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 4.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Kamenná Poruba konaného dňa 10.4.2019
Prítomní:Ing. Pavol Sandanus- starosta obce
Poslanci :: Mgr. M. Frolová , Mgr. J. Kavecká,
p. J. Pekný, p. J. Mičúch, Ing. P. Sandanus,
p. Uherčíková A., p. Janošíková M.,
Neprítomní:Ing. Skotnický Ľ.,p.Hodas J.
Ďalší prítomní:Ing. D. Chástecká, Ing. Kasmanová M. , Hodásová J.
Verejnosť:Mgr. Petra Dubeňová, p. Mičúch J.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným návrhom programu
1. Otvorenie.
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesenia obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho zasadnutia
4. Voľba kontrolóra obce Kamenná Poruba
5. Schválenie platenia členských poplatkov v združeniach
6. Program odpadového hospodárstva ZO RD na roky 2016-2020
7. Žiadosti o odkúpenie obecných pozemkov-informácia
8. Deň zeme
9. Heligonkári
10. Rôzne
11. Návrh uznesenia.
12. Záver.
Následne sa starosta obce spýtal, či má niekto z prítomných k návrhu programu
pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.

Takto navrhnutý program bol prijatý počtom hlasov 7
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H L A S O V A N I E:
ZA:7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Mgr. M. Frolová, , Bc. M. Janošíková,
Mgr. J. Kavecká,
J. Mičúch, J. Pekný, Ing. P. Sandanus,,
A.Uherčíková

Kbodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Ing. Pavol Sandanus, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci:
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje:
Overovatelia zápisnice: Uherčíková, A. Frolová M
Zapisovateľka:Kavecká J.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Mgr. M. Frolová, , Bc. M. Janošíková,
Mgr. J. Kavecká,
J. Mičúch, J. Pekný, Ing. P. Sandanus,,
A.Uherčíková

K bodu 3. Kontrola uznesenia obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho zasadnutia

Predložil starosta obce In. P. Sandanus.

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 3. riadneho zasadnutiaOZ z 12.3.2019
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
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H L A S O V A N I E:
ZA:7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Mgr. M. Frolová, , Bc. M. Janošíková,
Mgr. J. Kavecká,
J. Mičúch, J. Pekný, Ing. P. Sandanus,,
A.Uherčíková

K bodu 4.Voľba kontrolóra obce Kamenná Poruba
Starosta obce informoval, že na hlavného kontrolóra sa prihlásil 1 kandidát. Je to Mgr. Petra
Dubeňová.
Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykonal starosta obce za prítomnosti
zástupcu starostu obce dňa 28.3.2019 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu
a skonštatoval, že kandidát spĺňa všetky podmienky pre voľbu hlavného kontrolóra. Kandidát
má možnosť vystúpiť v trvaní 5 min. a obhájiť svoju kandidatúru. Túto možnosť Mgr. Petra
Dubeňová využila a poslancom predstavila dôvody prečo kandiduje na túto funkciu aj svoje
doterajšie pracovné skúsenosti. Poslanci následne pristúpili k voľbe.

Predseda VK Ing. Sandanus P prečítal návrh na volebný poriadok pre tajné voľby hlavného
kontrolóra, ktorý poslanci OZ schválili.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo:
Obecné zastupiteľstvo Obce Kamenná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. j.) v nadväznosti na
§ 18 a 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
schvaľuje volebný poriadok pre tajné voľby hlavného kontrolóra, konaného dňa: 10.4.2019
v nasledujúcom rozsahu:
1. Každý poslanec obdrží obálku s 1 hlasovacím lístkom označený pečiatkou obce
Kamenná Poruba. Hlasovací lístok obsahuje poradové číslo kandidáta, meno
a priezvisko, zoradené podľa abecedného zoznamu.
2. Na hlasovacom lístku pre voľbu hlavného kontrolóra sa udelí hlas najviac jednému
kandidátovi zakrúžkovaním poradového čísla pred menom kandidáta
3. V prípade nezakrúžkovania ani jedného kandidáta, alebo iným spôsobom upravený,
preškrknutý či dopísaný hlasovací lístok sa prihliada ako neplatný
4. Upravený hlasovací lístok vloží každý poslanec do opečiatkovanej obálky. Obálku
vloží do volebnej schránky.
5. Po uplynutí doby na odovzdanie obálok s hlasovacím lístkom , volebná komisia zistí
počet odovzdaných obálok, počet platných a počet neplatných hlasovacích lístkov.
6. Za hlavného kontrolóra bude zvolený kandidát ktorý má nadpolovičnú väčšinu
všetkých platných hlasov poslancov obecného zastupiteľstva
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
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H L A S O V A N I E:
ZA:7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Mgr. M. Frolová, , Bc. M. Janošíková,
Mgr. J. Kavecká,
J. Mičúch, J. Pekný, Ing. P. Sandanus,,
A.Uherčíková

Volebná komisia rozdala poslancom OZ obálky s hlasovacími lístkami. Prebehli tajné voľby
hlavného kontrolóra obce. Komisia sčítala hlasy a oznámila výsledky volieb.
Počet kandidátov:1
Počet odovzdaných obálok:7
Počet platných hlasovacích lístkov:7
Počet neplatných hlasovacích lístkov:0
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo Obce Kamenná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. j.) v nadväznosti na
§ 18 a §18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
konštatuje, že na základe výsledkov voľby hlavného kontrolóra obce Kamenná Poruba bola
Mgr. Petra Dubeňová zvolená do funkcie hlavného kontrolóra obce pre 6 ročné funkčné
obdobie kontrolóra obce Kamenná Poruba od 1.5.2019-30.4.2025 s rozsahom úväzku 0,13
poveruje
starostu obce Kamenná Poruba podpísaním pracovnej zmluvy dňom 1.5.2019-30.4.2025.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Mgr. M. Frolová, , Bc. M. Janošíková,
Mgr. J. Kavecká,
J. Mičúch, J. Pekný, Ing. P. Sandanus,,
A.Uherčíková

A keďže zvolený hlavný kontrolór má aj inú zárobkovú činnosť, poslanci prijali nasledovné
uznesenie
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo Obce Kamenná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. j.) v nadväznosti na
§ 18 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
súhlasís inou zárobkovou činnosťou hlavného kontrolóra
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Mgr. M. Frolová, , Bc. M. Janošíková,
Mgr. J. Kavecká,
J. Mičúch, J. Pekný, Ing. P. Sandanus,,
A.Uherčíková

K bodu 5. Schválenie platenia členských poplatkov v združeniach
Ing. Skotnický prišiel na zastupiteľstvo a ospravedlnil sa za neskorší príchod.
Predkladá Ing. Chrastecká. Obec by mala platiť niekoľko poplatkov za členské v rôznych
združeniach. Starosta obce vysvetlil aké sú prínosy členstva obce v jednotlivých združeniach.
- ZMO – Združenie miest a obcí Rajeckej doliny ( separovaný zber, -niektoré obce už odtiaľ
odišli )
- ZMOS – Združenie miest a obcí Slovenska-dôležité členstvo kvôli školeniam
- Združenie miest a obcí Rajecká dolina
- MAS – Miestná akčná skupina Rajecká dolina – do ktorej dávame zatiaľ len peniaze
- RVC Martin- ponúka rôzne školenia
- PRAMEŇ združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov-založené
kvôli kompostérom, ktoré by mali prísť budúci týždeň
- EUROREGIÓN BESKYDY –zvážime členstvo
Združenie obcí aglomerácia Rajecké Teplice –vytvorené kvôli kanalizácií, -zvážime členstvo.

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo Obce Kamenná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. m.) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
schvaľujezaplatenie členských príspevkov na rok 2019 v nasledovnýchzdruženiach:
- ZMO – Združenie miest a obcí Rajeckej doliny
- ZMOS – Združenie miest a obcí Slovenska
- Združenie miest a obcí Rajecká dolina
- Združenie obcí aglomerácia Rajecké Teplice
- MAS – Miestná akčná skupina Rajecká dolina
- RVC Martin
- PRAMEŇ združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov
- EUROREGIÓN BESKYDY

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
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H L A S O V A N I E:
ZA:8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Mgr. M. Frolová, , Bc. M. Janošíková,
Mgr. J. Kavecká,
J. Mičúch, J. Pekný, Ing. P. Sandanus,,
A.Uherčíková, Ing. Skotnický Ľ.

K bodu 6. Program odpadového hospodárstva ZO RD na roky 2016-2020
Predkladá Hodásová
Starosta –program vypracoval programový hospodár, združenie ktoré sa zaoberá odpadmi.
Malo by sa predchádzať vzniku odpadov. Do budúcnosti treba robiť väčšiu osvetu medzi
ľuďmi.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo Obce Kamenná Poruba v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
schvaľuje Program odpadového hospodárstva Združenia obcí Rajecká dolina na roky 20162020
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Mgr. M. Frolová, , Bc. M. Janošíková,
Mgr. J. Kavecká,
J. Mičúch, J. Pekný, Ing. P. Sandanus,,
A.Uherčíková, Ing. Skotnický Ľ.

K bodu 7.Žiadosti o odkúpenie obecných pozemkov-informácia
p. Mičúch žiada odkúpenie pozemkov pri kultúrnom dome.
Na základe dlhodobého užívania (cca 40 rokov), žiadam o odkúpenie podielu 9/10 z pozemku
vedeného v katastri nehnuteľnosti na liste vlastníctva č. 2391 v katastrálnom území Kamenná
Poruba ako parc. č. EKN 188/2 — orná pôda o výmere 924 m2. Predmetný pozemok
zodpovedá v novom stave parcelám č. CKN 536 a 537/1 a tieto nie sú evidované na liste
vlastníctva.
Pozemky užívam 28 rokov, pred nami moji starí a prastarí rodičia (za pozemky sme celé roky
ja, moji starí a prastarí rodičia platili dane, čo je možné overiť si aj na Obecnom úrade ) a tieto
boli získané výmenou za pozemky na ktorých v súčasnosti stojí kultúrny dom, pozemky boli
užívané v dobrom vedomí, že patria našej rodine. Doklady z tejto zámeny nemáme.
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p. Kasmanová upozornila, že obec môže majetok predávať tak, že viacerí musia dať cenové
ponuky. Výnimkou je len osobitný zreteľ.
-žiadateľ sa pokúsi získať svedectvo niekoho , kto si pamätá výmenu pozemkov z roku 1975
a na základe toho obec využije možnosť predať pozemok cez osobitný zreteľ.
p. Dubeňová
Žiada o odkúpenie časti pozemku KN E parc. č. 339/10 nachádzajúci sa v katastrálnom území
a obci Kamenná Poruba. Pozemok KN E parcela č. 339/10, druh pozemku orná pôda o
celkovej výmere 1602 m2 je evidovaný na Okresnom úrade v katastrálnom odbore na liste
vlastníctva č. 2254 vo vlastníctve obce Kamenná Poruba v podiele 1/1.
Odôvodnenie: časť pozemku KN E parc. č. 339/10 užívam spolu s rodinou pokojne a
nerušene 50 rokov a riadne zaň platím daň z nehnuteľnosti. Pozemok je oplotený a tvorí
súčast' dvora pri rodinnom dome. Plot je postavený tak, že čast' pozemku KNE parc. č. 339/10
je začlenená ako súčasť dvora patriaceho k rodinnému domu súp.č.370, ktorý vlastním. Na
pozemku je vysadená zeleň a okrasné dreviny. Pozemok užívame tiež ako prístupovú cestu k
rodinnému domu. Pozemok parcela č. KN E 339/10, ktorá je vo vlastníctve obce priamo
susedí s nehnuteľnosťami, ktoré vlastním a to pozemkom KN C parc.č. 986/1, na ktorom je
postavená stavba rodinného domu súp. č. 370 a pozemkom KN C par. č. 986/2, ktorý užívame
ako záhradu. Pozemok užívam spolu s rodinou ako vlastný, o pozemok sa staráme,
udržiavame a zhodnocujeme na vlastné náklady.
V tomto prípade sa dá použiť osobitný zreteľ, lebo p. Dubeňová má oplotený pozemok pri
dome, dlhodobo do využíva. Financie z odpredaja by sa použili na vysporiadanie cesty okolo
p. Dubeňovej. Treba vyvolať jednanie s vlastníkmi. P. Starosta sa dohodne s p. Dubeňovou
o predbežnej cene + žiadateľ bude znášať všetky náklady spojené s geometrickým plánom ,
kúpnopredajnou zmluvou a zápisom do katastra nehnuteľnosti.

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo Obce Kamenná Poruba v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
Berie na vedomie informáciu o žiadostiach o odkúpenie obecných pozemkov

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:8

PROTI: 0

Mgr. M. Frolová, , Bc. M. Janošíková,
Mgr. J. Kavecká,
J. Mičúch, J. Pekný, Ing. P. Sandanus,,
A.Uherčíková, Ing. Skotnický Ľ.
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ZDRŽAL SA: 0

K bodu 8. Deň zeme
26.4.2019 Deň zeme-škola- pozbiera odpadky po obci, pozametá chodníky
27.4.2019-Deň zeme
Porubský potok ( OŠK, DHZ )
Potoky ( Rodičovská rada )
Podhorie, Dolina ( Namsak )
Detské ihriská + okolie kultúrneho domu( Kamienkovo, Únia žien )
Pripravené budú aj traktory na zvážanie konárov z obce na štiepkovanie.
Rukavice a vrecia zabezpečí obec
Na záver bude pripravené občerstvenie.
K bodu 9. Heligonkári
Porubská heligónka 2019, sobota-4.5.2019 o 15:00 hod.
Príprava javiska- postavenie dreveného domčeka, drevené sedenie + kvety, stoličky.
Zodpovední: poslanci (v piatok o 19:00hod.)
Občerstvenie: nákup občerstvenia pred vystúpením objednáme z COOP Jednoty
moravské koláče-Únia žien
Darčeky pre účinkujúcich: vyberie a objedná Mgr. Frolová
Vyplatenie cestovného: po príchode heligonkárov pripravené v obálkach + zoznam na
podpis-Ing.Chrástecká
Vyberanie vstupného 2eurá dospelí, 1 euro deti: Zodpovedný: Huljaková/Hodásová
K bodu 10.Rôzne
OZ Akoordeón žiada o navýšenie dotácie o 200€ na rok 2019 na zakúpenie krpcov.
Ing. Chrástecká- podľa VZN nie je možné počas roka udeliť mimoriadnu dotáciu , len na špeciálnu akciu.
Starosta sa stretne s ich zástupcami a dohodne postup.
Uherčíková- boli vznesené viaceré sťažnosti na čistotu v koniarke.
Na hornom konci by bolo vhodné postaviť detské ihrisko.
30.4.2019- o 17tej hod. stavanie májov.
Starosta- chcel by som zorganizovať stretnutie s občanmi, kde by sa urobila osveta o separovaní odpadov.

Starosta –Rada školy –delegovanie 4 zástupcov do Rady školy
Podľa § 2 Vyhlášky MŠ SR číslo 230/2009 Z.z., ktorou sa mení Vyhláška 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 základných školách, v špeciálnych základných školách, v materských školách, v špeciálnych
materských školách, v základných umeleckých školách, v školských internátoch a v centrách voľného
času radu školy tvoria:
a) dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými
zamestnancami školy alebo školského zariadenia,
b) jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými
zamestnancami školy alebo školského zariadenia,
c) štyria zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi školy alebo školského zariadenia a
d) štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.
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Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo Obce Kamenná Poruba v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
a) Deleguje za zriaďovateľa
1. do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou v Kamennej Porube
nasledujúcich členov:
I. Juraj Pekný
II. Juraj Mičúch
III. Ing. Peter Sandanus
IV. Adriana Uherčíková
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Mgr. M. Frolová, , Bc. M. Janošíková,
Mgr. J. Kavecká,
J. Mičúch, J. Pekný, Ing. P. Sandanus,,
A.Uherčíková, Ing. Skotnický Ľ.

Kbodu 11. Návrh uznesenia
Návrh uznesenia prečítala Mgr. Júlia Kavecká všetci poslanci s návrhom súhlasili
K bodu 12. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21:30 hod.
Budúce zastupiteľstvo bude : 10.5.2019-o 18-tej hod.

Zapísal/(a):

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

Overovatelia:

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

....................................................
Ing. Pavol Sandanus
starosta obce
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