OBEC KAMENNÁ PORUBA
Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba
IČO : 00 648 906, DIČ : 20 20 639 005

Záznam č.8/2017
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Kamennej Porube zo dňa 11.10.2017
Prítomní:
9 poslancov- podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:
Hostia :
Bielik Vlastimil, Murínová Edita
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola uznesenia obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho zasadnutia
Majetko-právne vysporiadanie 9 miestnych komunikácií ( PKV 484 )
(Vŕšok, Podlipie, Potočná,.....)
5. Finálna úprava povrchu ulice Kuneradská
6. Oprava detských ihrísk na ulici Dlhá, Ottlýkovská
7. Rôzne
8. Interpelácie poslancov
9. Návrh uznesenia.
10. Záver.

1.Otvorenie
Starosta obce Ing. Kasman Štefan privítal všetkých prítomných poslancov a oboznámil ich
s programom zasadnutia-podľa pozvánky.
Poslanci OZ navrhnutý program zasadnutia schválili.
H L A S O V A N I E:
ZA:9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Sandanus. P , Ing. Kavecký
P., Kavecký M., Mgr. Frolová,
M., Pekný J., Mgr. J. Kavecká,
Ing. Sandanus M., Jánošík M.,
Ing. Skotnický Ľ.
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2.Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
V tomto bode starosta navrhol
Zapisovateľ: Ing. Huljaková Emília -pracovníčka OÚ
Overovateľ:
Ing. Skotnický Ľ., p.Jánošík M.
Poslanci OZ zapisovateľku a overovateľov schválili
H L A S O V A N I E:
ZA: 7

PROTI: 0

Ing. Kavecký P., Kavecký M.,
Pekný J., Mgr. J. Kavecká, Ing.
Sandanus M., Mgr. Frolová,Ing.
Sandanus P.

ZDRŽAL SA:2
Ing. Skotnický Ľ.,Jánošík M.

3.Kontrola uznesenia zo 7.riadneho zasadnutia OZ z roku 2017
Uznesenie č.49-54 /2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba v súlade s §11 ods. 4 zákona č.369/1990
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie informáciu o plnení
uznesení zo 7. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 14.9.2017

4. Majetko-právne vysporiadanie 9 miestnych komunikácií ( PKV 484...)
ul .Vŕšok, Potočná, Podlipie...
Na základe požiadavky vypracovať geometrický plán na predĺženie a rozšírenie ulice
Podlipie ( požiadavka z minulého zastupiteľstva) sme s geodetmi skonštatovali, že by to
bolo momentálne bezpredmetné nakoľko hlavné teleso ulice Podlipie nie je vo vlastníctve
obce. Na túto cestu nie je založený list vlastníctva. Po prelustrovaní z výpisov ROEP sme
zistili, že daná cesta ako aj zvyšných 8 častí miestnych komunikácií napr. (ul. Vŕšok,
Potočná, Školská...
) patrí do PKV č.484. Tam podľa výpisov figuruje 252 neznámych
vlastníkov , ktorých momentálne spravuje SPF a 112 známych t.j. ešte žijúcich vlastníkov.
Spolu v tejto PKV figuruje 364 vlastníkov. Treba podotknúť, že zomrelí vlastníci tzn.
neznámi vlastníci majú dedičov a tých na každého jedného z 252 môže byť neskutočné
množstvo. P. Bielik navrhuje aby sa to nerobilo cez ROEP, lebo by sme potrebovali súhlasy
všetkých 252 vlastníkov a zároveň aj súhlasy cez SPF –tzv. vydržiavanie. A ak by to aj
komisia ROEP schválila, nemusí sa to schváliť na Okresnom úrade na katastrálnom odbore (
Ing. Holá) Máme 2 možnosti –prvá buď to budeme odkupovať a je otázne či nám to každý
predá, alebo vydržiavať a je otázne či to prejde cez kataster. Jednoducho musíme s tým
začať niečo robiť, lebo na cesty, ktoré nemáme vo vlastníctve nemôžeme žiadať žiadne
dotácie. JUDr. Sandanusová navrhla, aby sme vyvolali stretnutie s Ing. Holou na katastri
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a s ňou prediskutovali ako bude najvhodnejšie tieto ulice vysporiadať. Stretnutia sa zúčastní
starosta obce, JUDr. Sandanusová, V. Bielik a E. Murínová.

5. Finálna úprava povrchu ulice Kuneradská
Cenová ponuka od dodávateľa na asfaltovanie ulice Kuneradská je 21 060 € s DPH.
Asfaltovanie by malo byť hotové do 1.11.2017.Jedna polovica ceny je na asfaltovanie
a druhá v množstve cca 100 ton materiálu je na vysprávku.
Ing. Sandanus- 100 ton materiálu na vysprávku je veľa , treba pri realizácií aby tam bol náš
pracovník a kontroloval, či ozaj takéto množstvo materiálu tam uložia.
Pekný J.-Toto by malo byť max. množstvo. Uvidíme koľko sa tam skutočne uloží. Mali by
sme si časť cesty pripraviť , vysypať štrkom a zhutniť, hlavne okolo plota p. Kaveckého.
Treba celú cestu naklopiť na jednu stranu, aby voda mohla stekať do kanála. Preto je tak
veľa podkladového materiálu, lebo cesta má nerovný povrch.
Kavecký M.-Ak máme financie mali by sme túto cestu zaasfaltovať, nakoľko cesta vedie ku
kostolu, kde je veľký pohyb aut a ľudí, nielen domácich, ale aj cudzích.
Kavecký P.-Treba myslieť, na financie. Schvaľovali sme projekt na hasičskú zbrojnicu a
Telocvičňu. A ak nám tieto projekty schvália musíme okrem spoluúčasti rátať aj
s finančnými prostriedkami na dokončenie týchto stavieb.
Starosta-Výzva na telocvične bola vyhlásená 27.9.2017 s limitom 150 000 € s 5%
spoluúčasťou.
Pekný J. Ešte by som nadviazal diskusiu ohľadne ulice Vŕšok. V projekte dažďovej
kanalizácie bolo asfaltovanie len v rohu zákruty –presne 125m2 plochy. Keďže cesta je
rozbitá a máme v rozpočte 25 000 €+ 2 500 € navyše náklady na časť asfaltovania a prípojku
dažďovej kanalizácie. MMB-I vyhrala zákazku so sumou 22.198,81 € +2 500 € náklady na
prípojku dažďovej kanalizácie zostáva nám suma v rozpočte 2 801,19 €. Z tejto sumy by
sme mohli
doasfaltovať cca 250m2 cesty po cca 12,0 € za m2.čo predstavuje sumu do 3 000€.
Tak by bola vyasfaltovaná cesta od p. Pekného J. až po zákrutu p. Huljaka.
Ing. Huljaková- celú miestnu komunikáciu sme prešli s p. starostom . Cesta na ul. Vŕšok je
v značnej miere rozbitá už v spojnici Hlavnej ulici a ul. Vŕšok , ďalej okolo p. Kaveckého A.
Kaveckej A. ale hlavne vymytý rigol od p. Tretinu J. až po p. Horníka. Nakoľko auta rod.
Tretinovej bývajú zaparkované na danej časti ulice, chodíme my ostatný obyvatelia ulice po
vymytom rigole. Bolo by možné aj tieto časti aspoň upraviť a doasfaltovať?
p. starosta-dobre by bolo keby sa asfalt pekne zarezal, vyčistil, upravil a následne
doasfaltoval.
Ak sa bude robiť ul. Kuneradska a aj Vŕšok asfaltovanie a náklady budú možno menšie ako
keď by sme robili obnovu len jednej cesty.
Poslanci OZ v Kamennej Porube schválili obnovu miestnej komunikácie ul. Vŕšok a to od
p. Pekného až po p.Huljaka v celkovej dĺžke a vyspravenie ul. Vŕšok od p. Tretinu až po
Hlavnú cestu.
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H L A S O V A N I E:
ZA:9

ZDRŽAL SA: 0

PROTI: 0

Ing. Sandanus. P , Ing. Kavecký
P., Kavecký M., Mgr. Frolová,
M., Pekný J., Mgr. J. Kavecká,
Ing. Sandanus M., Jánošík M.,
Ing. Skotnický Ľ.

Poslanci OZ v Kamennej Porube schválili obnovu miestnej komunikácie ul. Kuneradská
v sume 21 060 €.
H L A S O V A N I E:
ZA:9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Sandanus. P , Ing. Kavecký
P., Kavecký M., Mgr. Frolová,
M., Pekný J., Mgr. J. Kavecká,
Ing. Sandanus M., Jánošík M.,
Ing. Skotnický Ľ.

6. Oprava detských ihrísk na ul. Dlhá a Ottlýkovská
p.Starosta -oslovil firmu, ktorá dodávala tieto prvky detskeho ihriska či by
nezrekonštruovala tieto prvky. Firma sa vyjadrila, že takéto už nevyrába a že nám dodá
nove. Treba osloviť stolárov z obce či by to nepoopravovali.
Kavecký M.-oslovil som p. Uríka či by sa na to nepodujal. P. Urík odmietol nakoľko má
veľa práce.
Treba do jari zrekonštruovať tieto ihriská.
Ing. Sandanus P.-robili sme v práci oceľovú konštrukciu na cvičenie, bolo by to zaujímavé
niečo podobné namontovať na ihriska.

7. Rôzne
Starosta-Na základe požiadavky občanov ohľadne vyznačenia cestnej komunikácie pri
Kleopatre bolo vyvolané stretnutie v súvislosti s realizáciou vodorovného dopravného
značenia na ceste III.triedy III/2108, ktoré sa konalo 4.10.2017
Na základe stretnutia obec Kamenná Poruba by mala vypracovať projektovú dokumentáciu
dopravného značenia ako aj priechodu pre chodcov vrátane jeho nasvietenia. Nakoľko
priechod pre chodcov sa môže spraviť len z chodníka na chodník je potrebné vypracovať
projektovú dokumentáciu na chodník ( min 15m). Jednalo by sa o dobudovanie dažďovej
kanalizácie a na nej následne zhotoviť chodník. Teraz je otázne, že odkiaľ pokiaľ by sme
mali dať vypracovať projektovú dokumentáciu.
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Poslanci OZ v Kamennej Porube schválili vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane
rozpočtu na chodník okolo hlavnej cesty od ul. Dlhá až po ul. Ottlýkovská.
H L A S O V A N I E:
ZA:9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Sandanus. P , Ing. Kavecký
P., Kavecký M., Mgr. Frolová,
M., Pekný J., Mgr. J. Kavecká,
Ing. Sandanus M., Jánošík M.,
Ing. Skotnický Ľ.

8. Interpelácie poslancov
p.Kavecký M.-ďakuje starostovi obce za osadenie zrkadla na ul. Hlavná- zlepšila sa
viditeľnosť pri odbočovaní na ul. Do Dubu a Vŕbie.
Na predchádzajúcom zastupiteľstve sa schvaľovalo uznesením č.53/2017 výšku nájomného
v kultúrnom dome pre p. Ing. Martina Arpáša bytom Výčapy-Opatovce z dôvodu cvičenia
pre obyvateľov obce nasledovne:
-v letnom období-15,0€/ cvičenie
-v zimnom období 20,0 €/cvičenie
Nakoľko p. Arpášovi sa cena zdala vysoká, podmienil to tým, že na iných obciach platí len
5,0 € za 1 hod. cvičenia, a následne ukončil cvičenie v našej obci. Avšak na podnet p.
Kaveckého M. sa znova začala diskusia o tejto športovej aktvite p. Arpáša.
Na základe nových a ďalších informácií, že napr. p. Arpáš cvičí len 40 min. a účtuje si od
každej cvičenky 2,0€, niektorým poslancom sa zdá 5,0 € za cvičenie za nízky nájom ,
nakoľko prevádzkové náklady na energie, upratovanie, mzda správcu KD.... sú vyššie
a aktivita p. Arpáša smeruje len k jeho zárobkovej činnosti.
Na návrh p. Kaveckého M. aby výška nájomného v kultúrnom dome pre p. Ing. Martina
Arpáša bytom Výčapy-Opatovce z dôvodu cvičenia pre obyvateľov obce bola nasledovná:
-v letnom období- 5,0€/ cvičenie
-v zimnom období- 7,5 €/cvičenie
Poslanci OZ v Kamennej Porube neschválili aby výška nájomného v kultúrnom dome pre p.
Ing. Martina Arpáša bytom Výčapy-Opatovce z dôvodu cvičenia pre obyvateľov obce bola
nasledovná:
-v letnom období- 5,0€/ cvičenie
-v zimnom období- 7,5 €/cvičenie
H L A S O V A N I E:
ZA:4
PROTI: 3
ZDRŽAL SA: 2
Kavecký M., Pekný J., Ing.
Ing. Sandanus P.,p.Jánošík Mgr. Frolová M., Ing.
Sandanus M., Ing. Skotnický Ľ.
M.,Mgr. Kavecká J.
Kavecký P.
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Na základe hlasovania platí pôvodné uznesenie č.53/2017 zo dňa 14.9.2017
Mgr. Kavecká J. a Mgr. Frolová M spoločne navrhli aby oslavy 650 výročia založenia obce
Kamenná Poruba , ktoré nás čakajú na budúci rok sa uskutočnili v dňoch 5.,6.,7.,8. júla
2018. Celá akcia by bola spojená s akciou Hurá prázdniny a s pozvaním aj družobnej obce
Kamenná Poruba okres Vranov nad Topľou. Pri tejto príležitosti by sme vydali knihu (
náklady na 1 ks cca 3,0 € ). Treba porozmýšľať o celkovej akcií. Navrhnúť niektorých
občanov na tit. Čestný občan obce Kamenná Poruba a cenu obce Kamenná Poruba. Treba
osloviť zložky v obci aby si oni tak isto navrhli zo svojich radov kandidátov.
Mgr. Kavecká-čakajú nás hody 1.11.2017- pri kostole sa bude podávať víno, čaj a koláče.
Sv. omša bude aj 30.10.2017 pri príležitosti vysviacky.
Nasledujúce zastupiteľstvo sa bude konať v stredu 8.novembra 2017 o 18-tej hod.

9.Návrh uznesenia
Návrh uznesenia prečítala Ing. Huljaková Emília
Všetci poslanci s návrhom súhlasili.

10.Záver
Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne zasadanie obecného
zastupiteľstva ukončil.

V Kamennej Porube 11.10.2017
Zapisovateľka: Ing. Huljaková Emília
Overovatelia zápisnice: Ing. Skotnický Ľubomír
p. Jánošík Miroslav

...........................................................

..........................................................
..........................................................

Starosta obce : Ing. Štefan Kasman ..............................................................
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