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Zápisnica 

z ustanovujúceho zasadnutia 

Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom, 

konaného dňa 28.11.2022 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) Úvodné náležitosti: 

a) Otvorenie zasadnutia 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

c) Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku voľby starostu obce a    

o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva  

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu 

e) Zloženie sľubu novozvolených poslancov 

f )  Príhovor starostu obce 

2) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

3) Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení. 

4) Vymenovanie zástupcu starostu obce  

5) Zriadenie komisií, voľba ich predsedov  

6) Určenie platu starostu obce 

7) Diskusné príspevky poslancov a občanov 

8) Záver 

 

 

Návrhová komisia: Mgr. Monika Pažická 

 Marián Žiak 

h občasných pri 

Overovatelia zápisu: Mgr. Monika Pažická 

 PhDr. Denisa Laurová 

  

 

Zapisovateľ: Ing. Iveta Rybárová 
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K bodu č. 1 – Úvodné náležitosti: 

a) Otvorenie zasadnutia 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

c) Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku voľby starostu obce a    

o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva  

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu 

e) Zloženie sľubu novozvolených poslancov 

f )  Príhovor starostu obce 

 

a) Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom otvoril 

starosta obce Ing. Dušan Ďuriš, zvolený v predchádzajúcom volebnom období. Privítal 

prítomných poslancov ako aj občanov.  

b) Starosta obce predniesol návrh členov návrhovej komisie v zložení Mgr. Monika Pažická 

a Marián Žiak. Za  overovateľov zápisu určil Mgr. Moniku Pažickú a PhDr. Denisu Laurovú  

a za  zapisovateľku Ing. Ivetu Rybárovú. 

c) Predsedníčka miestnej volebnej komisie pani Mária Volárová informovala prítomných 

o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali 29.10.2022. 

d) Predsedníčka  miestnej volebnej komisie, pani Mária Volárová, vyzvala novozvoleného 

starostu obce na zloženie sľubu. Novozvolený starosta po prečítaní sľubu potvrdil 

prehlásením „sľubujem“ a tiež svojím podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste 

papiera. Predsedníčka miestnej volebnej komisie zablahoželala Ing. Dušanovi Ďurišovi 

k opätovnému zvoleniu za starostu obce a odovzdala osvedčenie o zvolení za starostu.  

e) Starosta obce Ing. Dušan Ďuriš predniesol sľub novozvolených poslancov obecného 

zastupiteľstva a v abecednom poradí ich po jednom vyzval, aby prehlásili „sľubujem“ a svoj 

sľub potvrdili aj podpisom na samostatnom liste papiera. Predsedníčka miestnej volebnej 

komisie im zablahoželala a odovzdala osvedčenie o zvolení za poslanca obecného 

zastupiteľstva.  

f) Novozvolený starosta obce Ing. Dušan Ďuriš predniesol svoj príhovor. V príhovore sa 

poďakoval všetkým občanom, ktorí prišli k volebným urnám  ako aj odchádzajúcim 

poslancom Ing. Ľubici Fiovej, Eduardovi Nechalovi, PhDr. Michaele Pilch Vlkovej,  

Danielovi Pisárovi a Ing. Jánovi Vojdášovi za ich niekoľkoročnú prácu pre obec. Zároveň 

zablahoželal  poslancom k ich zvoleniu a poprial im dobrú spoluprácu a správne rozhodnutia 

pre blaho obce.  

 

Uznesenie č. 1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

1. schvaľuje 

 návrhovú komisiu v zložení Mgr. Monika Pažická a Marián Žiak 

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

3. berie na vedomie 
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 určenie zapisovateľky Ing. Ivety Rybárovej  

 výsledky volieb do orgánov samosprávy obce konané dňa 29.10.2022 

 príhovor starostu obce Ing. Dušana Ďuriša 

 

4. konštatuje 

 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. 

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 - Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Starosta obce predniesol návrh programu ustanovujúceho obecného zastupiteľstva. Program 

bol jednohlasne  schválený. 

 

Uznesenie č. 2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje program rokovania obecného 

zastupiteľstva. 

 

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 – Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávanie a vedenie 

obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na poverenie poslankyňu Mgr. 

Moniku Pažickú oprávnenú zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 3/2022 

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

č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  poslankyňu  Mgr. Moniku 
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Pažickú za podmienok v citovaných ustanoveniach  Zákona o obecnom zriadení zvolať a 

viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

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. 4 - Vymenovanie zástupcu starostu obce  

Starosta obce Ing. Dušan Ďuriš vymenoval spomedzi členov obecného zastupiteľstva svojho 

zástupcu, ktorý ho bude v čase jeho neprítomnosti zastupovať, pričom stanovil aj oblasti, 

ktorých sa toto zastupovanie bude týkať. 

Starosta obce za svoju zástupkyňu navrhol poslankyňu Mgr. Moniku Pažickú. 

 

Uznesenie č.  4/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom berie na vedomie rozhodnutie starostu obce 

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

starostom obce v písomnom poverení. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných 9  poslancov 

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

Monika Pažická, Marián Žiak)  

Proti:  3  (Ing. Jana Guľková, Peter Pisár, Mgr. Maroš Vnuk)  

Zdržalo sa: 0 

 

Uznesenie č. 5/2022 

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

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

neprítomnosti.  

 

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. 5 –Zriadenie komisií, voľba ich predsedov 

Starosta obce predniesol návrh na voľbu Komisií pri obecnom zastupiteľstve v Kamenci pod 

Vtáčnikom, ako aj voľbu ich predsedov. Starosta navrhuje zriadenie týchto komisií: 

1. Komisiu finančnú 
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2. Komisiu výstavby a verejných prác 

3. Komisiu obchodu, služieb a ochrany verejného poriadku 

4. Komisiu školstva  

5. Komisiu kultúry, športu, telesnej výchovy a mládeže 

6. Komisiu životného prostredia a ekológie 

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

8. Komisiu sociálnych vecí 

 

Za predsedov týchto komisií navrhuje: 

1. predseda Komisie finančnej Ing. arch. Sláva Dadová (Hlasovanie: Za 9 poslancov) 

2. predseda Komisie výstavby a verejných prác Ing. Daniel Krpelan (Hlasovanie: Za 9 

poslancov) 

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

(Hlasovanie: Za 9 poslancov) 

4. predseda Komisie školstva PhDr. Denisa Laurová  (Hlasovanie: Za 8 poslancov, 

Zdržal sa: Peter Pisár) 

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

Pažická (Hlasovanie za 5 poslancov: Ing. arch. Sláva Dadová, Ján Fábry, PhDr. 

Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická, Marián Žiak) Proti:  4  (Ing. Jana Guľková, 

Ing. Daniel Krpelan Peter Pisár, Mgr. Maroš Vnuk)  

6. predseda Komisie životného prostredia a ekológie Ing. Jana Guľková (Hlasovanie: 

Za 9 poslancov) 

7. predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov Marián Žiak (Hlasovanie: Za 9 poslancov) 

 

Schvaľovanie členov komisií bude predmetom bodu rokovania na najbližšom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č. 6/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom 

a) zriaďuje 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 
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b) volí 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 

7. predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov Marián Žiak 

Hlasovanie: 

Prítomných 9  poslancov 

Za: 5 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ján Fábry, PhDr. Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická, 

Marián Žiak)  

Proti:   4 (Ing. Jana Guľková, Ing. Daniel Krpelan, Peter Pisár, Mgr. Maroš Vnuk)  

Zdržalo sa:  0 

 

K bodu č. 6 – Určenie platu starostu obce 

 Plat starostu je určený v zmysle ustanovení zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest ako súčin priemernej mesačnej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR 

za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov obce zisteného na 

základe údajov Štatistického úradu SR k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. 

S ohľadom na počet obyvateľov obce v rozmedzí od 1001 do 3000 obyvateľov, ide 

konkrétne o násobok 2,2. V minulom volebnom období schválili poslanci obecného 

zastupiteľstva zvýšenie platu o 40% mesačne.  

Diskusia: 

Mgr. Monika Pažická – ja navrhujem, aby starostovi obce zostalo tých 40% ako mal 

schválené aj v predchádzajúcom volebnom období.  

Mgr. Maroš Vnuk – navrhujem  0%, my sme tu noví, tak nech sa začne od 0%. Keď sa bude 

dávať začiatkom roka správa starostu za celý rok, čo sa spravilo tak potom môžeme navýšiť aj 

na 50%, nemám s tým problém. 

 

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 

schvaľuje zvýšenie minimálneho platu starostu obce o 40 %. 
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Hlasovanie: 

Prítomných 9  poslancov 

Za: 5 (Ing. arch. Sláva Dadová, Ján Fábry, PhDr. Denisa Laurová, Mgr. Monika Pažická, 

Marián Žiak)  

Proti:   4 (Ing. Jana Guľková, Ing. Daniel Krpelan, Peter Pisár, Mgr. Maroš Vnuk)  

Zdržalo sa:  0 

 

K bodu č. 7 – Diskusné príspevky poslancov a občanov 

PhDr. Denisa Laurová – ďakujem všetkým občanom, ktorí mi dali hlas 

Mgr. Monika Pažická – verím v dobrú spoluprácu s poslancami 

Peter Pisár -  na 26. zasadnutí obecného zastupiteľstva nám bolo schválené 300 € na cestu do 

Postřelmova, keďže sme tam nešli  a ideme teraz do Regensburgu hrať, či sa dá prispieť na 

dopravu  

 

Uznesenie č. 8/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje príspevok OZ Handrári na 

úhradu dopravných nákladov na vystúpenie Kapellky  v  Regensburgu 3.12.2022 vo výške 

300€. 

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 

 

Mgr. Maroš Vnuk – môže sa dať vedieť skôr plán zasadnutí, aby bolo v predstihu aj 2, 3 

mesiace 

Starosta obce – harmonogram zasadnutí OcZ sa schvaľuje dopredu, výnimkou bolo 

ustanovujúce 

Ing. Daniel Krpelan -  ďakujem občanom za hlas a tiež ako povedal Maroš, aby sa skôr dali 

termíny zasadnutí OcZ, lebo každý má nejaké povinnosti 

Ing. Jana Guľková – ja sa chcem tiež poďakovať a dúfam, že budeme dobre spolupracovať 

Ján Fábry - ďakujem za hlasy 

Marián Žiak – ďakujem za hlasy a ďakujem aj starým poslancom za spoločné chvíle, ktoré 

sme strávili a verím , že spolupráca bude pokračovať 

Ing. arch. Sláva Dadová -  ďakujem občanom a dúfam, že nesklameme voličov aj v tomto 

novom zložení 

Ing. Ján Vojdáš – gratulujem zvoleným poslancom, že získali dôveru voličov a  ak budú za 4 

roky odchádzať, aby sa nehanbili za  tú prácu čo urobili. Zoberte si občas príklad aj od starých 

poslancov. Ono prídu noví poslanci, nový vietor, len si dajte pozor, aby to nebola víchrica, 

lebo tá narobí viac zla ako dobra. Preto Vás prosím, zvažujte svoje rozhodnutia, zvažujte 

svoje vyjadrenia. 

Dana Borková – pánovi Vnukovi dajte všetky správy o činnosti zo zasadnutí, aby mal prehľad 

čo sa v obci robí, zrejme nemá  vedomie čo sa v obci spravilo, vytlačte mu tie správy. Starosta 
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má nevyčerpanú dovolenku 23 dní, keďže mu končí obdobie, neprechádza mu do ďalšieho 

obdobia a nemá si ju kedy vyčerpať, dajte vedieť či mu ju preplatíme alebo ako to spravíme. 

Starosta obce – 12 rokov robím starostu obce a nikdy mi dovolenka preplatená nebola keď 

som ju nevyčerpal a ani som o to doteraz nežiadal. A nežiadam o to ani teraz, nemusíme 

o tom ani hlasovať. Nemám záujem, aby sa mi preplácala dovolenka. 

Ivana Vnuková – u nás vo firme je povinné vyčerpať si dovolenku do konca roka, bola by 

škoda aby ti prepadla  

Starosta – v lete som nestihol vyčerpať dovolenku,  prerábala sa škôlka, bolo treba všetko do 

septembra pripraviť. Dovolenka mi prepadne, je to v poriadku, akceptujem to. 

 

K bodu č. 8 - Záver 

Po vyčerpaní diskusných príspevkov starosta obce ukončil  ustanovujúce zasadnutie obecného 

zastupiteľstva a poďakoval prítomným poslancom ako aj občanom za účasť. 

 

 Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené  o 20.10 hod. 

  

 

 

Overovatelia zápisu:  Mgr. Monika Pažická _____________________ 

 

 PhDr. Denisa Laurová _____________________

  

 

Zapisovateľka: Ing. Iveta Rybárová _____________________

          

 

Starosta obce:  Ing. Dušan Ďuriš  _____________________
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Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kamenci pod 

Vtáčnikom, dňa 28.11.2022 

 

Uznesenie č. 1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom:  

1. schvaľuje 

 návrhovú komisiu v zložení Mgr. Monika Pažická a Marián Žiak 

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

3. berie 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. konštatuje 

 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 schvaľuje program rokovania obecného 

zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 3/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom poveruje 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 berie 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 schvaľuje 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) zriaďuje komisie: 

1. Komisia finančná 

2. Komisia výstavby a verejných prác 
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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) volí 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 

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 

schvaľuje zvýšenie minimálneho platu starostu obce o 40 %. 

Uznesenie č. 8/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Kamenci pod Vtáčnikom schvaľuje príspevok OZ Handrári na 

úhradu dopravných nákladov na vystúpenie Kapellky  v  Regensburgu 3.12.2022 vo výške 

300€. 

 

 


