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 zo 17. riadneho zasadnutia poslancov OZ v Kamennej Porube
konaného dňa 17.6.2020 o 18-tej hod. v hlavnej sále kultúrneho domu
v Kamennej Porube
Prítomní:

Ing. Pavol Sandanus- starosta obce
Poslanci : Mgr. Frolová Mária, Bc. Janošíková Mária,
Mgr. Kavecká Júlia,
Ing. Sandanus Peter, Ing. Ľubomír Skotnický
Uherčíková Adriana, Hodas Ján

Neprítomní:

Poslanci: Mičúch Juraj, Pekný Juraj

Ďalší prítomní: viď. prezenčná listina
Verejnosť:
občania obce -viď. prezenčná listina

K bodu č. 1 - Otvorenie, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
Starosta obce Ing. Pavol Sandanus privítal všetkých prítomných
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 17. 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 29.4.2020
3. Schvaľovanie kúpy pozemkov pod obecným námestím
4. Spoločný stavebný úrad v Rajeckých Tepliciach – finančná situácia po odchode
obce Kunerad zo spoločného stavebného úradu v Rajeckých Tepliciach
5. Rozširovanie kapacít materskej školy. Stavebné úpravy na 1.NP, rozširovanie
kapacít dobudovaním 3.NP
6. Výstavba amfiteátra
7. Porubské služby s.r.o. – informovanie o procese tvorby spoločnosti, zámery a
financovanie
8. Stavebné úpravy Mládežníckeho strediska Koniarka
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9. Súhlas so schválením zmien Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti
s ručením obmedzeným s obchodným menom: Porubské služby, s.r.o. –
Dodatkom č. 1 (rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti)
10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kamenná Poruba na druhý
polrok 2020
11. VII. zmena rozpočtu obce za rok 2020
12. VIII. zmena rozpočtu obce za rok 2020
13. Rôzne
14. Záver.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

2

mená poslancov
Mgr. Frolová Mária, Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján
Mgr. Kavecká Júlia, Ing. Sandanus Peter, Ing. Skotnický Ľubomír,
Uherčíková Adriana

Mičúch Juraj, Pekný Juraj

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 – pracovník OcU
a za overovateľov: p. poslancov : p. poslancov : Mgr. Frolová Mária, p. Hodas Ján
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
počet mená poslancov
Hlasovanie:
Mgr. Frolová Mária, Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

7

Mgr. Kavecká Júlia, Ing. Sandanus Peter, Ing. Skotnický Ľubomír,
Uherčíková Adriana

2

Mičúch Juraj, Pekný Juraj

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
29.4.2020
Predložil starosta obce Ing. 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 zo 16. riadneho zasadnutia OZ z 29.4.202
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
počet mená poslancov
Hlasovanie:
Mgr. Frolová Mária, Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

7

Mgr. Kavecká Júlia, Ing. Sandanus Peter, Ing. Skotnický Ľubomír,
Uherčíková Adriana

2

Mičúch Juraj, Pekný Juraj

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

K bodu č. 3 - Schvaľovanie kúpy pozemkov pod obecným námestím
Starosta obce oboznámil prítomných o vypracovaných znaleckých posudkoch na stanovenie
ceny pozemkov pod obecným námestím, kúpnu zmluvu s pani Máriou Loučkovou.
Bol vypracovaný znalecký posudok na stanovenie ceny pozemkov pod obecným námestím, parciel:
- E-KN č. 128 – záhrada o výmere 1670 m2
- E-KN č. 129/1 – záhrada o výmere 551 m2
- E-KN č. 129/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 600 m2
Posudkom bola stanovená jednotková hodnota pozemku na 6,75 €/m2.
S podielovým spoluvlastníkom pozemkov (spoluvlastnícky podiel 43/60), pani Máriou
Loučkovou, bola dohodnutá predajná cena 9,00 €/m2. Celková cena za spoluvlastnícky podiel činí 18
195,45 €.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube

Schvaľuje
kúpu spoluvlastníckeho podielu pozemku, parciel:
-

E-KN č. 128 – záhrada o výmere 1670 m2
E-KN č. 129/1 – záhrada o výmere 551 m2
E-KN č. 129/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 600 m2

evidovaných Okresným úradom Žilina – katastrálnym odborom na LV č. 2366 pre okres Žilina,
obec Kamenná Poruba, k.ú. Kamenná Poruba, od podielového spoluvlastníka: Mária Loučková, rod.
Baránková, nar. ............... , r.č. ........................, bytom ..............................................., štátna príslušnosť:
SR, spoluvlastnícky podiel 43/60 vedený na LV č. 2366 pod B6, za celkovú kúpnu cenu vo výške

18 195,45 € (slovom: osemnásťtisícstodeväťdesiatpäť eur štyridsaťpäť centov). Kúpna cena
bude predávajúcemu vyplatená na účet IBAN: .........................................., do troch dní od
podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
Správny poplatok za vklad do katastra nehnuteľností podľa zákona č. 145/1995 Z.z. v platnom
znení hradí kupujúci.
Návrh kúpnej zmluvy tvorí prílohu uznesenia.
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
počet mená poslancov
Hlasovanie:
Mgr. Frolová Mária, Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

7

Mgr. Kavecká Júlia, Ing. Sandanus Peter, Ing. Skotnický Ľubomír,
Uherčíková Adriana

2

Mičúch Juraj, Pekný Juraj

Potrebné kvórum na schválenie: trojpätinová väčšina všetkých, t.j. 6 a viac

K bodu č. 4 – Spoločný stavebný úrad v Rajeckých Tepliciach – finančná situácia po
odchode obce Kunerad zo spoločného stavebného úradu v Rajeckých Tepliciach
Starosta obce oboznámil prítomných so situáciou a predbežnou ponukou zo strany Spoločného
stavebného úradu v Rajeckých Tepliciach
V súčasnosti platí obec Kamenná Poruba do spoločného stavebného úradu v Rajeckých
Tepliciach ročne 10 570,00 €, čo je cca 0,476 € na obyvateľa a mesiac.
V spoločnom stavebnom úrade sme združení: Rajecké Teplice, Kamenná Poruba,
Kunerad, Stránske
Obec Kunerad s platnosťou od 1.7.2020 zo spoločného úradu vystupuje. Preto sme si
dali s obcou Stránke vypracovať ponuku z Rajca – cenu za služby spoločného stavebného
úradu. Zo strany Rajca nám bola ponúknutá cena 0,40€ na obyvateľa a mesiac (v prípade, ak
by sme do Rajca prešli spoločne so Stránskym a Kuneradom). Zároveň sme požiadali o novú
cenovú ponuku aj Rajecké Teplice – ponúkaná cena je 0,41€ na obyvateľa a mesiac (čo činí
ročný náklad 9 102,00€ a ročnú úsporu oproti súčasnému stavu 1 468,00€). Ponúknutá cena iba
ústna ponuka, ale spoliehame sa na férové jednanie.
Vzhľadom na ponúknutú cenu sme sa spoločne so Stránskym rozhodli zotrvať
v spoločnom stavebnom úrade Rajecké Teplice. Aj keď je cena o málo vyššia ako cena v Rajci,
je potrebné brať ohľad na vybudované vzťahy a na zvýšené náklady na dochádzku do Rajca
(hlavne v zime) nielen pre obec, ale aj pre obyvateľov obce.

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
Berie na vedomie
informáciu o Spoločnom stavebnom úrade.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet

mená poslancov

7

Mgr. Frolová Mária, Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján
Mgr. Kavecká Júlia, Ing. Sandanus Peter, Ing. Skotnický Ľubomír,
Uherčíková Adriana

2

Mičúch Juraj, Pekný Juraj

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac
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K bodu č. 5 – Rozširovanie kapacít materskej školy. Stavebné úpravy na 1. NP,
rozširovanie kapacít dobudovaním 3. NP
Starosta obce oboznámil prítomných so situáciou kapacity školy v obci, o cenových
ponukách ktoré prišli e-mailom v počte 3 a ktoré aj odprezentoval.
Je potrebné riešiť aktuálny stav s počtom detí, ktorým hrozí neprijatie do materskej školy.
A zároveň je potrebné riešiť projektovú dokumentáciu na dobudovanie 3.NP, aby sme boli pripravený
na podanie projektu do výzvy, ktorá mala byť vyhlásená, ale súčasná situácia spôsobila oddialenie
vyhlásenia výzvy (snáď nedôjde k jej úplnému zrušeniu).
Počet žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy je 34. Počet detí, ktoré z materskej školy
odchádzajú do prvého ročníka základnej školy je 14. Ak by sme zostali pri súčasnej kapacite MŠ, tak
musíme zamietnuť 20 žiadostí. Preto sme sa rozhodli o zrealizovanie drobných stavebných úprav na
1.NP (viď príloha s navrhovaným stavom). Úpravami dosiahneme stav, že obidve triedy na 1.NP budú
používané kombinovane na dennú prevádzku aj na spanie. V súčasnosti je jedna trieda požívaná na
denné aktivity a druhá trieda ako spálňa. Takéto riešenie už máme predbežne odsúhlasené aj na
regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Súhlas je iba dočasný, podmienený tým, že po dostavbe
3.NP sa vráti prevádzka 1.NP do pôvodného stavu.
S rozšírením kapacít súvisia aj nasledujúce odhadované náklady:
-

-

Projektová dokumentácia: 500,00 €
Stavebné úpravy: 4 000,00 €
o búracie práce, 1ks WC, deliaca stienka, 2ks umývadlo, 1 ks radiátor, murárske a obkladačské
práce, vodoinštalácie, nové dvere – otváranie do druhej strany, držiaky na poháre a vešiaky na
uteráky, stavebný materiál, maľovanie.
Zariadenie novej triedy: 7 000,00 €
Pracovné sily – učiteľky pre ďalšiu triedu: ???

Ďalším krokom bude vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na
rozšírenie MŠ o 3.NP. Bude potrebné vybrať projekčnú kanceláriu. V minulosti objekt projektovala
firma Suprofing, p. Miroslav Moravec. Na 3.NP bola spracovaná aj dokumentácie pre stavebné
povolenie vrátane rozpočtu. V dokumentácii však boli zásadné nedostatky – nesúlad reálnych
a projektovaných rozmerov stavby – napríklad šírka triedy namiesto skutočných 6,25m projektovaných
6m. Od spoločnosti sme už dostali aj cenovú ponuku na projekčnú činnosť.
Bude potrebné vybrať zhotoviteľa dokumentácie. Návrh 3.NP predbežne schválený
regionálnym úradom verejného zdravotníctva je v prílohe.
P. Uherčíková dala návrh , aby sa mohli do prác zapojiť aj rodičia, aby mohli aspoň nejakým spôsobom
pomôcť škole, napr. pri búracích prácach, pomocných stavebných prácach.
Riaditeľka školy – môžeme osloviť rodičov, či by sa mohli zapojiť.

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube

Berie na vedomie
informáciu o zamýšľaných stavebných úpravách a projekčných prácach v materskej škole v Kamennej
Porube.
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet

mená poslancov

7

Mgr. Frolová Mária, Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján
Mgr. Kavecká Júlia, Ing. Sandanus Peter, Ing. Skotnický Ľubomír,
Uherčíková Adriana

2

Mičúch Juraj, Pekný Juraj

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

K bodu č. 6 – Výstavba amfiteátra
Zrealizovali sme prieskum trhu na zhotovenie základnej nosnej drevenej konštrukcie amfiteátra vrátane
kotviacich prvkov a nosnej konštrukcie zadnej steny.
Víťazom je firma FOREAL, s.r.o. s cenou 17 542,80 € vrátane DPH.
Obklady stropu a zadnej steny bude realizovať obec vo svojej réžii. Takisto všetky natieračské
práce.
Bude ešte potrebné zabezpečiť oplechovanie stavby tak, aby bola stavba pred zimou
zabezpečená voči nepriazni počasia.

Zápis z prieskumu trhu
1/ Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Kamenná Poruba
Sídlo:
Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba
IČO:
00 648 906
DIČ:
2020639005
Štatutárny zástupca:
Ing. Pavol Sandanus – starosta obce
Kontaktná osoba:
Ing. Pavol Sandanus – starosta obce
Telefón:
041/5498332, 0903 780 659
E-mail:
obeckamennaporuba@stonline.sk
2/ Názov zákazky:
,,Zhotovenie drevenej konštrukcie stavby ,,Amfiteáter Kamenná Poruba“.
3/ Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je zhotovenie základnej nosnej drevenej konštrukcie amfiteátra, vrátane
nosnej konštrukcie zadnej steny, vrátane kotviacich prvkov, bez ochranného náteru podľa priloženej
projektovej dokumentácie.
4/ Spôsob vykonania prieskumu trhu: výzva na predloženie ponuky
5/ Hodnotiace kritérium:
najnižšia cena
6/ Vyhodnotenie prieskumu:
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Obchodné meno, sídlo uchádzača
FOREAL, s.r.o.
Bariny 4/4, Kamenná Poruba
Dušan Mišík-ml.
Košecké Rovní č.112, 018 32 Zliechov
BUDMERO, s.r.o.
Budmerice 136, 90086

IČO

Cena bez
DPH

Cena s DPH

Poznámka

36434311

14 618,00 €

17 542,80 €

-

43974562

15 495,08 €

18 594,10 €

-

46054669

15 000,00 €

18 000,00 €

-

7/ Vybraný dodávateľ: FOREAL, s.r.o., Bariny 4/4, Kamenná Poruba
IČO: 36434311
8/ Obstarávacia cena : 17 542,80 €
9/ Predložené doklady: (Výpis z obchodného registra, živnostenský list, iné oprávnenie)
10/ Spôsob vzniku záväzku: objednávka
Zápis z prieskumu trhu bol vyhotovený na základe cenových ponúk, ktoré sú súčasťou zložky
o obstarávaní predmetu obstarávania.
Vyhlasujem, že súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné podmienky nestrannosti a dôvernosti.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube

Berie na vedomie
správu o priebehu prác na Amfiteátri Kamenná Poruba.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet

mená poslancov

7

Mgr. Frolová Mária, Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján
Mgr. Kavecká Júlia, Ing. Sandanus Peter, Ing. Skotnický Ľubomír,
Uherčíková Adriana

2

Mičúch Juraj, Pekný Juraj

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

K bodu č. 7 – Porubské služby s.r.o. – informovanie o procese tvorby spoločnosti,
zámery a financovanie
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o procese tvorby spoločnosti, jej zámery a financovanie.
Spoločnosť Porubské služby, s.r.o. získala štatút registrovaného sociálneho podniku od 7.5.2020, na
základe tohto štatútu sme získali, respektíve získame rôzne výhody v podobe rôznych dotácii, či
príspevkov.
Niektorých zamestnancov, ktorí pracovali pod Obcou sme presunuli do spoločnosti Porubské služby
s.r.o., nakoľko máme niekoľkých zdravotne znevýhodnených zamestnancov a preto môžeme žiadať
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o príspevok na mzdu z Úradu práce a sociálnych vecí a rodiny. Tak získame veľkú úsporu, ktorú
môžeme využiť napr. na inováciu techniky, alebo môžeme zamestnať viacej ľudí a tak poskytovať viac
verejných služieb pre občanov .

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube

Berie na vedomie
Informáciu o procese tvorby spoločnosti Porubské služby s.r.o., jej zámery a financovanie
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet

mená poslancov

7

Mgr. Frolová Mária, Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján
Mgr. Kavecká Júlia, Ing. Sandanus Peter, Ing. Skotnický Ľubomír,
Uherčíková Adriana

2

Mičúch Juraj, Pekný Juraj

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

K bodu č. 8 – Stavebné úpravy Mládežníckeho strediska Koniarka
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o priebehu stavebných úprav na Mládežníckom stredisku
Koniarka, doložené fotodokumentáciou.

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube:

Berie na vedomie
Informáciu o priebehu stavebných úprav Mládežníckeho strediska Koniarka
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet

mená poslancov

7

Mgr. Frolová Mária, Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján
Mgr. Kavecká Júlia, Ing. Sandanus Peter, Ing. Skotnický Ľubomír,
Uherčíková Adriana

2

Mičúch Juraj, Pekný Juraj

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

K bodu č. 9 – Súhlas so schválením zmien Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti
s ručením obmedzeným s obchodným menom: Porubské služby s.r.o. – Dodatkom č. 1
(rozšírenie predmetu činnosti spoločnosti)
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Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s rozšírením predmetu činnosti spoločnosti Porubské
služby s.r.o. .

Dôvodová správa
Obec Kamenná Poruba pri výkone samosprávy sa stará o všestranný rozvoj svojho územia
a o potreby svojich obyvateľov vlastnou činnosťou alebo prostredníctvom právnických osôb,
ktoré zriaďuje alebo zakladá.
Obec Kamenná Poruba ako jediný zakladateľ založil vo verejnom záujme, spoločnosť
s ručením obmedzeným s obchodným menom: Porubské služby, s.r.o., so sídlom Hlavná
136/159, 013 14 Kamenná Poruba ( ďalej v texte aj „spoločnosť“ ), zakladateľskou listinou zo
dňa 20.12.2019 a jej opraveným znením zo dňa 27.2.2020. Založenie spoločnosti bolo
schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Kamenná Poruba č. 94/2019 zo dňa 11.12.2019.
Spoločnosť vznikla 28.1.2020.
Konateľ spoločnosti, p. Ing. Pavol Sandanus, predložil návrh Dodatku č. 1 k Zakladateľskej
listine o založení spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom: Porubské služby,
s.r.o., so sídlom Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba ( ďalej v texte aj „Dodatok č. 1“ ).
Dodatkom č. 1 sa navrhuje zmena Zakladateľskej listiny spoločnosti zo dňa 27.2.2020,
v súvislosti s rozšírením predmetu činnosti spoločnosti o :
 Výkon činnosti stavbyvedúceho
 Výkon činnosti stavebného dozoru
 Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
V zmysle ustanovenia Článku 8.2 bodu 2 Zakladateľskej listiny spoločnosti zo dňa 27.2.2020
do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy
/zakladateľskej listiny/.
Návrh Dodatku č. 1 sú prílohami tohto materiálu na rokovanie Obecného zastupiteľstva obce
Kamenná Poruba
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Príloha:

NÁVRH
Dodatok č.1 k
Zakladateľskej listine o založení spoločnosti s ručením obmedzeným
Valné zhromaždenie sa uznieslo na doplnení zakladateľskej listiny o články takto:
Preambula
Obec Kamenná Poruba, Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba, Slovenská republika, IČO: 00 648 906
(zastúpené starostom obce Ing. Pavlom Sandanusom, trvale bytom .....................................................,
Slovenská republika, r.č.: ..............................., nar. ..................) ako jediný spoločník spoločnosti Porubské
služby, s,.r.o., rozhodol dňa ............... v rámci výkonu valného zhromaždenia podľa § 132 ods. 1
Obchodného zákonníka a v súlade s rozhodnutím Obecného zastupiteľstva v Kamennej Porube zo dňa
................ o schválení tohto dodatku č. 1 k Zakladateľskej listine spoločnosti Porubské služby zo dňa
................. nasledovne.
1.
V čl. 5 Zakladateľskej listine – Predmet činnosti spoločnosti sa rozširuje o :
 Výkon činnosti stavbyvedúceho
 Výkon činnosti stavebného dozoru
 Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti

2.
Záverečné ustanovenia
1.

Tento Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine bol vyhotovený v 5 rovnopisoch z toho zakladateľ
obdrží jedno vyhotovenie, jeden exemplár bude použitý pre živnostenský úrad, jeden pre
obchodný register, jeden založený do Zbierky listín, ktorá je súčasťou obchodného registra a
jeden zostane založený v archívnej dokumentácii spoločnosti.

2.

Tento Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine obsahuje slobodnú a vážnu vôľu podpísaného
zakladateľa.

3.

Tento dodatok k zakladateľskej listine nadobúda platnosť dňom jej podpisu zakladateľom.

V Kamennej Porube, dňa 12.6.2020

---------------------------------------------------Obec Kamenná Poruba
V zastúpení
Ing. Pavol Sandanus

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba po prerokovaní predloženého materiálu
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Schvaľuje
Zmenu Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným
menom: Porubské služby, s.r.o., so sídlom Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba, IČO:
52 886 191 zo dňa 27.02.2020 Dodatkom č. 1
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet

mená poslancov

7

Mgr. Frolová Mária, Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján
Mgr. Kavecká Júlia, Ing. Sandanus Peter, Ing. Skotnický Ľubomír,
Uherčíková Adriana

2

Mičúch Juraj, Pekný Juraj

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

K bodu č. 10 – Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kamenná Poruba na
druhý polrok 2020
Hlavný kontrolór informoval a oboznámil zastupiteľstvo o pláne kontrolnej činnosti na 2.
polrok 2020
Dôvodová správa
Ustanovenie § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov ukladá hlavnému kontrolórovi predložiť raz za šesť mesiacov obecnému zastupiteľstvu plán
kontrolnej činnosti.
V zmysle citovaného zákona predkladá hlavná kontrolórka obce návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Kamenná Poruba na II. polrok 2020.
V súlade s § 20 ods. 5. zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov súčasťou predloženého materiálu je aj návrh na uznesenie poveriť hlavnú
kontrolórku na výkon kontrolnej činnosti v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti.
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kamenná Poruba
na druhý polrok 2020
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a
o zmene a doplnení niektorých zákonov bude činnosť hlavnej kontrolórky v II. polroku 2020 zameraná
na nasledovné činnosti:
Plán výkonu kontrolnej činnosti:
A. Finančné kontroly
1. Kontrola dodržiavania zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a postupu obecného
úradu pri zadávaní vybraných zákaziek s nízkou hodnotou v I. polroku 2020
2. Kontrola vybraných uzavretých zmlúv za rok 2020 (dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z. z. a
zákona č. 357/2015 Z. z.)
B. Iné kontroly a činnosti
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1. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná
kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti
2. Kontroly vykonávané na základe uznesenia obecného zastupiteľstva
3. Vypracovanie odborného stanoviska k rozpočtu obce na rok 2021
4. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba po prerokovaní predloženého materiálu

A.

schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kamenná Poruba na II. polrok 2020.

B.

poveruje

V zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v zmysle plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na II. polrok 2020.

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet

mená poslancov

7

Mgr. Frolová Mária, Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján
Mgr. Kavecká Júlia, Ing. Sandanus Peter, Ing. Skotnický Ľubomír,
Uherčíková Adriana

2

Mičúch Juraj, Pekný Juraj

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

K bodu č. 11 – VII. Zmena rozpočtu za rok 2020

Dôvodová správa
Podľa § 14 odsek 2. Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č.
583/2004 Z. z., navrhujeme VII. 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.
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- zvýšenie položky 633006 – nákup vriec na odpad a smetných nádob
- zníženie položky 637002 – peniaze vyhradené na deň matiek

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo:
Berie na vedomie
VII. zmenu obce Kamenná Poruba vrátane programov a podprogramov na rok 2020.

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

Rozpočet na rok
2020 v €
1 274 737,57
735 183,87
70 532,63
469 021,07
0,00
0,00
1 274 737,57

7. zmena
1.6.2020
1 341 561,97
776 357,00
71 079,68
494 125,29
0,00
73 335,88
1 414
18 897,85
983,48

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

Rozpočet na rok
2020 v €
1 132 473,20
1 132 473,20
35 000,00
35 000,00
7 449,22
7 449,22
1 174 922,42

7. zmena
1.6.2020
1 189 244,00
1 189 244,00
147 767,00
147 767,00
7 449,22
7 449,22
1 344 460,22

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet

mená poslancov

7

Mgr. Frolová Mária, Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján
Mgr. Kavecká Júlia, Ing. Sandanus Peter, Ing. Skotnický Ľubomír,
Uherčíková Adriana

2

Mičúch Juraj, Pekný Juraj

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

K bodu č. 12 - VIII. zmena rozpočtu za rok 2020
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Dôvodová správa
- zmena v položkách rozpočtu
Príjmové položky:
223001 – odvoz kovového odpadu
312001 – transfer na sčítanie domov
312012 – transfer na stavebný úrad
321000 – transfer na zmenu územného plánu č.2
513002 – úver na Telocvičňu

zvýšenie
969,50 €
3 152,00 €
632,06 €
1 000,00 €
500 000,00 €

upravená po zmene
2 300,00 €
3 152,00 €
2 692,06 €
1 000,00 €
500 000,00 €

Výdavkové položky:
642001 – transfer pre Porubskú úniu žien
711001 – kúpa pozemku pod námestím /RF/
717001 – Amfiteáter OŠK ihrisko /RF/
717001 – výstavba Telocvične z úveru
713004 – škola projekt Zlepšenie Kľúčových komp./RF/
717002 – Rekonštrukcia Koniarky /RF/
641012 - Transfer do sro
633001 – škôlka prerábka – vybavenie
635006 – škôlka prerábka – práce
637004 – čistenie skládky na Skotni

330,00 €
18 195,45 €
24 000,00 €
500 000,00 €
56 000,00 €
45 000,00 €
30 000,00 €
7 000,00 €
5 000,00 €
10 000,00 €

330,00 €
18 195,45 €
24 000,00 €
500 000,00 €
56 000,00 €
95 000,00 €
30 000,00 €
7 000,00 €
5 000,00 €
10 000,00 €

Presun všetkých mzdových položiek VPP na položku 637004 – všeobecné služby v sume 28 313,65 €.

Návrh uznesenie
Obecné zastupiteľstvo:
I.

Schvaľuje
VIII. zmenu rozpočtu obce Kamenná Poruba vrátane programov a podprogramov
na rok 2020.
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Bežné príjmy
- kategória 100
- kategória 200
- kategória 300
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

Rozpočet na rok
2020 v €
1 274 737,57
735 183,87
70 532,63
469 021,07
0,00
0,00
1 274 737,57

8. zmena
17.6.2020
1 346 315,53
776 357,00
72 049,18
497 909,35
1 000,00
716 531,33
2 063
18 846,86
983,48

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

Rozpočet na rok
2020 v €
1 132 473,20
1 132 473,20
35 000,00
35 000,00
7 449,22
7 449,22
1 174 922,42

8. zmena
17.6.2020
1 241 583,00
1 241 583,00
790 962,45
147 767,00
7 449,22
7 449,22
2 039 994,67

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

počet

mená poslancov

7

Mgr. Frolová Mária, Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján
Mgr. Kavecká Júlia, Ing. Sandanus Peter, Ing. Skotnický Ľubomír,
Uherčíková Adriana

2

Mičúch Juraj, Pekný Juraj

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

Obecné zastupiteľstvo:
II.

Schvaľuje
použitie Rezervného fondu Obce Kamenná Poruba v sume 143 195,45 € na
kapitálové výdavky – Kúpa pozemku pod námestím, Výstavba Amfiteátru na ihrisku
OŠK, Projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v Kamennej
Porube, Rekonštrukcia Koniarky uskutočnené v roku 2020.

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:

počet

mená poslancov

Strana 15 z 17

Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

7

Mgr. Frolová Mária, Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján
Mgr. Kavecká Júlia, Ing. Sandanus Peter, Ing. Skotnický Ľubomír,
Uherčíková Adriana

2

Mičúch Juraj, Pekný Juraj

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

K bodu č. 15 – Rôzne
Riaditeľka ZŠ s MŠ v Kamennej Porube OZ informovala o:
- kapacite materskej školy a jej zväčšení po úpravách na 1.NP (zmena spálne na herňu a
úpravách v toaletách a umyvárke),
- nutnom vybavení novej triedy MŠ (nábytok, lehátka, stoly, stoličky, paplóny...) - potreba
skorej realizácie prieskumu trhu, nakoľko dodávka (výroba) niektorých častí trvá 4 - 8 týždňov,
aby bola trieda k septembru 2020 pripravená,
- realizácia projektu "Nové učebne v ZŠ KP", je potrebné urobiť nacenenie stavebných úprav
- elektro-rozvodov do učební. To čo bude nad rámec ceny plánovanej v projekte zaplatí škola
zo svojich prostriedkov, nakoľko má nejaké financie ušetrené.
- počas letných prázdnin bude otvorená MŠ, poplatok rodičov cez darovaciu zmluvu na
príjmový účet školy od 1.7.2020 - 31.7.2020 60 € a od 3.8.2020 do 21.8.2020 50 €, fungovať
budú maximálne dve triedy, aby si mohli p. učiteľky čerpať dovolenku,
- letný denný tábor ŠKD 6.7.2020 - 10.7.2020 40 €/týždeň, strava v ŠJ, pre ročníky 1.- 4. ZŠ
- letný denný jazykový tábor ANJ 20. -24. 7. 2020 40 €/týždeň, strava v ŠJ, pre ročníky 3. - 7.
ZŠ
- letná škola 17. - 21. 8. 2020 zameraná na rozvoj kompetencií žiakov ZŠ, pre ročníky 2.-6. ZŠ
(ak prejde podaný projekt a získame dotáciu - zdarma)
Mgr. Frolová Mária informovala prítomných o:
Ústnej žiadosti Občianskeho združenia Ochotnícke divadlo Kamenná Poruba o dotáciu na
kulisy.
Starosta obce – treba podať písomnú žiadosť o dotáciu na Obecný úrad.
P. Hodas Ján sa informoval o projekty na Hasičskú zbrojnicu, či sa budú dávať robiť a kedy.
Starosta – máme rozrobených veľa projektov, preto pre časové dôvody sa hasičskou zbrojnicou
budeme zaoberať neskoršie.

p. Uherčíková Adriana sa informovala, či sa nebudú v obci pokladať optické káble.
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Starosta, nie nebudú, nie že by som to neriešil, ale teraz Telekom rieši dediny, ktoré majú väčší
problém so signálom na internet, čiže nám to odmietli. Možno v budúcnosti sa to bude môct
riešiť.
P. Janošíková Mária informovala prítomných, že chcú s kolektívom dobrovoľníkov upraviť
priestor pri multifunkčnom ihrisku, vytvoriť tam novú skalku.
Starosta jej odpovedal, že je tam naprojektovaný chodník avšak, tohto roku sa s výstavbou
chodníkov nezačne, preto môžu dané miesto zveľadiť.
P. Janošiková informovala, že to nebude finančne náročné nakoľko, kamene, skalničky prinesú
z vlastných zdrojov, akurát bude treba dokúpiť štrk a fóliu, čo bude asi v predpokladanej
hodnote cca 50 eur

K bodu č. 16 – Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,30 hod
Budúce zastupiteľstvo bude : podľa potreby a situácie

Zapísal/(a):

Mgr. Janka Turancová ........................................................

Overovatelia: Mgr. Frolová Mária..............................................................
P. Hodas Ján..........................................................................

Ing. Pavol Sandanus
Starosta obce
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