OBEC KAMENNÁ PORUBA
Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba
IČO : 00 648 906, DIČ : 20 20 639 005
Tel.:+421/41/5498332, 0911 498 332

email: obec@obeckamennaporuba.sk

Zápisnica z 33. riadneho zasadnutia poslancov OZ v Kamennej Porube
konaného dňa 16.3.2022 o 18-tej hod. v hlavnej sále kultúrneho domu v
Kamennej Porube
Prítomní:

Ing. Pavol Sandanus - starosta obce
Poslanci : Mičúch Juraj, Ing. Sandanus Peter, Bc. Jánošíková Mária,
Ing. Skotnický Ľubomír, Juraj Pekný, Mgr. Frolová Mária,
Mgr. Kavecká Júlia, Hodas Ján

Neprítomní:

Poslanci: Uherčíková Adriana

Ďalší prítomní: Ing. Dominika Chrástecká – zamestnanec obce
Mgr. Janka Turancová – zamestnanec obce
Ing. Emília Huljaková – zamestnanec obce
Mgr. Maniaková Zuzana – riaditeľka ZŠ s materskou školou
Verejnosť:

občania obce - /viď Prezenčnú listinu“/

K bodu č. 1 - Otvorenie, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Ing. Pavol Sandanus, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci: p. Uherčíková Adriana

Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 8 a OZ je uznášania schopné.
(Nadpolovičná väčšina všetkých)

Schválenie programu
Následne starosta oboznámil prítomných s návrhom programu 33. zasadnutia OZ a za program dal
hlasovať
Návrh programu
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schvaľovanie programu.
2. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo zasadnutia OZ zo dňa 16.2.2022.
3. Odsúhlasenie kúpy pozemku, parcely č. 1726/2, vedenej na LV č. 167 pre kú
Kamenná Poruba od Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960,
Žilina, PSČ 010 57, SR, IČO: 36672297
4. Schválenie Dodatku k Zmluve o dielo na realizáciu diela „NOVOSTAVBA
TELOCVIČNE Kamenná Poruba – II. etapa“ medzi Objednávateľom Obec Kamenná
Poruba a Dodávateľom Porubské služby, s.r.o..

Strana 1 z 14

5.
6.
7.
8.
9.

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2021
Prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce Kamenná Poruba za rok 2021
2. zmena rozpočtu na rok 2022
Rôzne.
Záver.

Starosta obce sa následne spýtal , či má niekto z prítomných k návrhu programu pripomienky,
pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.
Starosta obce má 2 doplňujúce návrhy: doplniť do programu
•
•

Bod 5 - Rozšírenie kuchyne ZŠ s MŠ Kamenná Poruba
Bod 6 - Dažďová kanalizácia na ulici Jarky

Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
Schvaľuje
•
•

Doplniť do programu bod 5 - Rozšírenie kuchyne ZŠ s MŠ Kamenná Poruba
Doplniť do programu bod 6 - Dažďová kanalizácia na ulici Jarky

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

počet
8

1

mená poslancov
Ing. Skotnický Ľubomír, Bc. Jánošíková Mária, Mgr. Frolová Mária,
Pekný Juraj , Mičúch Juraj, Ing. Sandanus Peter, Mgr. Kavecká Júlia,
Hodas Ján

Uherčíková Adriana

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 5 a viac

Následne dal starosta hlasovať o pozmenenom programe ako celku

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schvaľovanie programu.
2. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo zasadnutia OZ zo dňa 16.2.2022.
3. Odsúhlasenie kúpy pozemku, parcely č. 1726/2, vedenej na LV č. 167 pre kú Kamenná Poruba
od Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, PSČ 010 57, SR,
IČO: 36672297
4. Schválenie Dodatku k Zmluve o dielo na realizáciu diela „NOVOSTAVBA TELOCVIČNE
Kamenná Poruba – II. etapa“ medzi Objednávateľom Obec Kamenná Poruba a
Dodávateľom Porubské služby, s.r.o..
5. Rozšírenie kuchyne ZŠ s MŠ Kamenná Poruba
6. Dažďová kanalizácia na ulici Jarky
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2021
8. Prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce Kamenná Poruba za rok 2021
9. 2. zmena rozpočtu na rok 2022
10. Rôzne.
11. Záver.
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

počet
8

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

mená poslancov
Ing. Skotnický Ľubomír, Bc. Jánošíková Mária, Mgr. Frolová Mária,
Pekný Juraj , Mičúch Juraj, Ing. Sandanus Peter, Mgr. Kavecká Júlia,
Hodas Ján

Uherčíková Adriana

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 5 a viac

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce Kamenná Poruba v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov navrhol
za zapisovateľku: Mgr. Janka Turancová
a za overovateľov: p. poslancov Mgr. Mária Frolová, Ing. Ľubomír Skotnický
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

počet
8

1

mená poslancov
Ing. Skotnický Ľubomír, Bc. Jánošíková Mária, Mgr. Frolová Mária,
Pekný Juraj , Mičúch Juraj, Ing. Sandanus Peter, Mgr. Kavecká Júlia,
Hodas Ján

Uherčíková Adriana

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 5 a viac

K bodu č. 2 - Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo zasadnutia OZ zo dňa
16.2.2022
Uznesenia obecného zastupiteľstva zo zasadnutia OZ zo dňa 16.2.2022 a správu o plnení uznesení
obecného zastupiteľstva zo dňa 16.2.2022 predložil starosta obce Ing. Pavol Sandanus.
Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva zo zasadnutia OZ
zo dňa 16.2.2022
Č. uznesenia

Názov bodu

Stav
(splnená, v plnení,
pozastavená, zrušená)

Nájom pozemku pre parkovanie
nákladného vozidla IVECO
Splnené

282/2022
283/2022
284/2022
285/2022
288/2022

Zámena pozemku s doplatkom Ľubomir
a Zuzana Kaveckí
Žiadosť o umiestnenie predajne na
pozemok obce Radka Balážová Ponuka na predaj pozemku Vilma
Kotríková
Schvaľovanie nájomnej zmluvy pre
zmrzlinový stánok

Splnené
V plnení
Splnené
Splnené

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, starosta predniesol návrh na uznesenie:
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Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba podľa §11 ods.4 zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
I.

Berie na vedomie

informáciu o plnení uznesení z 32. riadneho zasadnutia OZ zo dňa 16.2.2022
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

počet
8

1

mená poslancov
Ing. Skotnický Ľubomír, Bc. Jánošíková Mária, Mgr. Frolová Mária,
Pekný Juraj , Mičúch Juraj, Ing. Sandanus Peter, Mgr. Kavecká Júlia,
Hodas Ján

Uherčíková Adriana

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 5 a viac

K bodu č. 3 – Odsúhlasenie kúpy pozemku, parcely č. 1726/2, vedenej na LV č. 167 pre kú
Kamenná Poruba od Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina,
PSČ 010 57, SR, IČO: 36672297
Starosta obce informoval prítomných o kúpe pozemku od Sevaku od ulicou Hranice o výmere
1187 m2 za kúpnu cenu vo výške 6 133,00 € a predložil prítomným žiadosť od SEVAK na
odpredaj pozemku a odsúhlasenie kúpnej ceny. Na základe znaleckého posudku bola stanovená
všeobecná hodnota predmetného pozemku na 6000,00 € ( 5,06 €/m2). Cena bude navýšená o ½
poplatku za vypracovanie znaleckého posudku 100,00 € a o ½ poplatku návrhu na vklad do
katastra nehnuteľností 33,00 €
Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
A. Schvaľuje kúpu pozemku, parcely č. KN 1726/2, Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere
1187 m2, vedenej na LV č. 167 pre okres Žilina, obec Kamenná Poruba, katastrálne územie
Kamenná Poruba, od predávajúceho Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., sídlo:
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36 672 297, za navrhovanú celkovú kúpnu cenu
6 133,00 €.
B. Poveruje starostu obce podniknúť kroky vedúce k podpisu kúpnej zmluvy a padania
návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

počet
8

1

mená poslancov
Ing. Skotnický Ľubomír, Bc. Jánošíková Mária, Mgr. Frolová Mária,
Pekný Juraj , Mičúch Juraj, Ing. Sandanus Peter, Mgr. Kavecká Júlia,
Hodas Ján

Uherčíková Adriana

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 5 a viac
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K bodu č. 4 – Schválenie Dodatku k Zmluve o dielo na realizáciu diela „NOVOSTAVBA
TELOCVIČNE Kamenná Poruba – II. etapa“ medzi Objednávateľom Obec Kamenná
Poruba a Dodávateľom Porubské služby, s.r.o..
Starosta obce predložil prítomným Dodatok k Zmluve o dielo „Novostavba telocvične Kamenná
Poruba“, jedná sa o navýšenie ceny diela o cca 44 tis. Je v tom zmena projektu vzduchotechniky,
zmena realizácie dreveného obkladu haly, zmena spôsobu realizácie dreveného obkladu fasády
zázemia telocvične na omietku s imitáciou dreva.
Predmetom tohto dodatku je zapracovanie realizačných zmien prác na stavbe s názvom:
„Telocvičňa Kamenná Poruba“
Všetky realizačné zmeny prác sú uskutočnené na základe požiadavky Objednávateľa. Jedná sa
o nasledujúce zmeny:
-

-

V športovej hale telocvične je obklad OSB doskami nahradený dreveným obkladom
(perodrážkou) z borovice. Obklad na čelných stien bude hrúbky 24mm, na bočných stenách
hrúbky 19mm. Obklad bude realizovaný do výšky 3m – po parapet okien (namiesto pôvodnej
výšky 2m). Do rozpočtu je doplnený chýbajúci podkladový rošt.
Časti vonkajšej fasády s drevenným obkladom na zázemí telocvične sú nahradené dekoratívnou
omietkou s imitáciou dreva
Dochádza k zásadnej zmene realizácie vzduchotechnických inštalácii v záujme dosiahnutia
energeticky efektívnejšieho riešenia pri vetraní a vykurovaní športovej haly telocvične (vetranie
a vykurovanie bude realizované centrálnou jednotkou s vyžitím rekuperácie vzduchu) a v záujme
dosiahnutia účinnejšieho odvetrania zázemia telocvične (rozšírenie odvetrania o šatne, sprchy,
fitness).

Celková cena za realizáciu diela „NOVOSTAVBA TELOCVIČNE Kamenná Poruba – II. etapa“
sa týmto dodatkom mení na výšku:
CENA DIELA BEZ DPH
DPH 20%
DPH 10%
CENA DIELA S DPH

556 119,82
0,00
55 611,98
611 721,80

Dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas
ich trvania zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
A. Schvaľuje predmet Dodatku č.2 k Zmluve o dielo na realizáciu diela „NOVOSTAVBA
TELOCVIČNE Kamenná Poruba – II. etapa“ medzi Objednávateľom Obec Kamenná
Poruba a Dodávateľom Porubské služby, s.r.o..
B. Poveruje starostu obce podniknúť kroky vedúce k podpisu Dodatku č.2
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

počet
8

1

mená poslancov
Ing. Skotnický Ľubomír, Bc. Jánošíková Mária, Mgr. Frolová Mária,
Pekný Juraj , Mičúch Juraj, Ing. Sandanus Peter, Mgr. Kavecká Júlia,
Hodas Ján

Uherčíková Adriana

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 5 a viac

K bodu č. 5 – Rozšírenie kuchyne ZŠ s MŠ Kamenná Poruba
Starosta obce informoval prítomných o rozšírení kuchyne ZŠ s MŠ Kamenná Poruba. Cena za
zameranie a štúdiu je 3 540,00 €.
Dokumentáciu spracuje spoločnosť emProject, s.r.o., so sídlom na ulici Revolučná 10, 010 01
Žilina.
Dokumentácia bude spracovaná podľa zákona č. 50/1976 Z (stavebný zákon) a následných noviel
a vykonávacích predpisov. Dokumentácia bude spracovaná v rozsahu architektonickej štúdie a
vychádza z podnikateľského zámeru investora pre danú lokalitu.
Navrhovaná prístavba a stavebné úpravy sú navrhnuté v existujúcom objekte Základnej školy
v Kamennej Porube na pozemkoch investora, v katastrálnom území Kamenná Poruba v intraviláne
na p. č. 149/4, 150/2 a 151/1. Predmetná stavba s pozemkom sa nachádza v strednej časti obce
blízko Obecného úradu.
Samotná stavba Základnej školy je prepojená s Materskou školou cez spojovaciu budovu, ktorá je
na p. č. 149/2 a Materská škola na parcele č. 149/1. Na parcele č. 151/1 je situované futbalové
ihrisko.
Účelom projektovej dokumentácie je navýšenie kapacít kuchyne podľa požiadaviek investora, aby
spĺňali hygienické požiadavky.
a) Súčasný stav žiakov:
• Základná škola – 207
• Materská škola – 80
b) Požadovaný počet stravníkov (navýšenie):
• Základná škola – 250 ideálne 300
• Materská škola – 100 (plánovaný budúci výdaj jedla)
• Dôchodcovia – 50 plánovaný výdaj jedla
c) V súčasnosti chýba:
• múčna príprava
• umývanie čierneho riadu
• výdaj
Prístavba sa riešila max. 10m od existujúcej stavby, aby bol zachovaný prejazd popri prístavbe po
jestvujúcej spevnenej komunikácii v šírke min. 3,8m. Po konzultácii s RÚVZ oddelením hygiena
detí a mládeže, sa dopracovalo k finálnym dvom verziám, z ktorých hygiena uprednostňuje
alternatívu číslo 2, kde zázemie pre kuchárky bude v navrhovanej prístavbe. Ale tlačili sme aj na
prvú verziu, nakoľko pri tejto verzií je menšia prístavba a dopracovali sme sa ku kladnému záveru,
že by nemali problém aj s alt. č. 1 za predpokladu, že budú dodržané hygienické parametre a
renovácia priestorov.
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Vzhľadom na navýšenie kapacít žiakov, bude potrebné plošne upraviť jedáleň, kde sme musí
zrušiť knižnica a čiastočne ubrať z alternatívnej miestnosti. Navrhovaná úprava jedálni vyhovuje
počtu 300 stravníkov, ktorý sa budú striedať 3 fázach stravovania. Vychádza to z prepočtu, na
každé dieťa je potrebné 1,4m2 plochy na stravovanie a tak dostaneme 300detí x 1,4m2 = 420m2 /
3 = 140m2.
Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba
odporúča pokračovať v príprave projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

počet
8

1

mená poslancov
Ing. Skotnický Ľubomír, Bc. Jánošíková Mária, Mgr. Frolová Mária,
Pekný Juraj , Mičúch Juraj, Ing. Sandanus Peter, Mgr. Kavecká Júlia,
Hodas Ján

Uherčíková Adriana

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 5 a viac

K bodu č. 6 – Dažďová kanalizácia na ulici Jarky
Starosta obce informoval prítomných o uložení dažďovej kanalizácie na ulici Jarky. Cenová
ponuka je na 20 440,00 € bez DPH, t.j. 24 528,00 € s DPH. Rúry by sme dodali my
-

Zhotovenie dažďovej kanalizácie len práca bez materiálu (vyrezanie komunikácie,
odstránenie asfalt. Vrstvy, výkopové práce, paženie, lôžko, položenie potrubia, osadenie
cestnej vpuste, obsypy, spätný zásyp, podkladná vrstva zo štrkodrvy po komunikáciu –
106 bm x160 € = 16 960,00 € bez DPH, cena s DPH 20 352,00 €

-

Dodanie štrkodrvy na lôžko, obsypy a podkladnú vrstvu pod kominkáciu – materiál
vrátane dopravy na stavbu – súbor 3 480,00 € bez DPH, cena s DPH 4 176,00€

Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba
schvaľuje realizáciu dažďovej kanalizácie na ulici Jarky.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

počet
8

1

mená poslancov
Ing. Skotnický Ľubomír, Bc. Jánošíková Mária, Mgr. Frolová Mária,
Pekný Juraj , Mičúch Juraj, Ing. Sandanus Peter, Mgr. Kavecká Júlia,
Hodas Ján

Uherčíková Adriana

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 5 a viac
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K bodu č. 7 – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu za rok 2021
V súlade s §18f ods. 1 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predložila hlavná kontrolórka obce odborné stanovisko k návrhu
záverečnému účtu pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.
Podkladom pre spracovanie odborného stanoviska bola analýza rozpočtu a návrh záverečného účtu
obce Kamenná Poruba za rok 2021.
Účelom stanoviska hlavného kontrolóra je odborné posúdenie všetkých aspektov a náležitostí
predloženého návrhu záverečného účtu, ktorými musí záverečný účet obce zo zákona disponovať.
Záver hlavnej kontrolórky obce Kamenná Poruba
Na základe kontroly predložených dokumentov HK, že záverečný účet je spracovaný v súlade s
príslušnými právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav
majetku a záväzkov obce. Vzhľadom na to, že hospodárenie obce bolo v roku 2021 prebytkové,
je zrejme, že obec vynakladala finančné prostriedky účelne a hospodárne.
Na základe uvedených skutočností podľa § 16 ods. 8 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v platnom znení odporúčam zastupiteľstvu obce Kamenná Poruba
schváliť Záverečný účet obce za rok 2021 bez výhrad.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, starosta predniesol návrh na uznesenie:

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba po prerokovaní predloženého materiálu
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Kamenná Poruba za rok 2021.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

počet
8

1

mená poslancov
Ing. Skotnický Ľubomír, Bc. Jánošíková Mária, Mgr. Frolová Mária,
Pekný Juraj , Mičúch Juraj, Ing. Sandanus Peter, Mgr. Kavecká Júlia,
Hodas Ján

Uherčíková Adriana

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 5 a viac

K bodu č. 8 – Prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce Kamenná Poruba za rok 2021
Ekonómka obce predložila prítomným na prerokovanie Záverečný účet obce Kamenná Poruba za
rok 2021.

Dôvodová správa
Záverečný účet obce Kamenná Poruba za rok 2020 je vypracovaný a predložený na
prerokovanie a schválenie obecnému zastupiteľstvu v štruktúre určenej zákonom č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov.
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Záverečný účet obce za rok 2021 obsahuje:
•
•
•
•
•
•
•

Plnenie rozpočtu k 31.12.2021
Rozbor plnenia príjmov za rok 2021
Rozbor plnenia výdavkov za rok 2021
Rozbor príjmov a výdavkov Základnej školy s materskou školou za rok 2021
Použitie prebytku hospodárenia za rok 2021
Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov v r.2021
Finančné usporiadanie vzťahov voči:
➢
➢
➢
➢
➢

•
•
•
•

zriadeným právnickým osobám – základná škola s materskou školou
založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

Bilanciu aktív a pasív k 31.12.2021
Prehľad o stave a vývoji dlhu
Hospodárenie príspevkových organizácií
Prehľad o poskytnutých zárukách

Príjmová časť rozpočtu:
Obec:
Príjmy

Schválený rozpočet

Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Príjmy spolu
Škola:
Bežné
Príjmy spolu obec + ZŠ

Upravený rozpočet po
poslednej zmene

1 505 911,73
246 776,44
793 475,33

Čerpanie

1 323 339,26
0,00
679 004,00
2 002 343,26

2 492 163,50

1 538 312,13
55 060,58
688 814,15
2 223 492,49

50 000,00

50 000,00

62 680,62

2 052 343,26

2 542 163,50

2 286 173,11

Výdavková časť rozpočtu:
Obec:
Výdavky

Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Výdavky spolu
Škola:
Bežné
Kapitálové
Výdavky spolu
Výdavky spolu obec + ZŠ

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet po
poslednej zmene

Čerpanie

454 682,08
642 670,00
52 545,43
1 149 897,51

562 982,55
891 922,95
102 545,43
1 557 450,93

490 298,71
741 558,46
102 545,43
1 334 402,60

802 844,00
0,00
802 844,00

910 428,38
2 568,00
912 996,38

882 493,70
2 568,00
885 061,70

1 952 741,51

2 470 447,31

2 219 464,30

Príjmy:
Výdavky:
Hospodárenie obce:
Vylúčenie z prebytku:
Upravené hospod. obce

2 286 173,11 €
2 219 464,30 €
66 708,81 €
51 130,18 €
15 578,63 €

Z prebytku 51 130,18 € sme vylúčili:
➢ 25 542,21 €
o bežné príjmy ZŠ s MŠ zo ŠR – normatív
o bežné príjmy ZŠ s MŠ zo ŠR – vzdelávacie poukazy
o bežné príjmy ZŠ s MŠ zo ŠR – dopravné
o bežné príjmy ZŠ s MŠ zo ŠR – pandémia COVID19

Strana 9 z 14

21 568,60 €
3 122,48 €
672,26 €
178,87 €

! Tieto prostriedky boli na konci roka prevedené z účtu školy na účet obce a späť poslané na účet školy,
nakoľko sú to účelovo určené prostriedky školy a škola ich musí minúť do 31.03.2022 na bežné potreby
Základnej školy okrem miezd !
➢
➢
➢
➢
➢

18 150,90 € – zostatok dotácie na obedy zadarmo /boli vrátené do ŠR/
185,60 – zostatok dotácie na sčítanie obyvateľov /budú sa vracať do ŠR/
523,07 € - nevyčerpané prostriedky za tábor ZŠ/460 €/ a pobyt MŠ /63,07 €/ - /boli vrátené škole/
257,01 € - nevyčerpané prostriedky za prenájom ZŠ /boli vrátené ZŠ/
6 728,40 € - nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu / na účte školy/

Celý návrh záverečného účtu bude zaslaný v prílohe.
Zostatok rezervného fondu z minulých rokov: 218 086,76 €
Tvorba rezervného fondu z r. 2021:
15 578,63 €
Spolu
233 665,39 €/máme k dispozícií/

Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie:

Návrh uznesenia:
I. Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba:
schvaľuje Záverečný účet obce Kamenná Poruba za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

počet
8

1

mená poslancov
Ing. Skotnický Ľubomír, Bc. Jánošíková Mária, Mgr. Frolová Mária,
Pekný Juraj , Mičúch Juraj, Ing. Sandanus Peter, Mgr. Kavecká Júlia,
Hodas Ján

Uherčíková Adriana

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 5 a viac

II. Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba:
schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 15 578,63 €.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

počet
8

1

mená poslancov
Ing. Skotnický Ľubomír, Bc. Jánošíková Mária, Mgr. Frolová Mária,
Pekný Juraj , Mičúch Juraj, Ing. Sandanus Peter, Mgr. Kavecká Júlia,
Hodas Ján

Uherčíková Adriana

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 5 a viac

K bodu č. 9 – 2. zmena rozpočtu na rok 2022
Ekonómka obce predniesla prítomným návrh na 2. zmenu rozpočtu na rok 2022.
- zmena v položkách rozpočtu viď príloha - 2. zmena rozpočtu
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Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie:

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba
A. Schvaľuje 2. zmenu rozpočtu obce Kamenná Poruba vrátane programov a podprogramov
na rok 2022.

Bežné príjmy
- kategória 100
- kategória 200
- kategória 300
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
- kategória 400
- kategória 500
Príjmy spolu

Rozpočet na rok
2022 v €
1 427 156,06
802 178,00
78 592,00
546 386,06
298 043,24
130 004,00
130 004,00
0,00
1 855 203,30

2. zmena
16.3.2022
1 517 508,26
887 890,00
78 992,00
551 026,06
447 064,86
273 503,71
273 503,71
0,00
2 238 076,83

Bežné výdavky
- kategória 600
Kapitálové výdavky
- kategória 700
Finančné operácie výdavkové
- kategória 800
Výdavky spolu

Rozpočet na rok
2022 v €
1 402 142,85
1 402 142,85
378 043,24
378 043,24
52 641,05
52 641,05
1 832 827,14

2. zmena
16.3.2022
1 429 578,96
1 429 578,96
632 045,86
632 045,86
52 641,05
52 641,05
2 114 265,87
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

počet
8

1

mená poslancov
Ing. Skotnický Ľubomír, Bc. Jánošíková Mária, Mgr. Frolová Mária,
Pekný Juraj , Mičúch Juraj, Ing. Sandanus Peter, Mgr. Kavecká Júlia,
Hodas Ján

Uherčíková Adriana

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 5 a viac

B. Schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške
49 621,00 €.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

počet
8

1

mená poslancov
Ing. Skotnický Ľubomír, Bc. Jánošíková Mária, Mgr. Frolová Mária,
Pekný Juraj , Mičúch Juraj, Ing. Sandanus Peter, Mgr. Kavecká Júlia,
Hodas Ján

Uherčíková Adriana

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 5 a viac

K bodu č. 10 – Rôzne
Riaditeľka školy informovala OZ:
1. Predpokladaný nástup nových žiakov - odídencov z Ukrajiny v týždni od 21. 3. 2022 na základe
odporúčaní MŠVVaŠ SR a podmienok školy:
- do ZŠ podľa počtu žiakov v triedach
- do MŠ nie je možné umiestniť tieto deti z kapacitných dôvodov.
2. Oprava odtokov vody v základnej škole, 2x vážna porucha, neodtekala voda z jednej vetvy MŠ
a ZŠ. Poďakovanie zamestnancom Porubských služieb s.r.o. za pomoc.
3. Výmena a zapojenie nových elektrických rozvodníc na 1. a 2. poschodí z dôvodu
nevyhovujúcich a zastaraných rozvodníc, ktoré spôsobovali výpadky el. prúdu v ZŠ.
4. Doplnenie a výmena internetového pripojenia v jazykovej učebni.
5. prava a rozšírenie kamerového systému v ZŠ - doplnenie kamier na chodby školy z dôvodu
eliminácie patologických javov na škole.
6. Vyučovací proces sa po dvoch rokoch vracia do normálu, pokračuje sa v riadnom prezenčnom
vzdelávaní, musíme pracovať na rozvoji sociálnych kompetencií žiakov, prezentačných
zručnostiach, samostatnosti, tvorivosti a tímovej práci žiakov, ktoré najviac utrpeli dištančným a
prerušovaným vzdelávaním.
7. Pracujeme na zmene webovej stránky školy, aby bola prehľadnejšia a aktuálna (postupný proces
s predpokladom riadneho fungovania od augusta 2022).
8. Obnovenie činnosti ranného školského klubu detí a krúžkovej činnosti od 14. 3. 2022.
9. Obnovenie činnosti školskej knižnice a jej propagácia.
Riaditeľka školy požiadala obecné zastupiteľstvo a informovala:
1. Zmena poplatkov za stravnú jednotku od 1.5.2022 - zvýšenie z dôvodu nárastu cien potravín a
prevádzkových nákladov (energie) a to nasledovne:
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Výška príspevku zákonného zástupcu na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov prejde z 2. finančného pásma do 3. finančného pásma, ktoré je dané
MŠVVaŠ SR (zmeny vyznačené v tabuľke) a prevádzkové (režijné) náklady na jedno jedlo sa
zvýšia o 0,05 €/jeden obed.
Červenou nové ceny, čiernou pôvodné ceny
Desiata
potraviny

Obed Olovrant
potr.
potr.

Spolu
nákup
potravín

Režijné náklady

stravník
Materská
škola
(stravníci od 2
– 6 rokov)

Základná
škola
(stravníci od 6
– 11 rokov)
I.stupeň ZŠ
Základná
škola
(stravníci od
11 – 15 rokov)
II.stupeň ZŠ
Dospelí
(stravníci 15 a
viac rokov)

0,38
0,36

0,90
0,85

0,26
0,24

Úhrada
stravník
€

obec
De 0,38
Ob 1,15
Ol 0,26
Spolu
1,79
1,65

1,54
1,45

0,25
0,20

1,44

1,21
1,15

1,21
1,15

0,25
0,20

1,44

1,46
1,35

1,30
1,23

1,30
1,23

0,25
0,20

1,44

1,55
1,43

1,41
1,33

1,41
1,33

1,74
1,69

0

3,15
3,02

2. Zmena poplatkov na čiastočnú úhradu za dieťa v MŠ od 1.5.2022 z 12 € na 15 €/mesiac.
Prevádzka materskej školy bude od septembra do júla (11 mesiacov), nebude bývať tzv "letný
pobyt", za ktorý sa bude vyberať zvlášť poplatok, teda aj za prázdninový mesiac júl bude
poplatok rovnaký a to 15 €.
V mesiaci august bude bývať materská škola zatvorená - povinnosť dezinfekcie a hĺbkového
čistenia podľa vyhlášky RÚVZ a MŠ.
Poplatok bude musieť rodič zaplatiť aj v prípade, že dieťa nebude navštevovať MŠ celý mesiac.
Ak z vážnych zdravotných dôvodov bude dieťa dlhodobo choré a rodič to doloží potvrdením od
lekára, bude mu poplatok odpustený.
Tiež dieťa, ktoré je z rodiny v sociálnej núdzi a prinesie o tom potvrdenie z ÚPSVaR a dieťa,
ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie nebude tento poplatok uhrádzať.
Všetky podrobnosti budú uvedené v nových VZN.
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K bodu č. 11 – Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené 20,00 hod.
Budúce zastupiteľstvo bude : 13.4.2022

Zapísal/(a):

Mgr. Janka Turancová

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

Overovatelia:

Mgr. Mária Frolová

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

Ing. Ľubomír Skotnický

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

Ing. Pavol Sandanus
Starosta obce
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