.   

 

Uznesenie č. 17/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje VZN č. 4/2022 o dani 

z nehnuteľností.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných 9  poslancov 

Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ján Fábry, Ing. Jana Guľková, Ing. Daniel Krpelan, PhDr. 

Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická, Peter Pisár, Mgr. Maroš Vnuk, Marián Žiak)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 10 – Schválenie zmluvy na opravu a zateplenie strechy budovy TJ Tatran 

Kamenec 

Starosta obce informoval o dotácii vo výške 10 000€, ktorú sme dostali od Slovenského 

futbalového zväzu z projektu Eurá z Eura na opravu a zateplenie strechy budovy TJ Tatran 

Kamenec. Na základe uskutočneného elektonického verejného obstarávania bol vybratý 

uchádzač s najvýhodnejšou cenovou ponukou a to spoločnosť ABC trade, spol. s.r.o. Poruba 

74, 97211 Poruba v hodnote 50 518,66€. Je potrebné, aby obecné zastupiteľstvo schválilo 

zmluvu o dielo. 
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Daniel Krpelan – akou formou bude realizovaná oprava strechy? 

Starosta obce – mala by tam ísť fólia fatrafol, OSB dosky a vymurovanie atiky z 

porobetónových tvárnic. Bude sa robiť všetko okrem hospodárskej budovy. 

 

Uznesenie č. 18/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje podpísanie Zmluvy o dielo so 

spoločnosťou ABC trade, spol. s.r.o. Poruba 74, 97211 Poruba v hodnote 50 518,66€ na 

projekt Zateplenie strechy – Futbalový štadión Kamenec pod Vtáčnikom. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 9  poslancov 

Za: 6 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ján Fábry, , PhDr. Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická, 

Mgr. Maroš Vnuk, Marián Žiak)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 3 (Ing. Jana Guľková,  Ing. Daniel Krpelan,  Peter Pisár) 

 

 

K bodu č. 11 - Rozpočtové opatrenie č. 9/2022 

V zmysle § 14 ods. 2  písm. b zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších noviel, sa vykonáva zmena rozpočtu obce Kamenec pod 

Vtáčnikom na rok 2022 so súhlasom Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom 

rozpočtovým opatrením úpravou rozpočtových prostriedkov. 

 

Uznesenie č. 19/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 9/2022. 

Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky: 

 

Kapitálové výdavky   

   

09111-717002        41 Rekonštrukcia MŠ  -99 790,28 

09111-717002   1AA1 Rekonštrukcia MŠ 145 565,76 

09111-717002   1AA2 Rekonštrukcia MŠ   17 125,39 

09111-717002       46 Rekonštrukcia MŠ -62 900,87 
 

Hlasovanie: 

Prítomných 9  poslancov 

Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ján Fábry, Ing. Jana Guľková, Ing. Daniel Krpelan, PhDr. 

Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická, Peter Pisár, Mgr. Maroš Vnuk, Marián Žiak)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 12 – Poverenie starostu obce vykonávať zmeny v rozpočte 

Starosta obce predložil návrh na  poverenie starostovi obce na volebné obdobie 2022-2026 

vykonávať zmeny v rozpočte obce pričom týmto rozpočtovým opatrením nebude možné 
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meniť celkový objem rozpočtovaných príjmov a výdavkov. Uvedená právomoc by sa týkala 

bežného aj kapitálového rozpočtu. 

 

Uznesenie č. 20/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  poveruje starostu obce Ing. Dušana Ďuriša 

vykonávať zmeny rozpočtu obce v priebehu celého volebného obdobia 2022 - 2026, pričom 

týmto rozpočtovým opatrením nie je možné meniť celkový objem rozpočtovaných príjmov 

a výdavkov. Uvedená právomoc sa týka bežného aj kapitálového rozpočtu. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 9  poslancov 

Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ján Fábry, Ing. Jana Guľková, Ing. Daniel Krpelan, PhDr. 

Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická, Peter Pisár, Mgr. Maroš Vnuk, Marián Žiak)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 13 – Schválenie dodatkov k nájomným zmluvám bytov vo vlastníctve obce 

Vzhľadom k tomu, že nájomné zmluvy bytov, vo vlastníctve obce,  končia k 31.12.2022,  je 

potrebné schváliť dodatky k nájomným zmluvám, platné od 01.01.2023 – 31.12.2025. 

 

Uznesenie č. 21/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje predĺženie nájomných zmlúv 

formou dodatku k nájomnej zmluve nájomníkom „15-bytového domu Kamenec pod 

Vtáčnikom“ na ulici Na Papiereň, súpisné číslo 729, orientačné číslo 81/C a 81/D od 1.1.2023 

do 31.12.2025: A1 - Blažena Ďurejová, 1-izb., A3 - Ján Barta, Anita Bartová,  A4 -  Blanka 

Halačová a Jozef Halač,  3-izb.,  A5 -  Erika Liptajová a Mgr. Ladislav Halač, 3-izb.,  A6 - 

Lenka Mendelová, Miloš Mendel,  3-izb.,  A7 - Martin Uhlár a Veronika Uhlárová,  2-izb.,  

A8 -  Barbora Vančová a Daniel Radosa,  3-izb.,  B2 -  Simona Krčmárová a Miroslav Ďurta,  

3-izb.,  B3 - Peter Kollár a Martina Kollárová, 3-izb.,  B4 - Ing. Imrich Mokrý a Marta Mokrá,  

3-izb.,  B5 - Slavomír Daniš,  3-izb.,  B7 - Marián Fábry, 2-izb. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 9  poslancov 

Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ján Fábry, Ing. Jana Guľková, Ing. Daniel Krpelan, PhDr. 

Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická, Peter Pisár, Mgr. Maroš Vnuk, Marián Žiak)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 14 – Komisie obecného zastupiteľstva 

Starosta obce prečítal návrhy členov komisií, ktorých si určili predsedovia jednotlivých 

komisií. 
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Uznesenie č. 22/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom volí:  

- členov Komisie finančnej – PhDr. Denisa Laurová, Dana Borková 

- členov Komisie výstavby a verejných prác – Ing. arch. Sláva Dadová, Peter Pisár 

- členov Komisie obchodu, služieb a ochrany verejného poriadku – Ján Fábry, 

Marián Žiak 

- členov Komisie školstva – Peter Pisár, Lenka Uhlárová 

- členov Komisie kultúry, športu, telesnej výchovy a mládeže – Ján Fábry,       

PhDr. Denisa Laurová, Peter Pisár, Marián Žiak, Ing. Iveta Rybárová  

- členov Komisie životného prostredia a ekológie –  Ing. Daniel Krpelan,           

Mgr. Maroš Vnuk 

- členov Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov – Ján Fábry, Ing. Iveta Rybárová  

- členov Komisie sociálnych vecí – Mgr. Monika Pažická, PhDr. Denisa Laurová, 

Mgr. Maroš Vnuk, Ing. Jana Guľková, Peter Pisár 

Hlasovanie: 

Prítomných 9  poslancov 

Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ján Fábry, Ing. Jana Guľková, Ing. Daniel Krpelan, PhDr. 

Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická, Peter Pisár, Mgr. Maroš Vnuk, Marián Žiak)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 15 – Delegovanie  zástupcov obce do Rady školy pri Základnej škole Kamenec 

pod Vtáčnikom a Rady školy pri Materskej škole Kamenec pod Vtáčnikom 

Starosta obce podal Obecnému zastupiteľstvu v Kamenci pod Vtáčnikom v zmysle 

ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, v zmysle § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a vyhl. MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe 

ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom 

zabezpečení, v z. n. p. vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z. z., návrh na zmenu počtu členov  Rady 

školy pri Základnej škole v  Kamenci pod Vtáčnikom z 9 na 7 členov a to s platnosťou od 

16.12.2022. Prijatím tohto uznesenia sa ruší uznesenie č. 21/2013.  

Na základe uvedených skutočností menuje zriaďovateľ do Rady školy pri ZŠ Kamenec pod 

Vtáčnikom 2 delegovaných zástupcov zriaďovateľa – Ing. Jana Guľková a Ján Fábry a do 

Rady školy pri MŠ Kamenec pod Vtáčnikom menuje jedného zástupcu zriaďovateľa – PhDr. 

Denisa Laurová. 

Uznesenie č. 23/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom: 

1. schvaľuje zmenu počtu členov Rady školy pri Základnej škole v Kamenci pod Vtáčnikom 

z 9 členov na 7 členov. Obec Kamenec pod Vtáčnikom ako zriaďovateľ týmto určuje, že 

s platnosťou od 16.12.2022 bude mať Rada školy pri Základnej škole v Kamenci pod 

Vtáčnikom 7 členov, a to rozdelených nasledovne: dvaja zástupcovia pedagogických 

zamestnancov školy, jeden zástupca nepedagogických zamestnancov školy,  dvaja zástupcovia 

rodičov a dvaja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. 
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2. ruší uznesenie č. 21/2013 

3. menuje na volebné obdobie 2022-2026 

a) do Rady školy pri Základnej škole v Kamenci pod Vtáčnikom dvoch delegovaných 

zástupcov zriaďovateľa, a to: Ing. Jana Guľková a Ján Fábry 

b) do Rady školy pri Materskej škole v Kamenci pod Vtáčnikom jedného delegovaného 

zástupcu zriaďovateľa: PhDr. Denisa Laurová 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 9  poslancov 

Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ján Fábry, Ing. Jana Guľková, Ing. Daniel Krpelan, PhDr. 

Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická, Peter Pisár, Mgr. Maroš Vnuk, Marián Žiak)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 16 – Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2023 

Starosta obce navrhol nasledovné termíny plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v roku 2023 -  16.2., 20.4., 15.6., 14.9., 9.11., 14.12. 

 

Uznesenie č. 24/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Harmonogram zasadnutí 

obecného zastupiteľstva Obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2023 s nasledovnými 

termínmi: 16.2., 20.4., 15.6., 14.9., 9.11., 14.12. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 9  poslancov 

Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ján Fábry, Ing. Jana Guľková, Ing. Daniel Krpelan, PhDr. 

Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická, Peter Pisár, Mgr. Maroš Vnuk, Marián Žiak)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 

 

K bodu č. 17 – Koncepcia kultúrnych a športových podujatí obce na rok 2023 

Starosta obce  informoval prítomných o pripravovaných kultúrnych a športových podujatiach 

v roku 2023. Koncepcia kultúrnych podujatí sa nachádza na internetovej stránke obce v sekcii 

Kultúra. 

 

Uznesenie č. 25/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Koncepciu kultúrnych 

a športových podujatí obce na rok 2023. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 9  poslancov 

Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ján Fábry, Ing. Jana Guľková, Ing. Daniel Krpelan, PhDr. 

Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická, Peter Pisár, Mgr. Maroš Vnuk, Marián Žiak)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 
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K bodu č. 18 - Diskusné príspevky poslancov a občanov 

Denisa Laurová – chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí si kúpili na vianočných trhoch 

výrobky a podporili tak základnú školu. A ďakujem aj obecnému úradu, že prišli do školy 

s Mikulášom a rozdali deťom darčeky. 

Monika Pažická – všetkým, ktorí sa podieľali  na akcii vianočné trhy ďakujem,  pozývam  na 

vianočný koncert 23.12., na výstup na Vtáčnik, potom je pripravené posedenie 

v spoločenskom dome  a pozývam Vás aj  na oslavy  Silvestra  a vítanie nového roka. Na 

porade sme sa rozprávali, niektorí boli  za ohňostroj niektorí nie,  ale sme sa dohodli, že 

ohňostroj bude, ale v rámci šetrenia bude kratší. 

Maroš Vnuk – keď sa všade šetrí, je vhodné, že sme sa dohodli a dali sme ho kratší, a chcem 

poďakovať, vyriešil si to s tou radou školy, myslím si že k spokojnosti, aby neboli nejaké tie 

hádky, asi je to rozumné riešenie 

Daniel Krpelan – chcem sa vyjadriť k bodu č. 10, ohľadom schválenia  zmluvy na opravu 

strechy TJ Tatran, vzhľadom k tomu, že som sa zdržal pri hlasovaní, chcel by som to 

vysvetliť, včera na pracovnej porade som nemal informácie a v takomto krátkom čase neviem 

zaujať postoj k tomuto projektu. Som rád, že sa dotácia vybavila.  Čo som videl v rozpočte, čo 

tam všetko ide, treba si dať v zime pozor, aby boli dodržané všetky skúšky  treba dbať na 

realizáciu.   

Marián Žiak -  som rád za schválené finančné prostriedky pre všetky organizácie, aby mohli 

fungovať aj v ďalšom roku 

Jana Guľková – ako je to s doktorom  v Zemianskych Kostoľanoch, ľudia sa ma pýtajú, či sa 

niečo vybavuje 

Starosta obce – komunikujem so starostkou zo Zemianskych Kostolian, volal som aj 

s vedúcou zdravotného oddelenia TSK. Chceli sme aby do Kostolian prišla pani doktorka 

Blaho, tá je teraz v Bojniciach a berie aj nových pacientov aj z Kamenca. Volal som aj s pani 

doktorkou Poliakovou – je chorá, nevie ako jej bude po zdravotnej stránke, chcel som aby 

zobrala aspoň starších občanov, to mi prisľúbila, ale uvidí ako jej bude zdravotne. Volal som 

na TSK aj ohľadom doktorky Julie z Ukrajiny. Chceli sme, aby išla robiť doktorku do 

Zemianskych Kostolian, no musí si urobiť skúšku zo slovenčiny a takisto atestáciu, ktorá trvá 

3 roky. Na TSK mi ponúkli, že jej vybavia miesto v bojnickej nemocnici, kde by si urobila 

atestáciu.  

Peter Pisár – ja sa ešte vrátim k Regensburgu k tomu nášmu koncertu, idú šumy, že sme boli 

na výlete. Na OcÚ bol poslaný oficiálny pozývací mail, ako aj ďakovný mail. (oba maily boli 

prečítané). My reprezentujeme obec, nerobíme hanbu, na súkromných autách máme nálepky, 

aj keď hráme súkromnú alebo firemnú akciu, vždy moja manželka povie, že sme KapeLLka 

z Kamenca pod Vtáčnikom. Ja by som bol rád, aby na obecných autách na starostovskom aute 

aj na ducate , aby tam bol erb a názov obce, aby sme reprezentovali obec. Ako sme na tom 

s kalendárom? 

Starosta obce – keď budeme vedieť kedy bude vývoz smetí, dáme ho do výroby 

Peter Pisár - kto vyberá fotky do kalendára?  

Starosta obce – zamestnanci obce 

Peter Pisár – do budúcna, či by to mohla vyberať kultúrna komisia. Aby všetci vedeli ako 

kalendár  vznikol, s nápadom prišiel môj otec, prvé tri roky ste to robili spolu. Ja by som bol 

rád, aby fotky vyberali ľudia z umeleckej sféry. 

Starosta obce – nemám s tým problém, s tvojim otcom sme to robili len prvý rok, ja som 

oslovil ľudí, aby nám fotky posielali. 
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Monika Pažická – nesúhlasím s tým, aby to išlo pod kultúrnu komisiu, ak chceš byť Peter za 

to zodpovedný ty, tak si to zober. 

Peter Pisár – tam môžu byť rôzne fotky 

Starosta obce – ja s tým nemám problém, ja budem rád, ak príde množstvo fotiek a bude 

z čoho vyberať, ale chcem, aby to vyberala skupina ľudí. Dajte návrhy a nápady, posúdime to. 

Ako poslanci obecného zastupiteľstva to môžeme všetci riešiť a vyberať. 

Peter Pisár – Dušan Žiško sa ma pýtal ako je na tom vodovod na ulici Ružičková? 

Starosta obce – bavili sme sa o tom na porade, mám ponuku z DAV projektu, aj za koľko by 

to spravili, na návrh Daniela Krpelana môžem osloviť aj pána Jána Löčeia, nie je veľa 

projektantov, ktorí to robia. Je tam hotové aj geodetické zameranie, aj zameranie plynovodu. 

Peter Pisár – rodina Hancková sa pýta, či je možné osvetliť cintorín,  nejaká ledky tam dať, či 

je nejaký plán na budúci rok 

Starosta obce – môžeme urobiť prieskum, koľko by taká investícia stála 

Ján Fábry- nemám nič, všetko už bolo povedané 

Sláva Dadová – Kamenčianske noviny - členovia v redakčnej rade nám niektorí odišli, 

potrebujeme tam nových členov, bolo by dobré stretnúť sa s pánom Milanom Šimom, kto má 

záujem, môžete dať aj vy návrhy, čo by ste tam chceli dať 

Peter Pisár – dajú sa v rámci šetrenia zrušiť noviny? 

Sláva Dadová – nie, my to chceme nechať kvôli starším ľudom, ktorí nemajú internet, je to 

taký súhrn za predchádzajúci rok  

Ivana Vnuková – 40 000€ na TJ Tatran na zmluvu, keď sa to bude realizovať v apríli  či sa 

ráta s navýšením, infláciou či sa to nebude navyšovať 

Starosta – keď sa podpíše zmluva, musia byť dodržané podmienky aj cena, ostatné sa všetko 

rieši cez dodatky a musia s nimi súhlasiť obidve strany 

Ján Nechala – ja by som bol veľmi rád, keby sa začal robiť chodník na Bystričianskej ceste, už 

to hovorím 4 obdobia, požičiam vám peniaze, keď tam napadne sneh nedá sa tam prejsť. Keby 

sa tam niečo stalo nejaký úraz, potom by ste videli, mal by si problémy, 

Robil som starostu 8 rokov, keď som nevedel odpovedať hneď priamo,  tak som na najbližšom 

zasadnutí odpovedal, ale tu to nič. Zoberme ten Cyrileje dom, nikto za ním nejde, ani sa to 

nikdy nerobilo ani sa nebude robiť. Aj toto kedy chceš ten chodník spraviť? Prečo stále 

vykrúcaš? 

Dana Borková – Janko už prestaň s chodníkom, je to neférové – keď sa robili nové cesty nová 

štvrť mohli ste ho urobiť, vtedy si ho nechcel 

Ján Nechala – nemali sme na to peniaze 

Michal Fábry – bytový dom, ktorý patrí pod obec. Nájomné zmluvy – bolo by dobré myslieť 

na to, že nakoľko tam robím kuriča, 3 týždne dozadu nám vypadla jedna časť kotla, taká istá 

porucha sa začína objavovať je aj na druhom kotle, treba si prekontrolovať, do toho nového 

nájomného predpisu to treba zakomponovať. Môže sa veľmi rýchlo stať, že nebudú mať 

peniaze na tieto opravy. 

Snímač je zle umiestnený,   7 stupňov je rozdiel v snímaní teploty oproti ostatným bytovkám. 

Ľudia sú nespokojní, že sa slabo kúri. 

Ako viete prenajali sme lúku súkromníkovi, už sa tam niečo deje, bol som proti tomu, aby sa 

pripájali na doplnkový vodovod, Janko je tu, chcel by som sa spýtať,  pokiaľ ja viem 

doplnkový vodovod bol prenajatý na 30 rokov, táto doba pominula, v rámci nejakej 

privatizácii, resp. prechodu majetku, už nie sme vlastníkmi, už sme len užívatelia. Ja som 

nikde nenašiel nejaký dokument, chcel by som vedieť  kedy to prešlo na vodárenskú 



 Zasadnutie OcZ dňa 15.12.2022 
  

 

12 
 

spoločnosť a kto s tým súhlasil. Bolo by dobré aby prešiel pod správu obce ten doplnkový 

vodovod. Minulému OcZ sa chcem poďakovať, čo urobili, ale v oblasti vody a čo sa týka tejto 

oblasti, som nespokojný,  chcem vedieť znenie tej zmluvy, chcem urobiť dodatok k tej 

zmluve, voda je nedotknuteľná. Pozrite porucha v Novákoch, Bystričany boli bez vody, 

neviem si to predstaviť čo by sme robili. Obrátil som sa na Stredoslovenskú vodárenskú 

spoločnosť v Banskej Bystrici, oslovil som riaditeľa o súkromný rozhovor, ani mi 

neodpovedal. Bolo by dobré vedieť koľko ten prameň dodá vody. Plánovala sa bytová 

výstavba nad bytovkami, keby tam stál bytový dom a budú to užívať občania Kamenca tak 

prosím. Celý pozemok sme dostali od pozemkového fondu, ten ktorý ste prenajali. Chýbajú mi 

podrobné informácie podmienky za akých boli zmluva uzavretá, nikde nie je zverejnená. 

Iveta Rybárová – povedali ste, že zmluva nie je zverejnená, zmluva je zverejnená na stránke 

obce, v ľavom menu povinné zverejňovanie – faktúry, zmluvy, objednávky. To že to neviete 

nájsť, tak neobviňujte mňa, že to nie je zverejnené. Mohli ste zavolať na úrad, ja by som  Vám 

povedala, kde je to zverejnené aj ako to nájdete. 

 

K bodu č. 19 – Rôzne 

Starosta obce predniesol žiadosť Jakuba Lauša, ktorý sa pravidelne  zúčastňuje závodov 

MMSR (Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky v Endure). V roku 2022 sa 

umiestnil na 5. mieste. Závody sa organizujú po celom Slovensku  a taktiež aj v Maďarsku.  

 

Uznesenie č. 26/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje príspevok Jakubovi Laušovi, 

Kvetová 468/28, Kamenec pod Vtáčnikom vo výške 1 000€ na rok 2023 na pokrytie časti 

nákladov spojených s účasťou na Majstrovstvách Slovenskej republiky v Endure. Príspevok 

bude poskytnutý formou preplatenia pokladničných dokladov súvisiacich s nákladmi 

spojenými so závodnými pretekmi (pohonné hmoty, náhradné diely a podobne) a vyúčtovaný 

najneskôr do 30.11.2023. 

 

Diskusia: 

Peter Pisár – ja ho sledujem na facebooku, len tak ďalej 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 9  poslancov 

Za: 9 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ján Fábry, Ing. Jana Guľková, Ing. Daniel Krpelan, PhDr. 

Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická, Peter Pisár, Mgr. Maroš Vnuk, Marián Žiak)  

Proti:  0     

Zdržalo sa: 0 
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20 -  Záver 

Po vyčerpaní diskusných príspevkov starosta obce ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva,  poďakoval prítomným poslancom ako aj občanom za účasť. Zasadnutie OZ 

bolo ukončené  o 19:00   hod. 

 

 

Overovatelia zápisu:  Ing. Daniel Krpelan   ______________________ 

         

   Ján Fábry    ______________________           

   

 

    

Zapisovateľka: Ing. Iveta Rybárová     ______________________              

 

Starosta obce:   Ing. Dušan Ďuriš   ______________________  
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Uznesenia z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, dňa 

15.12.2022 

 

  

Uznesenie č. 9/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schvaľuje:  1. program rokovania OcZ  

   2. návrhovú komisiu v zložení Ing. arch. Sláva Dadová, Ing. Jana Guľková 

b) určuje  overovateľov zápisnice: Ing. Daniela Krpelana a Jána Fábryho 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

Uznesenie č. 10/2022 

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

uznesení č. 282-286/2022 a 1-8/2022. 

Uznesenie č. 11/2022 

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

obce zo dňa 15.12.2022.  

Uznesenie č. 12/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Kamenec pod Vtáčnikom  na I. polrok 2023. 

Uznesenie č. 13/2022    
Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie Stanovisko hlavného 

kontrolóra obce k návrhu  rozpočtu Obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2023. 

Uznesenie č. 14/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje rozpočet Obce Kamenec pod 

Vtáčnikom na rok 2023 a berie na vedomie  rozpočet na roky 2024-2025.  

Uznesenie č. 15/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje VZN č. 2/2022 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. 

Uznesenie č. 16/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje VZN č. 3/2022 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Uznesenie č. 17/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje VZN č. 4/2022 o dani 

z nehnuteľností.  

Uznesenie č. 18/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje podpísanie Zmluvy o dielo so 

spoločnosťou ABC trade, spol. s.r.o. Poruba 74, 97211 Poruba v hodnote 50 518,66€ na 

projekt Zateplenie strechy – Futbalový štadión Kamenec pod Vtáčnikom. 
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Uznesenie č. 19/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 9/2022. 

Podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie upravujeme nasledovné položky: 

 

Kapitálové výdavky   

   

09111-717002        41 Rekonštrukcia MŠ  -99 790,28 

09111-717002   1AA1 Rekonštrukcia MŠ 145 565,76 

09111-717002   1AA2 Rekonštrukcia MŠ   17 125,39 

09111-717002       46 Rekonštrukcia MŠ -62 900,87 
 

Uznesenie č. 20/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom  poveruje starostu obce Ing. Dušana Ďuriša 

vykonávať zmeny rozpočtu obce v priebehu celého volebného obdobia 2022 - 2026, pričom 

týmto rozpočtovým opatrením nie je možné meniť celkový objem rozpočtovaných príjmov 

a výdavkov. Uvedená právomoc sa týka bežného aj kapitálového rozpočtu. 

Uznesenie č. 21/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje predĺženie nájomných zmlúv 

formou dodatku k nájomnej zmluve nájomníkom „15-bytového domu Kamenec pod 

Vtáčnikom“ na ulici Na Papiereň, súpisné číslo 729, orientačné číslo 81/C a 81/D od 1.1.2023 

do 31.12.2025: A1 - Blažena Ďurejová, 1-izb., A3 - Ján Barta, Anita Bartová,  A4 -  Blanka 

Halačová a Jozef Halač,  3-izb.,  A5 -  Erika Liptajová a Mgr. Ladislav Halač, 3-izb.,  A6 - 

Lenka Mendelová, Miloš Mendel,  3-izb.,  A7 - Martin Uhlár a Veronika Uhlárová,  2-izb.,  

A8 -  Barbora Vančová a Daniel Radosa,  3-izb.,  B2 -  Simona Krčmárová a Miroslav Ďurta,  

3-izb.,  B3 - Peter Kollár a Martina Kollárová, 3-izb.,  B4 - Ing. Imrich Mokrý a Marta Mokrá,  

3-izb.,  B5 - Slavomír Daniš,  3-izb.,  B7 - Marián Fábry, 2-izb. 

Uznesenie č. 22/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom volí:  

- členov Komisie finančnej – PhDr. Denisa Laurová, Dana Borková 

- členov Komisie výstavby a verejných prác – Ing. arch. Sláva Dadová, Peter Pisár 

- členov Komisie obchodu, služieb a ochrany verejného poriadku – Ján Fábry, 

Marián Žiak 

- členov Komisie školstva – Peter Pisár, Lenka Uhlárová 

- členov Komisie kultúry, športu, telesnej výchovy a mládeže – Ján Fábry,       

PhDr. Denisa Laurová, Peter Pisár, Marián Žiak, Ing. Iveta Rybárová  

- členov Komisie životného prostredia a ekológie –  Ing. Daniel Krpelan,           

Mgr. Maroš Vnuk 

- členov Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov – Ján Fábry, Ing. Iveta Rybárová  

- členov Komisie sociálnych vecí – Mgr. Monika Pažická, PhDr. Denisa Laurová, 

Mgr. Maroš Vnuk, Ing. Jana Guľková, Peter Pisár 
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Uznesenie č. 23/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom: 

1. schvaľuje zmenu počtu členov Rady školy pri Základnej škole v Kamenci pod Vtáčnikom 

z 9 členov na 7 členov. Obec Kamenec pod Vtáčnikom ako zriaďovateľ týmto určuje, že 

s platnosťou od 16.12.2022 bude mať Rada školy pri Základnej škole v Kamenci pod 

Vtáčnikom 7 členov, a to rozdelených nasledovne: dvaja zástupcovia pedagogických 

zamestnancov školy, jeden zástupca nepedagogických zamestnancov školy,  dvaja zástupcovia 

rodičov a dvaja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. 

2. ruší uznesenie č. 21/2013 

3. menuje na volebné obdobie 2022-2026 

c) do Rady školy pri Základnej škole v Kamenci pod Vtáčnikom dvoch delegovaných 

zástupcov zriaďovateľa, a to: Ing. Jana Guľková a Ján Fábry 

d) do Rady školy pri Materskej škole v Kamenci pod Vtáčnikom jedného delegovaného 

zástupcu zriaďovateľa: PhDr. Denisa Laurová 

Uznesenie č. 24/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Harmonogram zasadnutí 

obecného zastupiteľstva Obce Kamenec pod Vtáčnikom na rok 2023 s nasledovnými 

termínmi: 16.2., 20.4., 15.6., 14.9., 9.11., 14.12. 

Uznesenie č. 25/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje Koncepciu kultúrnych 

a športových podujatí obce na rok 2023. 

Uznesenie č. 26/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje príspevok Jakubovi Laušovi, 

Kvetová 468/28, Kamenec pod Vtáčnikom vo výške 1 000€ na rok 2023 na pokrytie časti 

nákladov spojených s účasťou na Majstrovstvách Slovenskej republiky v Endure. Príspevok 

bude poskytnutý formou preplatenia pokladničných dokladov súvisiacich s nákladmi 

spojenými so závodnými pretekmi (pohonné hmoty, náhradné diely a podobne) a vyúčtovaný 

najneskôr do 30.11.2023. 
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Príloha č. 1 

 

Kontrola plnenia uznesení č. 282-286/2022, 12.10.2022  

 

 

Uznesenie č. 282/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

a) schválilo:  1. program rokovania OcZ  

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

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

c) zobralo na vedomie určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

Uznesenie č. 283/2022 

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

plnenia uznesení č. 251-281/2022. 

Uznesenie č. 284/2022 

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

starostu obce zo dňa 12.10.2022. 

Uznesenie č. 285/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie správu hlavného 

kontrolóra obce  o kontrolnej činnosti za I. polrok 2022. 

Uznesenie č. 286/2022  

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo 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“. 

 

 

Kontrola plnenia uznesení č. 1-8/2022 z ustanovujúceho zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, 28.11.2022 

 

Uznesenie č. 1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

1. schválilo 

 návrhovú komisiu v zložení Mgr. Monika Pažická a Marián Žiak 

2. určilo  overovateľov zápisnice: PhDr. Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická 

3. zobralo na vedomie 

 určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

 výsledky volieb do orgánov samosprávy obce konané dňa 29.10.2022 

 príhovor starostu obce Ing. Dušana Ďuriša 

 

4. skonštatovalo 
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 že novozvolený starosta obce Ing. Dušan Ďuriš  zložil a podpisom potvrdil zákonom 

predpísaný sľub starostu obce. 

 že  novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva Ing. arch. Sláva Dadová, Ján Fábry, 

Ing. Jana Guľková, Ing. Daniel Krpelan, PhDr. Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická, 

Peter Pisár, Mgr. Maroš Vnuk, Marián Žiak   zložili a podpisom potvrdili zákonom 

predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo program rokovania obecného 

zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 3/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom poverilo podľa § 12 ods. 2,3,5 a 6 Zákona č. 

369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  poslankyňu  Mgr. Moniku 

Pažickú za podmienok v citovaných ustanoveniach  Zákona o obecnom zriadení zvolať a viesť 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie č.  4/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom zobralo na vedomie rozhodnutie starostu 

obce o poverení Mgr. Moniky Pažickej za zástupkyňu starostu obce a to v rozsahu určenom 

starostom obce v písomnom poverení. 

Uznesenie č. 5/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo okruh úkonov a činností na 

volebné obdobie 2022-2026, ktoré vykonáva zástupca starostu obce v prípade jeho 

neprítomnosti.  

Uznesenie č. 6/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom 

a) zriadilo komisie: 

1. Komisia finančná 

2. Komisia výstavby a verejných prác 

3. Komisia obchodu, služieb a ochrany verejného poriadku 

4. Komisia školstva  

5. Komisia kultúry, športu, telesnej výchovy a mládeže 

6. Komisia životného prostredia a ekológie 

7. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

8. Komisia sociálnych vecí 

 

 

b) zvolilo predsedov komisií: 

  

1. predseda Komisie finančnej Ing. arch. Sláva Dadová 

2. predseda Komisie výstavby a verejných prác Ing. Daniel Krpelan 

3. predseda Komisie obchodu, služieb a ochrany verejného poriadku Mgr. Maroš Vnuk 

4. predseda Komisie školstva PhDr. Denisa Laurová 

5. predseda Komisie kultúry, športu, telesnej výchovy a mládeže  Mgr.  Monika Pažická 

6. predseda Komisie životného prostredia a ekológie Ing. Jana Guľková 
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7. predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov Marián Žiak 

Uznesenie č. 7/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom na základe § 11 ods. 4 písm. i/ Zákona 

o obecnom zriadení a § 4 ods. 2, 2. veta zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

schválilo zvýšenie minimálneho platu starostu obce o 40 %. 

Uznesenie č. 8/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schválilo príspevok OZ Handrári na úhradu 

dopravných nákladov na vystúpenie Kapellky  v  Regensburgu 3.12.2022 vo výške 300€. 
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Príloha č. 2 

 

Správa starostu obce o činnosti 

 

 

Od poslednej správy podanej dňa 12.10.2022 sa uskutočnili nasledovné akcie: 

4.12. – sa uskutočnili Vianočné trhy s príchodom Mikuláša v centre obce. Ku krásnej 

vianočnej atmosfére prispeli svojim vystúpením deti z MŠ a ZŠ, ktoré predávali aj svoje ručne 

vyrobené vianočné ozdoby. Taktiež naši občania predávali tovar, ktorý aj krásne vyzeral aj 

výnimočne chutil. Pochvalné ohlasy na túto akciu ma veľmi potešili a ďakujem všetkým, ktorí 

prispeli k jej krásnemu priebehu. 

5.12. – som s Mikulášom a čertom navštívil našich občanov starších ako 80 rokov. Bolo ich 78 

a odovzdali sme im mikulášske balíčky. Neobišli sme ani deti z MŠ a ZŠ. 

10.12. – sme zorganizovali zájazd do divadla Andreja Bagara v Nitre na divadelné 

predstavenie Láska, sex a dane. Pred predstavením sme stihli navštíviť aj vianočné trhy. 

3.12. – KapeLLka  odohrala vianočný koncert v Regensburgu 

 

Projekty: 

 

Rekonštrukcia Materskej školy – projekt bol ukončený, prišla už aj posledná – záverečná 

čiastka zo záverečnej žiadosti o platbu. Teraz nás čaká 5-ročný cyklus vypracovávania 

monitorovacích správ s dodržaním merateľných ukazovateľov. 

Cesta Na Kopaničky – stále čakáme na posledný súhlas zo Slovenského  pozemkového fondu, 

ktorý  je súčasťou podania žiadosti o stavebné povolenie 

Projekt Predškoláci II – dotácia 10 000€ na vybavenie materskej školy bola vyúčtovaná 

a peniaze prišli na účet 

Projekt Zelené obce – 30.11.2022 u nás prebehla výsadba stromov na verejných 

priestranstvách v množstve 88 ks. Vysadených bolo 11 druhov a to: javor mliečny, hloh 

jednosemenný, buk lesný, jaseň mannový, čerešňa vtáčia, dub letný, dub plsnatý, jarabina 

vtáčia, lipa malolistá, borovica lesná, jedľa biela. Stromy boli vysadené v lokalitách – centrum 

obce, MŠ, SD, Brús, areál ZŠ, cintorín, Rybáreje most a park pri pomníku na ul. 

Dolnokamenčianska. 

Projekt Eurá z Eura – bola nám schválená dotácia 10 000€ na projekt rekonštrukcie budovy TJ 

Tatran. Externá verejná obstarávateľka vypracovala a zrealizovala elektronické verejné 

obstarávanie (EVO) cez Úrad pre verejné obstarávanie. Jedná sa o zateplenie strechy  vo 

výške 50.518€, pričom 40 518€ je spoluúčasť obce. Treba však ešte schváliť zmluvu obecným 

zastupiteľstvom. Projekt je nutné ukončiť do konca apríla 2023. 

 

Dňa 29.10. sa uskutočnili spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov 

samosprávnych krajov. Účasť vo voľbách bola 52,68%. Do obecného zastupiteľstva bolo 

zvolených 5 nových poslancov. Podrobné výsledky nájdete na stránke obce alebo na stránke 

štatistického úradu. 
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Zamestnanci obce začali vykonávať zimnú údržbu. Bola inštalovaná vianočná výzdoba, 

v areáli MŠ upravovali terénne nerovnosti, vybudovali nový chodník na detské ihrisko, 

prerába sa WC mužov v Kultúrnom dome, vyvážali sa konáre. 

 

Na závere roka mi dovoľte, aby som sa všetkým poďakoval za spoluprácu a želám Vám 

v nadchádzajúcich vianočných sviatkoch pokoj a rodinnú pohodu a v novom roku hlavne veľa  

zdravia, šťastia, lásky a pracovných úspechov. Zároveň Vás srdečne pozývam na vianočný 

koncert 23.12., výstup na Vtáčnik 30.12. a oslavy nového roku s ohňostrojom v centre obce.  

 

 


