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 29. riadneho zasadnutia poslancov OZ v Kamennej Porube
konaného dňa 19.11.2021 o 18-tej hod. v hlasnej sále kultúrneho domu v
Kamennej Porube
Prítomní:

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

Neprítomní:

Poslanci: Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján

Ďalší prítomní: Mgr. Dubeňová Petra – hlavný kontrolór obce
Mgr. Maniaková Zuzana – riaditeľka ZŠ s materskou školou
Ing. Mária Kasmanová - zamestnanec obce
Ing. Dominika Chrástecká – zamestnanec obce
Mgr. Janka Turancová – zamestnanec obce
Jaroslava Hodasová – 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: Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján
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 29. 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 24.9.2021
3. Stanovisko k vydržaniu spoluvlastníckeho podielu obce Kamenná Poruba v
parcelách registra E KN č. 150/5, 150/7, 151/1 a 151/2 evidovaných na LV č. 2378
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pre katastrálne územie Kamenná Poruba, obec Kamenná Poruba, okres Žilina,
podiely 3/16 pod B6 a 3/16 pod B8.
4. Schvaľovanie nájomnej zmluvy pre umiestnenie Z-BOXu
5. Práce na telocvični, zmena spôsobu realizácie vzduchotechniky a vykurovania haly
telocvične.
6. Žiadosť vedúcej školskej jedálne ZŠ s MŠ Kamenná Poruba o zavedenie klimatizácie
do kuchyne a kancelárie vedúcej.
7. Návrh dodatku č. 5/2021 k VZN č. 5/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2021/2022 a o výške príspevku
a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamenná Poruba.
8. Návrh dodatku č. 3/2021 k VZN č. 6/2018 o určení výšky finančných prostriedkov
určených na prevádzku na žiaka školského klubu detí a materskej školy a na žiaka ZŠ
s MŠ na prevádzku školskej jedálne so sídlom na území obce Kamenná Poruba.
9. 11. zmena rozpočtu na rok 2021.
10. 12. zmena rozpočtu na rok 2021.
11. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2022 – 2024.
12. Návrh rozpočtu na roky 2022 – 2024.
13. Schvaľovanie dotácií na rok 2022 z rozpočtu obce Kamenná Poruba.
14. Rôzne.
15. Záver.
Starosta obce sa následne spýtal , či má niekto z prítomných k návrhu programu pripomienky,
pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.
Starosta obce má 3 pozmeňujúce návrhy: doplniť do programu
•

Bod 7 - Odpísanie nedokončených investícii z účtovného stavu obce – investície týkajúce sa

•
•

kanalizácie a vodovodu na ulici Jarky
Bod 8 - Odpustenie nájomného za prenájom pozemku pod zmrzlinovým stánkom
Bod 9 - Pôžička obce Kamenná Poruba pre spoločnosť Porubské služby, s.r.o.

Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
•
•
•

Doplniť do programu bod 7 – Odpísanie nedokončených investícii z účtovného stavu obce –
investície týkajúce sa kanalizácie a vodovodu na ulici Jarky
Doplniť do programu bod 8 - Odpustenie nájomného za prenájom pozemku pod
zmrzlinovým stánkom
Doplniť do programu bod 9 - Pôžička obce Kamenná Poruba pre spoločnosť Porubské
služby, s.r.o.

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

2

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

Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac
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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 24.9.2021
3. Stanovisko k vydržaniu spoluvlastníckeho podielu obce Kamenná Poruba v parcelách
registra E KN č. 150/5, 150/7, 151/1 a 151/2 evidovaných na LV č. 2378 pre katastrálne
územie Kamenná Poruba, obec Kamenná Poruba, okres Žilina, podiely 3/16 pod B6 a 3/16
pod B8.
4. Schvaľovanie nájomnej zmluvy pre umiestnenie Z-BOXu
5. Práce na telocvični, zmena spôsobu realizácie vzduchotechniky a vykurovania haly
telocvične.
6. Žiadosť vedúcej školskej jedálne ZŠ s MŠ Kamenná Poruba o zavedenie klimatizácie do
kuchyne a kancelárie vedúcej.
7. Odpísanie nedokončených investícii z účtovného stavu obce – investície týkajúce sa
kanalizácie a vodovodu na ulici Jarky
8. Odpustenie nájomného za prenájom pozemku pod zmrzlinovým stánkom
9. Pôžička obce Kamenná Poruba pre spoločnosť Porubské služby, s.r.o.
10. Návrh dodatku č. 5/2021 k VZN č. 5/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2021/2022 a o výške príspevku a spôsobe
jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamenná Poruba.
11. Návrh dodatku č. 3/2021 k VZN č. 6/2018 o určení výšky finančných prostriedkov
určených na prevádzku na žiaka školského klubu detí a materskej školy a na žiaka ZŠ s MŠ
na prevádzku školskej jedálne so sídlom na území obce Kamenná Poruba.
12. 11. zmena rozpočtu na rok 2021.
13. 12. zmena rozpočtu na rok 2021.
14. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2022 – 2024.
15. Návrh rozpočtu na roky 2022 – 2024.
16. Schvaľovanie dotácií na rok 2022 z rozpočtu obce Kamenná Poruba.
17. Rôzne.
18. Záver.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

2

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

Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján

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: Mgr. Janka Turancová
a za overovateľov: p. poslancov : Mgr. Frolová Mária, Mgr. Kavecká Júlia
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

počet

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

2

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

Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján

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
24.9.2021
Uznesenia obecného zastupiteľstva zo zasadnutí OZ zo dňa 24.9.2021 predložil starosta obce Ing.
Pavol Sandanus.
Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva zo zasadnutia OZ
zo dňa 24.9.2021
Č. uznesenia

Názov bodu

Stav
(splnená, v plnení,
pozastavená, zrušená)

239/2021

240/2021

241/2021

245/2021

Odpredaj pozemku vo vlastníctve obce
pre Ľubomíra Kaveckého – časť parcely
EKN 890/4, vedenej na LV č.2254 pre
katastrálne územie Kamenná Poruba,
obec Kamenná Poruba, okres Žilina
o výmere 92 m2
Spolupráca obce Kamenná Poruba s
mestom Žilina v rámci kandidatúry
mesta Žilina na titul Európske hlavné
mesto kultúry 2026 – zrušenie
uznesenia č. 236/2021 zo dňa 4.8.2021
Spolupráca obce Kamenná Poruba s
mestom Žilina v rámci kandidatúry
mesta Žilina na titul Európske hlavné
mesto kultúry 2026
10. zmena rozpočtu na rok 2021

V plnení

Splnené

Splnené
Splnené

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, starosta predniesol návrh na uznesenie:

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 28. riadneho zasadnutia OZ zo dňa 24.9.2021
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

2

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

Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján

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

K bodu č. 3 – Stanovisko k vydržaniu spoluvlastníckeho podielu obce Kamenná Poruba v
parcelách registra E KN č. 150/5, 150/7, 151/1 a 151/2 evidovaných na LV č. 2378 pre
katastrálne územie Kamenná Poruba, obec Kamenná Poruba, okres Žilina, podiely 3/16 pod
B6 a 3/16 pod B8.
Starosta obce predložil prítomným Upovedomenie z katastrálneho odboru Okresného
úradu v Žiline o začatí konania o potvrdení nadobudnutia vlastníckeho práva vydržaním v zmysle
§11 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva
k pozemkom v znení neskorších predpisov a Žiadosť o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa
k nadobudnutiu vlastníckeho práva vydržaním
Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
A: Schvaľuje
nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním spoluvlastníckych podielov obce Kamenná
Poruba, parciel registra E KN č. 150/5, 150/7, 151/1 a 151/2 evidovaných na LV č. 2378 pre
katastrálne územie Kamenná Poruba, obec Kamenná Poruba, okres Žilina v podieloch 3/16 pod
B6 a 3/16 pod B8, v zmysle §11 ods.1 zákona č. 180/1995 Zb. o niektorých opatreniach na
usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, zaevidované v registri „C“
katastrálnych konaní pod č. ROEP KP C 35/2016.
B: Poveruje
starostu obce Kamenná Poruba na zaslanie súhlasného stanoviska obce Kamenná Poruba
ku katastrálnemu konaniu č. ROEP KP C 35/2016.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

2

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

Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac
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K bodu č. 4 – Schvaľovanie nájomnej zmluvy pre umiestnenie Z-BOXu
Starosta obce predložil prítomným na schválenie nájomnú zmluvu pre umiestnenie Z-BOXu aj so
situáciou jeho umiestnenia. Zároveň predložil aj Zámer obce Kamenná Poruba previesť majetok
obce v budúcnosti na podklade zmluvy o nájme časti nehnuteľnosti v súlade s ust. § 9a ods. 9,
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného
zreteľa zo dňa 2.11.2021.
Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
A/ P r e r o k o v a l o
Návrh zmluvy Nájomná zmluva pre umiestnenie Z-Boxu o prenájme časti pozemku o
zábere 0,68 m2, parcely EKN 886/301 - zastavaná plocha a nádvorie, vedenej na LV č. 2254 pre
katastrálne územie Kamenná Poruba, obec Kamenná Poruba, okres Žilina, ktorej výlučným
vlastníkom je Obec Kamenná Poruba, medzi Prenajímateľom „Obec Kamenná Poruba“ a
Nájomcom „Packeta Slovakia s. r. o., sídlo: Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48
136 999“.
B/ K o n š t a t u j e , ž e
Zmluva je v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č.
138/1991 Zb. o majetku obcí
C/ S c h v a ľ u j e
Nájomná zmluva pre umiestnenie Z-Boxu o prenájme časti pozemku medzi
Prenajímateľom „Obec Kamenná Poruba“ a Nájomcom „Packeta Slovakia s. r. o., sídlo:
Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48 136 999“ ako dôvod hodný osobitného zreteľa
podľa ust. § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
Predmetom zmluvy je prenájom časti pozemku o zábere 0,68 m2, parcely EKN 886/301 zastavaná plocha a nádvorie, vedenej na LV č. 2254 pre katastrálne územie Kamenná Poruba, obec
Kamenná Poruba, okres Žilina, ktorej výlučným vlastníkom je Obec Kamenná Poruba.
Prenajímaná časť pozemku sa nachádza na obecnom námestí, napravo od zástavky SAD. Prenájom
je na dobu neurčitú za cenu 10,00 €/ rok.
Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení je, že sa jedná o prenájom za účelom zabezpečenia služby nájomcu
v prospech obyvateľov obce, o ktorej poskytovanie doteraz nikto neprejavil záujem.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

2

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

Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján

Potrebné kvórum na schválenie: trojpätinová väčšina všetkých, t.j. 6 a viac
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K bodu č. 5 – Práce na telocvični, zmena spôsobu realizácie vzduchotechniky
a vykurovania haly telocvične.
Starosta obce predložil prítomným fotodokumentáciu prác, ktoré sa uskutočnili na telocvični
a predstavil zmenu spôsobu realizácie vzduchotechniky a vykurovania haly telocvične. Zmena
spôsobu realizácie sa vykonala nakoľko v projektoch bol zastaralý spôsob vzduchotechniky aj
vykurovania a po konzultácii a zhodnotení s odborníkmi sme pristúpili na nový modernejší spôsob
vzduchotechniky aj vykurovania.
Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej porube
➢ Berie na vedomie
Informáciu o priebehu prác na telocvični a o zmene spôsobu realizácie vzduchotechniky
a vykurovania haly v telocvični
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

2

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

Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján

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

K bodu č. 6 – Žiadosť vedúcej školskej jedálne ZŠ s MŠ Kamenná Poruba o zavedenie
klimatizácie do kuchyne a kancelárie vedúcej.
Starosta obce predložil prítomným Žiadosť Základnej školy s materskou školou v Kamennej
Porube o naplánovanie finančných prostriedkov do rozpočtu na rok 2022 – zavedenie klimatizácie
do priestorov školskej jedálne
Po krátkej diskusii, kde sa vyjadrila k situácii aj p. riaditeľka ZŠ v Kamennej Porube a objasnila
v akých podmienkach pracujú zamestnanci v školskej kuchyni, hlavne teda cez letné mesiace.
Následne starosta predniesol návrh na uznesenie.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube:
➢ Berie na vedomie
Žiadosť vedúcej školskej jedálne ZŠ s MŠ Kamenná Poruba o zavedenie klimatizácie do kuchyne
a kancelárie vedúcej
➢ Poveruje
Starostu obce k vypracovaniu rôznych cenovo nákladových riešení odvetrania školskej kuchyne
a kancelárie
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

počet

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

2

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

Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján

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

K bodu č. 7 – Odpísanie nedokončených investícii z účtovného stavu obce – investície
týkajúce sa kanalizácie a vodovodu na ulici Jarky
Starosta obce predložil prítomným dôvodovú správu na odpísanie nedokončených investícii
z účtovného stavu obce
Na základe zmluvy č.905/2021 zo dňa 18.8.2021 uzatvorenej medzi Obcou Kamenná Poruba
a Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami, a.s. Žilina, Obec Kamenná Poruba odpredala
spoločnosti SEVAK,a.s. Žilina projektovú dokumentáciu na stavby „Kamenná Poruba, ulica
Jarky Vodovod a kanalizácia „ ktorý vypracovala autorizovaná projektantka Ing. Danica
Gavlánková.
Predmetnú investičnú akciu na základe vyššie uvedenej zmluvy zrealizuje firma SEVAK,a.s.
Žilina.
Obec Kamenná Poruba v minulých rokoch uhradila ešte ďalšie výdavky, ktoré boli potrebné
k príprave realizácie týchto stavieb, ktoré však firma SEVAK, a.s. Žilina neodkúpila. Ide
o nasledovné výdavky :
názov
Ulica Jarky –
vodovod (042003)

Ulica Jarky –
kanalizácia (042013)

Rok
Číslo dokladu
obstarania
2015
FA 286/2015

Názov

Čiastka v eur

Rozpočet

96,00 €

2020

FA 340/2020

Projektová
dokumentácia

1 440,00 €

2015

FA 206/2015

Realizačná PD

792,00 €

2020

FA 210/2015
FA 340/2020

Zameranie (GP) 661,66 €
Projektová
1 500,00 €
dokumentácia
4 489,66 €

spolu

V zmysle § 21, ods.7 Opatrenia MFSR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre RO, PO, štátne
fondy, obce a vyššie územné celky sa ako dlhodobý majetok neúčtuje majetok, ktorý neprináša
budúce ekonomické úžitky alebo využiteľný potenciál. Využiteľným potenciálom sa rozumie
schopnosť poskytovať služby, ktoré prispievajú k plneniu úloh účtovnej jednotky a umožňuje plniť
jej úlohy bez nutnosti vytvárania peňažných tokov
Nakoľko tieto výdavky, ktorými obec realizovala prípravu stavby „Kamenná Poruba, ulica Jarky
Vodovod a kanalizácia „ už nebudú v obci využité, navrhujeme tieto nedokončené investície
odpísať z majetku obce.
Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie.
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Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube:
v zmysle článku 13, ods. 5 Zásad o hospodárení s majetkom obce Kamenná Poruba schvaľuje
odpísanie nedokončených investícii z majetku obce v celkovej hodnote 4 489,66 eur podľa
uvedeného zoznamu.
názov
Ulica Jarky –
vodovod (042003)

Ulica Jarky –
kanalizácia (042013)

Rok
Číslo dokladu
obstarania
2015
FA 286/2015

Názov

Čiastka v eur

Rozpočet

96,00 €

2020

FA 340/2020

Projektová
dokumentácia

1 440,00 €

2015

FA 206/2015

Realizačná PD

792,00 €

2020

FA 210/2015
FA 340/2020

Zameranie (GP) 661,66 €
Projektová
1 500,00 €
dokumentácia
4 489,66 €

spolu
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

2

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

Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján

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

K bodu č. 8 – Odpustenie nájomného za prenájom pozemku pod zmrzlinovým stánkom
Starosta obce predložil prítomným Žiadosť nájomcu p Lukáša Takáča o odpustenie nájomného za
obdobie 7.2021 – 11.2021 v celkovej výške 100,00 €.
Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube:
A: Schvaľuje
Odpustenie nájomného za obdobie 7.2021 – 11.2021 v celkovej výške 100,00 € (slovom
sto eur) za prenájom časti pozemku parcely CKN 535 - zastavaná plocha a nádvorie, vedenej na
LV č.781 pre katastrálne územie Kamenná Poruba, obec Kamenná Poruba, okres Žilina, v zmysle
Nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 4.8.2020 medzi Obcou Kamenná Poruba a Lukášom Takáčom.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
7

mená poslancov
Ing. Skotnický Ľubomír, Mgr. Kavecká Júlia, Mgr. Frolová Mária
Uherčíková Adriana, Pekný Juraj , Mičúch Juraj, Ing. Sandanus Peter
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Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

2

Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján

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

K bodu č. 9 – Pôžička obce Kamenná Poruba pre spoločnosť Porubské služby, s.r.o.
Starosta obce predložil prítomným na schválenie Návrh Zmluvy o pôžičke medzi veriteľom
Obcou Kamenná Poruba a dlžníkom Porubské služby, s.r.o. a vysvetlil jej obsah a dôvod .
Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube:
➢ Schvaľuje
poskytnutie návratnej finančnej výpomoci z vlastných zdrojov obce pre založenú obchodnú
spoločnosť Porubské služby, s.r.o. vo výške 50 000,00 €, zmysle § 10, ods.6 Zákona č.583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení n.p. . s lehotou splatnosti do 30.11.2022
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

2

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

Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján

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

K bodu č. 10 – Návrh dodatku č. 5/2021 k VZN č. 5/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2021/2022 a o výške príspevku
a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamenná Poruba.
Ekonómka obce predložila prítomným Návrh dodatku č. 5/2021 k VZN č. 5/2018 o mieste a čase
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2021/2022 a o výške
príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamenná Poruba.
Zmena je len v § 2 - Zápis detí, ktoré majú povinnosť plniť povinnú školskú dochádzku, kde sa
mení len
• v bode 2) - termín vykonania zápisu detí z 1.4.2021 – 30.4.2021 na 1.4.2022 – 30.4.2022.
• a v bode 3) - doba zverejnenia zápisu z 1.3.2021 – 30.4.2021 na 1.3.2022 – 30.4.2022.
Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube:
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I . Prerokovalo predložený návrh dodatku č.5/2021 k VZN č.5/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2021/2022 a o výške príspevku a spôsobe
jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov s školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Kamenná Poruba.
II . Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba podľa §4,6a 11 ods.4 písm. g.)zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. sa uznáša na dodatku č.5/2021 k VZN č.5/2018
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2021/2022
a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov s školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamenná Poruba
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

počet

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

2

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

Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján

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

K bodu č. 11 – Návrh dodatku č. 3/2021 k VZN č. 6/2018 o určení výšky finančných
prostriedkov určených na prevádzku na žiaka školského klubu detí a materskej školy a na
žiaka ZŠ s MŠ na prevádzku školskej jedálne so sídlom na území obce Kamenná Poruba.
Ekonómka obce predložila prítomným Návrh dodatku č. 3/2021 k VZN č. 6/2018 o určení
výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku na žiaka školského klubu detí a materskej
školy a na žiaka ZŠ s MŠ na prevádzku školskej jedálne so sídlom na území obce Kamenná
Poruba.
Dodatkom č.3 z roku 2021 k VZN č.6/2018 o určení výšky príspevkov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kamenná Poruba sa mení a dopĺňa text v Článku 1.
§3 - Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka /dieťa
nasledovne:

Na základe požiadavky od p. riaditeľky ZŠ s MŠ som výšku finančných prostriedkov určených
na mzdy a prevádzku žiaka upravila nasledovne:
ROK 2022 :
Po zapracovaní pripomienok nové požadované výšky sú:
Kategória škôl a školských
zariadení

Výška finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku
na žiaka v eurách

Počet žiakov

Školský klub detí

624,00 € / na dieťa ŠKD

55 /ŠKD/

Zariadenie školského stravovania

277,00 € / na žiaka ZŠ

250 /ZŠ/

Elokované pracovisko - Materská
škola

1 917,00 € / na dieťa MŠ

83 /MŠ/

Ročne na ŠKD:
34 320 €/rok
Na jedáleň:
69 250 €/rok
MŠ:
159 111 €/rok
Spolu:
262 681 €/rok
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ROK 2021 :
Kategória škôl a školských
zariadení

Výška finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku
na žiaka v eurách

Počet žiakov

Školský klub detí

646,00 € / na dieťa ŠKD

50 /ŠKD/

Zariadenie školského stravovania

277,00 € / na žiaka ZŠ

250 /ZŠ/

Elokované pracovisko - Materská
škola

1 988,00 € / na dieťa MŠ

80 /MŠ/

Ročne na ŠKD:
Na jedáleň:
MŠ:
Spolu:

32 300 €/rok
69 250 €/rok
159 040 €/rok
260 590 €/rok

Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube:
I. Prerokovalo predložený návrh dodatku č.3/2021 k VZN č.6/2018 o určení výšky finančných
prostriedkov určených na prevádzku na žiaka školského klubu detí a materskej školy a na žiaka
ZŠ s MŠ na prevádzku školskej jedálne so sídlom na území obce Kamenná Poruba.
II. Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba podľa §4,6a 11 ods.4 písm. g.) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. sa uznáša na dodatku č.3/2021 k VZN č.6/2018 o určení
výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku na žiaka školského klubu detí a materskej
školy a na žiaka ZŠ s MŠ na prevádzku školskej jedálne so sídlom na území obce Kamenná
Poruba.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

2

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

Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján

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

K bodu č. 12 – 11. zmena rozpočtu na rok 2021
Ekonómka obce predložila prítomným 11. zmenu rozpočtu na rok 2021
Podľa § 14 odsek 2. Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004
Z. z., navrhujeme 11. 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 /
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Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, starosta predniesol návrh na uznesenie:

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo:
➢ Berie na vedomie 11. 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

11. zmena
01.10.2021
1 473 915,81
802 178,00
79 447,13
593 150,67
245 906,44
739 475,33
269 475,33
470 000,00
2 460 157,57

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

11. zmena
01.10.2021
1 455 088,31
1 455 088,31
860 573,06
860 573,06
52 545,43
52 454,43
2 368 206,80
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

2

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

Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján

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

K bodu č. 13 – 12. zmena rozpočtu na rok 2021
Ekonómka obce predložila prítomným 12. zmenu rozpočtu na rok 2021
/ - jednotlivé zmeny medzi položkami viď príloha /

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, starosta predniesol návrh na uznesenie:

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo:
➢ Schvaľuje 12. zmenu rozpočtu
a podprogramov na rok 2021.

obce

Kamenná
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Poruba

vrátane

programov

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

12. zmena
19.11.2021
1 473 915,81
834 031,46
83 457,13
854 455,11
245 906,44
739 475,33
269 475,33
470 000,00
2 511 419,03

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

12. zmena
19.11.2021
1 469 321,37
1 469 321,37
867 773,06
867 773,06
102 545,43
102 545,43
2 439 639,86

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

2

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

Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján

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

K bodu č. 14 – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2022 – 2024.
Kontrolórka obce predložila stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2022-2024
V zmysle §18f ods. 1 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
Kamenná Poruba k návrhu rozpočtu na rok 2022 - 2024.
Podkladom pre spracovanie odborného stanoviska bol Návrh viacročného rozpočtu obce Kamenná
Poruba na roky 2022 - 2024.
Navrhovaný rozpočet na rok 2022 je v súlade s §10 ods. 3 až 7 zákona č.583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
vnútorne členený na:
1. bežný rozpočet, t. j. bežné príjmy a bežné výdavky,
2. kapitálový rozpočet, t. j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
3. finančné operácie príjmové a výdavkové.
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Záver
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu je zamerané najmä na posúdenie súladu návrhu
rozpočtu s príslušnými právnymi predpismi, na identifikáciu prípadných rizík a rezerv plnenia
rozpočtovaných príjmov a výdavkov.
Vychádzajúc z predpokladaných zdrojov v príjmovej časti rozpočtu bol zostavený návrh rozpočtu
výdavkov. Navrhovaný rozpočet výdavkov je zostavený tak, aby zabezpečil financovanie
základných funkcií samosprávy podľa zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v z.n.p.
V priebehu rozpočtového roka sú predpokladané rozpočtové opatrenia v závislosti od vývoja
daňových príjmov ako aj dodržiavania hospodárnosti pri použití rozpočtových prostriedkov.
Na základe uvedených skutočností odporúčam Obecnému zastupiteľstvu obce Kamenná Poruba
predložený Návrh rozpočtu obce Kamenná Poruba na rok 2022 schváliť a návrh viacročného
rozpočtu obce Kamenná Poruba na roky 2023 a 2024 vziať na vedomie.
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 návrhu rozpočtu obce Kamenná Poruba na roky
2022 - 2024.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

2

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

Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján

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

K bodu č. 15 – Návrh rozpočtu na roky 2022 – 2024.
Ekonómka obce predložila prítomným Návrh rozpočtu na roky 2022-2024
Návrh rozpočtu obce Kamenná Poruba na rok 2022 pokračuje v dosiahnutých výsledkoch
hospodárenia v uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností a nadväzuje na
predpokladané príjmy a výdavky.
Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2022, pričom rozpočet na roky 2023 a
2024 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.
- celý návrh rozpočtu na roky 2022 – 2024 je zaslaný v prílohe
- z kapitálových výdavkov sme do roku 2022 zaradili:
➢
➢
➢

Koniarka
30 000 € z rezervného fondu
Splátky istiny úveru Telocvičňa 50 004 € z rezervného fondu
Telocvičňa
50 000 € z rezervného fondu

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, starosta predniesol návrh na uznesenie:
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Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo:
➢ Schvaľuje rozpočet 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 €
1 373 339,26
802 178,00
78 592,00
844 429,30
0,00
689 004,00
130 004,00
0,00
1 855 203,30

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

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

2

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

Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján

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

Obecné zastupiteľstvo:
➢ Berie na vedomie viacročný rozpočet obce Kamenná Poruba vrátane programov a
podprogramov na roky 2022 – 2024.

Bežné príjmy
- kategória 100
- kategória 200
- kategória 300
Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok
2023 v €
1 410 856,06
802 178,00
78 592,00
579 759,93
49 673,87
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Rozpočet na rok
2024 v €
1 415 186,06
802 178,00
78 592,00
534 416,06
0,00

Finančné operácie príjmové
- kategória 400
- kategória 500
Príjmy spolu

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

0,00
0,00
0,00
1 460 529,93

0,00
0,00
0,00
1 415 186,06

Rozpočet na rok
2023 v €
1 299 282,66
1 299 282,66
49 673,87
49 673,87
51 131,82
51 131,82
1 400 088,35

Rozpočet na rok
2024 v €
1 303 036,98
1 303 036,98
0,00
0,00
50 004,00
50 004,00
1 353 040,98

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

počet

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

2

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

Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján

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

Obecné zastupiteľstvo:
➢ Schvaľuje použitie prostriedkov Rezervného fondu obce Kamenná Poruba na kapitálové
výdavky uskutočnené v roku 2022.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

2

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

Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján

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

K bodu č. 16 – Schvaľovanie dotácií na rok 2022 z rozpočtu obce Kamenná Poruba.
Ekonómka obce predložila prítomným Žiadosti o dotáciu od Občianskych združení pôsobiacich
v Kamennej Porube
Názov organizácie

Účel použitia

OZ Senior klub
SRRZ-RZ pri Základnej škole s materskou školou
OZ GALILEO
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Podpora činnosti
Podpora činnosti
Podpora činnosti

Výška žiadanej
dotácie
600,00 €
1 000,00 €
700,00 €

DHZ Kamenná Poruba
OZ NAMSAK
Porubské ochotnícke divadlo
Porubská únia žien
OZ ACORDEON
KaPorDANCE
Rodinné centrum Kamienkovo
Obecný športový klub

Podpora činnosti
Podpora činnosti
Podpora činnosti
Podpora činnosti
Podpora činnosti
Podpora činnosti
Podpora činnosti
Podpora činnosti

4 000,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
330,00 €
330,00 €
330,00 €
9 000,00 €

Po krátkej diskusii, kde poslanci navrhli počkať so schválením dotácií až do vyúčtovania tohto
ročných dotácií starosta predniesol návrh na uznesenie.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo:
Berie na vedomie výšku žiadaných dotácií z rozpočtu obce Kamenná Poruba v súlade s VZN č.
1/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

2

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

Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján

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

K bodu č. 17 – Rôzne
Poslanec Ing. Skotnický Ľubomír predniesol prítomným podnet od občanov na obnovu obecnej
káblovky.
Starosta sa vyjadril, že osloví niekoho kto ju bude prevádzkovať
Poslanec p. Juraj Pekný predniesol prítomným podnet od občanov z Ottlýkovskej ulice na
osadenie retardéru na Ottlýkovskej ulici – v smere na Rajec, nakoľko tam chodia autá veľmi rýchlo
a na ulici je veľa rodín s malými deťmi
Poslanec p. Juraj Mičuch sa vyjadril, že sa musí osloviť Dopravný inšpektorát a ten sa k tomu
vyjadrí
Poslankyňa p. Adriana Uherčíková predniesla prítomným podnet na vybudovanie detského
ihriska na hornom konci, nakoľko tam nič nie je pre malé deti.
Starosta sa vyjadril, že sa zapojí do výzvy na vybudovanie detského ihriska, ak bude takáto výzva
vyhlásená.

K bodu č. 18 – Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené 20,30 hod.
Budúce zastupiteľstvo bude : December 2021
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Zapísal/(a):

Mgr. Janka Turancová

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

Overovatelia:

Mgr. Mária Frolová

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

Mgr. Júlia Kavecká

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

Ing. Pavol Sandanus
Starosta obce
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