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: obeckamennaporuba@stonline.sk

Zápisnica z 26. riadneho zasadnutia poslancov OZ v Kamennej Porube
konaného dňa 16.6.2021 o 18-tej hod. v hlavnej sále kultúrneho domu
v Kamennej Porube
Prítomní:

Ing. Pavol Sandanus - starosta obce
Poslanci : Mičúch Juraj, Mgr. Frolová Mária, Mgr. Kavecká Júlia
Pekný Juraj, Ing. Skotnický Ľubomír, Uherčíková Adriana
Ing. Sandanus Peter

Neprítomní:

Poslanci: Hodas Ján, Bc. Jánošíková Mária

Ďalší prítomní: Mgr. Dubeňová Petra – hlavný kontrolór obce
Mgr. Maniaková Zuzana – riaditeľka ZŠ s materskou školou
Ing. Emília Huljaková - zamestnanec obce
Ing. Dominika Chrástecká – zamestnanec obce
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: Hodas Ján, Bc. Jánošíková Mária
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášania schopné.
(Nadpolovičná väčšina všetkých)

Schválenie programu
Následne starosta oboznámil prítomných s návrhom programu 26. 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 14.5.2021
3. Schvaľovanie predaja pozemku vo vlastníctve obce pre Oľgu Domanickú – časť
parcely EKN 886/102, vedenej na LV č.2254 pre katastrálne územie Kamenná
Poruba, obec Kamenná Poruba, okres Žilina
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4. Výstavba telocvične – informácia o prebiehajúcich prácach a práce nad rámec
projektovej dokumentácie
5. Žiadosť o zmenu územného plánu týkajúceho sa parciel č. 663/16 a 663/17.
6. Schvaľovanie dodatku č.1 - Príloha k „Zásadám o hospodárení s majetkom
obce“
7. 5. zmena rozpočtu za rok 2021
8. 6. zmena rozpočtu za rok 2021
9. Rôzne
10. Záver.
Starosta obce sa následne spýtal , či má niekto z prítomných k návrhu programu pripomienky,
pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

2

mená poslancov
Ing. Skotnický Ľubomír, Mgr. Frolová Mária, Mgr. Kavecká Júlia,
Uherčíková Adriana, Pekný Juraj , Mičúch Juraj, Ing. Sandanus Peter

Hodas Ján, Bc. Jánošíková Mária

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 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: Ing. Emília Huljaková
a za overovateľov: p. poslancov : p. Pekný Juraj, Ing. Sandanus Peter
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

2

mená poslancov
Ing. Skotnický Ľubomír, Mgr. Frolová Mária, Mgr. Kavecká Júlia,
Uherčíková Adriana, Pekný Juraj , Mičúch Juraj, Ing. Sandanus Peter

Hodas Ján, Bc. Jánošíková Mária

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac

K bodu č. 2 - Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo zasadnutia OZ zo dňa
14.5.2021
Uznesenia obecného zastupiteľstva zo zasadnutí OZ zo dňa 14.5.2021 predložil starosta obce
Ing. Pavol Sandanus.

Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva zo zasadnutia OZ
zo dňa 14.05.2021
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Č. uznesenia

Názov bodu

Stav
(splnená, v plnení,
pozastavená, zrušená)

219/2021

220/2021

Schválenie Dohody o spolupráci pri
realizácii stavby „Dopravné napojenie
obce Kamenná Poruba do Kuneradu,
II. etapa“ medzi obcou Kamenná
Poruba a spoločnosťou Prameň
Kamenná Poruba, s.r.o.
Odpredaj pozemku vo vlastníctve obce
pre Oľgu Domanickú – časť parcely
EKN 886/102, vedenej na LV č.2254
pre katastrálne územie Kamenná
Poruba, obec Kamenná Poruba, okres
Žilina

Splnená

Splnená

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 25. riadneho zasadnutia OZ zo dňa 14.5.2021
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

2

mená poslancov
Ing. Skotnický Ľubomír, Mgr. Frolová Mária, Mgr. Kavecká Júlia,
Uherčíková Adriana, Pekný Juraj , Mičúch Juraj, Ing. Sandanus Peter

Hodas Ján, Bc. Jánošíková Mária

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac

K bodu č. 3 – Schvaľovanie predaja pozemku vo vlastníctve obce pre Oľgu Domanickú
– časť parcely EKN 886/102, vedenej na LV č.2254 pre katastrálne územie Kamenná
Poruba, obec Kamenná Poruba, okres Žilina
Starosta predložil prítomným vypracované dokumenty potrebné k odpredaju pozemku.
Zámer bol zverejnený 25.5.2021
Kúpna zmluva, ktorú dala vypracovať obec
Cena ostáva 10 Eur za m2 – Celková kúpna cena je 860 Eur za 86 m2 pozemku.
Kupujúci, čiže p. Domanická Oľga bude hradiť správne poplatky za podanie Návrhu na vklad
do katastra.
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Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube schvaľuje
v súlade s ustanovením § 9a odsek 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov predaj nižšie uvedeného majetku obce Kamenná Poruba z dôvodu
hodného osobitného zreteľa:
- Parcelu CKN 2953/2 v katastrálnom území Kamenná Poruba (823449) o výmere 80m2,
druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
- Parcelu CKN 2953/3 v katastrálnom území Kamenná Poruba (823449) o výmere 6m2,
druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
Parcely C-KN 2953/2 a C-KN 2953/3 boli vytvorené na parcele E-KN 886/102,
zapísanej na LV č. 2254 pre kú. Kamenná Poruba, obec Kamenná Poruba, okres Žilina, na
základe geometrického plánu zo dňa 14.4.2021 vyhotoveného BV PLAN, spol.s r.o., Fačkov
72, 013 15 Fačkov, autorizačne overeným Ing. Jurajom Rosinčinom dňa 15.4.2021, úradne
overeným Okresným úradom katastrálnym odborom Žilina dňa 27.4.2021 pod č. G1-648/2021,
zpm-1013.
Kupujúcim bude: Oľga Domanická, nar. 12.07.1940, bytom Hlavná 244/20, 013 14
Kamenná Poruba.
Kúpna cena je stanovená na 10,00 € za m2. Celková kúpna cena je 860,00 €.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že parcela CKN 2953/3 je zastavaná
rodinným domom vo vlastníctve záujemcu a parcela CKN 2953/2 je súčasťou oplotenia
pozemku, na ktorom sa nachádza rodinný dom vo vlastníctve záujemcu. S prihliadnutím na
skutočnosť, že na časti pozemku stojí rodinný dom vo vlastníctve záujemcu a zvyšok pozemku
tvorí prirodzenú hranicu pozemku v línii stavby domu, je predpoklad, že obci by sa nepodarilo
iným spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným majetkom.
Obec Kamenná Poruba zverejnila zámer predať predmetný pozemok z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre Oľgu Domanickú, nar. 12.07.1940, bytom Hlavná 244/20, 013 14
Kamenná Poruba, na svojej úradnej tabuli a na internetovej stránke obce v súlade s ust. § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, dňa
25.5.2021.
Obec Kamenná Poruba znáša všetky náklady spojené s vypracovaním kúpno-predajnej
zmluvy a kupujúci znáša všetky náklady s podaním kúpno-predajnej zmluvy na vklad do
katastra nehnuteľností.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

2

mená poslancov
Ing. Skotnický Ľubomír, Mgr. Frolová Mária, Mgr. Kavecká Júlia,
Uherčíková Adriana, Pekný Juraj , Mičúch Juraj, Ing. Sandanus Peter

Hodas Ján, Bc. Jánošíková Mária

Potrebné kvórum na schválenie: trojpätinová väčšina všetkých, t.j. 6 a viac
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K bodu č. 4 – Výstavba telocvične – informácia o prebiehajúcich prácach a práce nad
rámec projektovej dokumentácie
Starosta predložil prítomným rozpočet na práce pri výstavbe telocvične, ktoré budú realizované
naviac oproti pôvodnému rozpočtu a to:
Naviac práce:
•
•

Stenové panely – rozpočet vo výške 26 519,17 Eur s DPH
Ostatné naviac práce – rozpočet vo výške 20 801,42 Eur s DPH

Starosta obce informoval o prácach na telocvični:
-

-

-

-

Boli spravené základové konštrukcie
Meškala dodávka dreva z Rakúska, ale momentálne už je drevená stĺpová konštrukcia hotová
Sú 2 varianty postupov prác : 1. buď bude najskôr opláštenie a následne základy pod zázemím, alebo 2.
variant, ktorý bude opačne a to najskôr budú vyhotovené základy pod zázemím a potom opláštenie , je
to na rozhodnutí zhotoviteľa.
Navýšenie rozpočtu na zemné práce v sume 20 801,42 Eur s DPH spočíva v tom, že bol zle zameraný
výškopis, následne sa museli robiť vyššie základy DT bloky a štrkové lôžka pod podkladový betón, pri
výkopových prácach sa našli pôvodné základy, bývalej MŠ, ktoré museli odstrániť.
V projektovej dokumentácii bol nesúlad druhov stenových panelov. Vo výkaze-výmer boli navrhnuté
stenové panely, ktoré zodpovedali požiarnej odolnosti 15 minút, nakoľko telocvičňa je verejná budova,
požiarna odolnosť stenových panelov musí byť 45 minút, preto musí dôjsť k zmene dodávky stenových
panelov s vyššou požiarnou odolnosťou – MW panely 200 mm , mení sa vnútorná tepelná izolácia –
panel je s minerálnou vlnou, taktiež sa zvyšujú náklady na montáž, dopravu, kotvenie týchto panelov.
Preto sa navýšuje rozpočet na stenové panely z minerálnej vlny o sumu 26 519,17 Eur s DPH. Situácia
je zložitá nakoľko stále stúpajú ceny stavebného materiálu.
Ing. Gondžár musí pripraviť Dodatok k zmluve a následne k Dodatku sa priloží položkový rozpočet.
Vysúťažená cena bola cca 420 000 Eur a výška Dodatkov sa musí zmestiť do 15% z OC vysúťaženej
sumy

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce v Kamennej Porube
Schvaľuje práce navyše v zmysle dodaných výkazov výmer
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

2

mená poslancov
Ing. Skotnický Ľubomír, Mgr. Frolová Mária, Mgr. Kavecká Júlia,
Uherčíková Adriana, Pekný Juraj , Mičúch Juraj, Ing. Sandanus Peter

Hodas Ján, Bc. Jánošíková Mária

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac

K bodu č. 5 – Žiadosť o zmenu územného plánu týkajúceho sa parciel č. 663/16 a 663/17.
Starosta informoval prítomných o žiadosti p. Halúsku o zmenu územného plánu.
P. Anton Halúska podal dňa 14.5.2021 na Obecný úrad Žiadosť o zmenu územného plánu
týkajúceho sa parciel č. 663/16 a 663/17. V súčasnosti sú zaradené ako plochy výroby
a technickej vybavenosti , do zmeny územného plánu je žiadosť o zaradenie do plôch pre
bývanie a plôch pre občiansku vybavenosť. P. Halúska priložil aj investičný zámer týkajúci sa
dotyčných parciel.
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Starosta privítal na zastupiteľstve aj p. Halúsku, ktorému dal slovo.
P. Halúska - pôvodný nájomník odstúpil od zmluvy a momentálne sa mi nepodarilo získať
nových nájomníkov na prenájom výrobných priestorov, preto ma najskôr napadla myšlienka
ponúknuť priestory na prenájom obchodnej spoločnosti LIDL, ale odmietli ponuku kvôli
sťaženej dostupnosti a z obavy nízkej klientely, ďalšia myšlienka bola urobiť verejné celoročné
klzisko, ale tú som zavrhol, kvôli vysokým vstupným nákladom a nízkej miery návratnosti, tak
ma napadlo prepracovať pôvodnú výrobnú budovu na budovu bytovú. Navrhovaná veľkosť
bytov je 55 m2 (2+1). Pristavená by bola ešte jedna budova, kde na prízemí by vznikol
obchodný priestor ( predajňa potravín a zmiešaného tovaru) a následne na poschodí by bol 4izbový byt so zelenou strechou. Ja viem , že v okolí sa nachádza výrobný areál, ale všetko sa
dá upraviť, respektíve ten kto si ten byt kúpi, musí byť stotožnený s prostredím v akom sa byt
nachádza. V okolí sa nachádzajú rodinné domy.
O 19,00 hod. prišla Bc. Jánošíková Mária – poslankyňa.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 8 a OZ je aj naďalej uznášania
schopné.
Sandanus Peter – poslanec – vidíme problém vo výrobnom areáli, sú tam výrobné haly, kde sa
používajú píly a iné stroje, ktoré spôsobujú hluk, prašnosť. Môžeme čakať aj potencionálne
sťažnosti od obyvateľov
Starosta – mám 3 body, ktoré by sme mali preveriť.
1) Či nám budú hroziť sťažnosti od potencionálnych obyvateľov a ako by sme sa s nimi mali vysporiadať –
spýtam sa právnika.
2) Preverím si u spracovateľa územného plánu, či vôbec môže dôjsť k takejto zmene územného plánu
uprostred výrobnej a priemyselnej zóny.
3) A hlavne pozemok na ktorom chcete bytový dom, susedí s obecným pozemkom na ktorom plánujeme
vybudovať zberný dvor, už teraz ho používame ako zberné miesto. Na výstavbu zberného dvora chceme
žiadať o dotáciu, a tým by mohlo dôjsť k problému pri schvaľovaní (napr. že by nemohol byť objekt na
bývanie v zóne zberného miesta)
Investičný zámer p. Halúsku:
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Na základe 3 bodov, ktoré navrhol preveriť starosta sa poslanci OZ v priebehu letného obdobia
vyjadria k jeho podanej žiadosti.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
A) Berie na vedomie informáciu o investičnom zámere a žiadosť o zmenu územného plánu obce
Kamenná Poruba pre parcely CKN 663/16 a 663/17.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet

mená poslancov

8

Ing. Skotnický Ľubomír, Mgr. Frolová Mária, Mgr. Kavecká Júlia,
Uherčíková Adriana, Pekný Juraj , Mičúch Juraj, Ing. Sandanus Peter
Bc. Jánošíková Mária

1

Hodas Ján

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

K bodu č. 6 – Schvaľovanie dodatku č.1 - Príloha k „Zásadám o hospodárení s majetkom
obce“
Ing. Emília Huljaková predložila prítomným Návrh Dodatku č. 1 k Prílohe k „Zásadám
o hospodárení obce“
Za prenájom obrusov z KD sme účtovali 1€ za kus obrusu ( to znamená že pranie obrusov nás stálo 0,86
€+0,14 € ). Výsledná suma 1,0 € sa platilo keď sme požičiavali obrusy občanom domov, alebo do
Koniarky. (Keď sa používajú obrusy v KD platí sa len za pranie obrusov ).
Nakoľko od 1.1.2021 sa zvýšila cena prania obrusov z 0,86€ na 1,05 € , a táto suma za pranie je vyššia
ako celý nájom ( 1,0 €) musíme danú sumu prehodnotiť a schváliť. Aby sme zakaždým nemuseli
schvaľovať novú sumu za nájom navrhujem stanoviť cenu ktorá sa bude skladať z dvoch častí . Suma za
pranie ( ktorá bude variabilná a bude sa odvíjať od ceny v práčovni + pevná suma a to je suma za
krátkodobý prenájom t.j. 0,15 €
Príklad:
V súčasnosti by výsledná suma bola 1,05 €+0,15 €= 1,2 €/1ks obrus

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube:
I.

Schvaľuje

Dodatok č.1 k Príloha k „Zásadám o hospodárení s majetkom obce“
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet

mená poslancov

8

Ing. Skotnický Ľubomír, Mgr. Frolová Mária, Mgr. Kavecká Júlia,
Uherčíková Adriana, Pekný Juraj , Mičúch Juraj, Ing. Sandanus Peter
Bc. Jánošíková Mária

1

Hodas Ján

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 5 a viac
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K bodu č. 7 – 5. zmena rozpočtu za rok 2021
Ekonómka obce predložila prítomným 5. zmenu rozpočtu za rok 2021
Podľa § 14 odsek 2. Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č.
583/2004 Z. z., navrhujeme 5. zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením v kompetencii starostu
obce – a to presunom rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nezmenili celkové príjmy a celkové výdavky.
/ - jednotlivé zmeny medzi položkami viď príloha /

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube:
Berie na vedomie 5. zmenu rozpočtu obce Kamenná Poruba vrátane programov
a podprogramov na rok 2021.

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

Rozpočet na rok
2021 v €
1 373 339,26
796 178,00
77 152,13
500 009,13
0,00
679 004,00
209 004,00
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5. zmena
1.6.2021
1 442 282,35
796 178,00
77 152,13
568 952,22
0,00
739 475,33
269 475,33

- kategória 500
Príjmy spolu

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

470 000,00
2 052 343,26

470 000,00
2 181 757,68

Rozpočet na rok
2021 v €
1 257 526,08
1 257 526,08
642 670,00
642 670,00
52 545,43
52 454,43
1 952 741,51

5. zmena
1.6.2021
1 365 846,50
1 365 846,50
645 238,00
645 238,00
52 545,43
52 454,43
2 063 629,93

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet

mená poslancov

8

Ing. Skotnický Ľubomír, Mgr. Frolová Mária, Mgr. Kavecká Júlia,
Uherčíková Adriana, Pekný Juraj , Mičúch Juraj, Ing. Sandanus Peter
Bc. Jánošíková Mária

1

Hodas Ján

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

K bodu č. 8 – 6. zmena rozpočtu za rok 2021
Ekonómka obce predložila prítomným 6. zmenu rozpočtu za rok 2021
- zmena v položkách rozpočtu viď príloha - 6. zmena rozpočtu
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Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube:
Schvaľuje 6. zmenu rozpočtu obce Kamenná Poruba vrátane programov a podprogramov na
rok 2021.

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

Rozpočet na rok
2021 v €
1 373 339,26
796 178,00
77 152,13
500 009,13
0,00
679 004,00
209 004,00
470 000,00
2 052 343,26

6. zmena
16.6.2021
1 450 895,35
796 178,00
77 287,13
577 430,22
860,00
739 475,33
269 475,33
470 000,00
2 191 230,68

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

Rozpočet na rok
2021 v €
1 257 526,08
1 257 526,08
642 670,00
642 670,00
52 545,43
52 454,43
1 952 741,51

6. zmena
16.6.2021
1 370 846,50
1 370 846,50
693 860,33
693 860,33
52 545,43
52 454,43
2 117 252,26

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

mená poslancov

8

Ing. Skotnický Ľubomír, Mgr. Frolová Mária, Mgr. Kavecká Júlia,
Uherčíková Adriana, Pekný Juraj , Mičúch Juraj, Ing. Sandanus Peter
Bc. Jánošíková Mária

1

Hodas Ján

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

K bodu č. 9 – Rôzne
Starosta informoval prítomných:
1.
-

Chodníky v tomto roku nebudeme robiť, musíme dorobiť amfiteáter, oplotenie, ihrisko pri Koniarke,
ohnisko na opekanie, projektovú dokumentáciu na podkrovie Koniarky – zvyšné podkrovie.
Investičná pomoc pre sociálne podniky sa naťahuje, p. Lovingerová hovorila, že by sa to už malo posunúť.
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-

-

Sú vysúťažené auto a báger. Keď nemáme vlastné stroje je nerozumné si stroje stále požičiavať. Treba
počkať, na jar sa pustíme do chodníkov. Materiál máme kúpený asi 2/3. od multifunkčného ihriska po p.
Stančekovú sa musia urobiť zmluvy o budúcej zmluve s vlastníkmi pozemkov pre stavebné povolenie,
nakoľko pozemky súkromných vlastníkov zasahujú do chodníka.
Z investičného zámeru by sme mali dostať 75 000 Eur.
Dali sme vypracovať projektovú dokumentáciu na kanalizačnú prípojku základnej školy. Realizácia
stavby by mala prebehnúť počas prázdnin – August 2021.

2.
-

Zásielkovňa : Z-BOX : je na solárny panel , dali by sme ho pred OcÚ.

-

3.7.2021 sa bude konať Turnaj detí vo futbale, môže sa objednať skákací hrad

3.

K bodu č. 10 – Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,10 hod.
Budúce zastupiteľstvo bude : podľa potreby

Zapísal/(a): Ing. Emília Huljaková

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

Overovatelia: Pekný Juraj

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

Ing. Sandanus Peter

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

Ing. Pavol Sandanus
Starosta obce
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