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 30. riadneho zasadnutia poslancov OZ v Kamennej Porube
konaného dňa 15.12.2021 o 18-tej hod. v hlavnej sále kultúrneho domu v
Kamennej Porube
Prítomní:

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

Neprítomní:

Poslanci: Uherčíková Adriana, Juraj Pekný, Mgr. Frolová Mária

Ďalší prítomní: Mgr. Dubeňová Petra – hlavný kontrolór obce
Mgr. Janka Turancová – 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: Uherčíková Adriana, Juraj Pekný, Mgr. Frolová Mária
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania schopné.
(Nadpolovičná väčšina všetkých)

Schválenie programu
Následne starosta oboznámil prítomných s návrhom programu 30. 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 19.11.2021.
3. Schvaľovanie nájomnej zmluvy na pozemok pre výstavbu detského ihriska pri
Koniarke a schválenie spolufinancovania výstavby detského ihriska pri Koniarke.
4. Správa audítora k IUZ a KUZ za rok 2020.
5. Výročná správa obce za rok 2020.
6. 13. zmena rozpočtu na rok 2021.
7. 14. zmena rozpočtu na rok 2021.
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8. Rôzne.
9. Záver.
Starosta obce sa následne spýtal , či má niekto z prítomných k návrhu programu pripomienky,
pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.
Kontrolórka obce má 2 doplňujúce návrhy: doplniť do programu
•
•

Bod 8 – Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kamenná Poruba na prvý polrok 2022
Bod 9 – Správa o výsledku kontroly – Kontrola dodržiavania zákona 211/2000 vo vybraných
mesiacoch 1. polroka v ZŠ s MŠ Kamenná Poruba

Starosta obce má 1 doplňujúci návrh: doplniť do programu
•

Bod 10 – Schvaľovanie Návrhu zmluvy o poskytnutí podpory projektu „Detské ihrisko“

Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
•

Doplniť do programu bod 8 - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kamenná
Poruba na prvý polrok 2022

•

Doplniť do programu bod 9 - Správa o výsledku kontroly - Kontrola dodržiavania zákona

•

211/2000 vo vybraných mesiacoch 1. polroka v ZŠ s MŠ Kamenná Poruba
Doplniť do programu bod 10 - Schvaľovanie Návrhu zmluvy o poskytnutí podpory projektu
„Detské ihrisko“

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

3

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

Uherčíková Adriana, Pekný Juraj, Mgr. Frolová Mária

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

Následne dal starosta hlasovať o pozmenenom programe ako celku

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schvaľovanie programu.
2. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo zasadnutia OZ zo dňa 19.11.2021.
3. Schvaľovanie nájomnej zmluvy na pozemok pre výstavbu detského ihriska pri Koniarke
a schválenie spolufinancovania výstavby detského ihriska pri Koniarke.
4. Správa audítora k IUZ a KUZ za rok 2020.
5. Výročná správa obce za rok 2020.
6. 13. zmena rozpočtu na rok 2021.
7. 14. zmena rozpočtu na rok 2021.
8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kamenná Poruba na prvý polrok 2022
9. Správa o výsledku kontroly – Kontrola dodržiavania zákona 211/2000 vo vybraných
mesiacoch 1.polroka v ZŠ s MŠ Kamenná Poruba
10. Schvaľovanie Návrhu zmluvy o poskytnutí podpory projektu „Detské ihrisko“
11. Rôzne.
12. Záver.
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

počet

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

3

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

Uherčíková Adriana, Pekný Juraj, Mgr. Frolová 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: Mgr. Janka Turancová
a za overovateľov: p. poslancov : Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

3

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

Uherčíková Adriana, Pekný Juraj, Mgr. Frolová 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
19.11.2021
Uznesenia obecného zastupiteľstva zo zasadnutí OZ zo dňa 19.11.2021 predložil starosta obce Ing.
Pavol Sandanus.
Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva zo zasadnutia OZ
zo dňa 19.11.2021
Č. uznesenia

Názov bodu

Stav
(splnená, v plnení,
pozastavená, zrušená)

247/2021

248/2021
250/2021

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.
Schvaľovanie nájomnej zmluvy pre
umiestnenie Z-BOXu
Žiadosť vedúcej školskej jedálne ZŠ
s MŠ Kamenná Poruba o zavedenie
Strana 3 z 13

Splnené

Splnené
V plnení

251/2021

252/2021
253/2021
254/2021

255/2021

klimatizácie do kuchyne a kancelárie
vedúcej.
Odpísanie nedokončených investícii z
účtovného stavu obce – investície
týkajúce sa kanalizácie a vodovodu na
ulici Jarky
Odpustenie nájomného za prenájom
pozemku pod zmrzlinovým stánkom
Pôžička obce Kamenná Poruba pre
spoločnosť Porubské služby, s.r.o.
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.
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.

Splnené

Splnené
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 29. riadneho zasadnutia OZ zo dňa 19.11.2021
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

3

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

Uherčíková Adriana, Pekný Juraj, Mgr. Frolová Mária

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac
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K bodu č. 3 – Schvaľovanie nájomnej zmluvy na pozemok pre výstavbu detského ihriska
pri Koniarke a schválenie spolufinancovania výstavby detského ihriska pri Koniarke.
Starosta obce predniesol prítomným návrh na schválenie nájomnej zmluvy na pozemok pre
výstavbu detského ihriska pri Koniarke a schválenie spolufinancovanie výstavby detského ihriska
pri Koniarke.
Starosta – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásilo výzvu na výstavbu Detského
ihriska. Podať žiadosť treba do 31.12.2021. Dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny možno
poskytnúť na aktivity alebo činnosti preventívneho alebo podporného charakteru, a to na utváranie
priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska, najviac v sume 50 000
Eur.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, starosta predniesol návrh na uznesenie:

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
A)
Schvaľuje
Nájom pozemku, časti parcely registra „E“ KN č. 882/502 – trvalý trávny porast o celkovej
výmere 78552 m2 , vedenej na LV č.2293 pre okres Žilina, obec Kamenná Poruba, k.ú. Kamenná
Poruba, medzi prenajímateľom „Urbariát, lesné pozemkové spoločenstvo Kamenná Poruba“, so
sídlom Kamenná Poruba, 013 14 Kamenná Poruba, IČO:37981285 a nájomcom „Obec Kamenná
Poruba“, so sídlom Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba, IČO:00648906.
Predmetom nájmu je časť pozemku o výmere 1158 m2, v rozsahu zvýraznenom v prílohe
č. 1 k Nájomnej zmluve, s ročnou výškou nájomného 252,44 € a obdobím nájmu na dobu určitú
od 20.12.2021 do dňa 31.12.2031.
B)
Schvaľuje
Spolufinancovanie výdavkov spojených s prenájmom pozemku a so stavebnými úpravami
a zariadením detského ihriska na podporu socializácie a inklúzie detí s bezbariérovým
usporiadaním z rozpočtu obce minimálne vo výške 10% z celkových výdavkov.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

3

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

Uherčíková Adriana, Pekný Juraj, Mgr. Frolová Mária

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac
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K bodu č. 4 – Správa audítora k IUZ a KUZ za rok 2020
Ekonómka obce predložila prítomným správu audítora k IUZ a KUZ za rok 2020

Dôvodová správa
Individuálna účtovná závierka:
Auditorka uskutočnila audit účtovenj závierky Obce Kamenná Poruba, ktorá obsahuje súvahu
k 31.12.2020, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú
súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.
Podľa názoru auditorky priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie
obce k 31.12.2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č.
431/2002 Zbierka zákona o účtovníctve.
Konsolidovaná účtovná závierka:
Auditorka uskutočnila audit konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za
konsolidovaný celok zostavila konsolidujúca účtovná jednotka obce Kamenná Poruba a ktorá obsahuje
konsolidovanú súvahu k 31.12.2020, konsolidovaný výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému
dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.
Podľa názoru auditorky priložená konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz
konsolidovanej finančnej situácie konsolidovaného celku k 31.12.2020 a konsolidovaného výsledku
hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Zbierka zákona
o účtovníctve.

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

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
➢ Berie na vedomie:
- správu nezávislého audítora o overení individuálnej ÚZ za rok 2020
- správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej ÚZ za rok 2020
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

3

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

Uherčíková Adriana, Pekný Juraj, Mgr. Frolová Mária

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

K bodu č. 5 – Výročná správa obce za rok 2020.
Ekonómka obce predložila prítomným konsolidovanú výročnú správu za rok 2020

Dôvodová správa
Podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov Účtovná jednotka

zostavujúca konsolidovanú účtovnú závierku má povinnosť zostaviť konsolidovanú výročnú
správu.
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Celá výročná správa Vám bola zaslaná v materiáloch na zastupiteľstvo a je zverejnená aj na
webovej stránke obce, kde je prístupná pre všetkých.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, starosta predniesol návrh na uznesenie:

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej porube
➢ Berie na vedomie výročnú správu obce za rok 2020
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

3

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

Uherčíková Adriana, Pekný Juraj, Mgr. Frolová Mária

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

K bodu č. 6 – 13. zmena rozpočtu na rok 2021.
O 18,15 hod. prišla Mgr. Frolová Mária – poslankyňa.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je aj naďalej uznášania schopné.
Ekonómka obce predložila prítomným 13. zmenu rozpočtu

Dôvodová správa
Podľa § 14 odsek 2. Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004
Z. z., navrhujeme 13. 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 v Kamennej Porube:
Berie na vedomie 13. zmenu rozpočtu obce Kamenná Poruba vrátane programov
a podprogramov na rok 2021.
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

13. zmena
1.12.2021
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

Rozpočet na rok
2021 v €
Bežné výdavky
1 257 526,08
- kategória 600
1 257 526,08
Kapitálové výdavky
642 670,00
- kategória 700
642 670,00
Finančné operácie výdavkové
52 545,43
- kategória 800
52 454,43
Výdavky spolu
1 952 741,51
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13. zmena
1.12.2021
1 461 314,37
1 461 314,37
875 780,06
875 780,06
102 545,43
102 545,43
2 439 639,86

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

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet

mená poslancov

7

Ing. Skotnický Ľubomír, Mgr. Kavecká Júlia, Mičúch Juraj,
Ing. Sandanus Peter, Bc Jánošiková Mária, Hodas Ján,
Mgr. Frolová Mária

2

Uherčíková Adriana, Pekný Juraj

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

K bodu č. 7 – 14. zmena rozpočtu na rok 2021.
Ekonómka obce predložila prítomným 14. zmenu rozpočtu

Dôvodová správa
/ - jednotlivé zmeny medzi položkami viď príloha /

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

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube:
Schvaľuje 14. zmenu rozpočtu obce Kamenná Poruba vrátane programov a podprogramov na
rok 2021.
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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

14. zmena
15.12.2021
1 545 067,61
834 038,48
83 457,13
874 348,44
246 776,44
739 475,33
269 475,33
470 000,00
2 531 319,38

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

14. zmena
15.12.2021
1 480 725,94
1 480 725,94
875 780,06
875 780,06
102 545,43
102 545,43
2 459 051,43

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet

mená poslancov

7

Ing. Skotnický Ľubomír, Mgr. Kavecká Júlia, Mičúch Juraj,
Ing. Sandanus Peter, Bc Jánošiková Mária, Hodas Ján,
Mgr. Frolová Mária

2

Uherčíková Adriana, Pekný Juraj

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

K bodu č. 8 – Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kamenná Poruba na prvý
polrok 2022
Hlavná kontrolórka obce predložila prítomným Plán kontrolnej činnosti HK na prvý polrok 2022
Ustanovenie §18f 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 I. polrok 2022. Plán
kontrolnej činnosti bol v súlade s § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov zverejnený v zákonnej lehote 15 dní dňa 29.11.2021. 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.
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 a audite a o
zmene a doplnení niektorých zákonov bude činnosť hlavnej kontrolórky v I. polroku 2022
zameraná na nasledovné činnosti:
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Plán výkonu kontrolnej činnosti:
A. Finančné kontroly
1. Kontrola tvorby a použitia finančných prostriedkov rezervného fondu za rok 2021
2. Kontrola vybavovania žiadostí o poskytnutie informácie doručených obecnému úradu v roku
2021 v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
B. Iné kontroly a činnosti
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 návrhu záverečného účtu za rok 2021
4. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, starosta predniesol návrh na uznesenie:

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba po prerokovaní predloženého materiálu
I.
II.

schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kamenná Poruba
na I. polrok 2022.
poveruje V zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v
zmysle plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022.

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet

mená poslancov

7

Ing. Skotnický Ľubomír, Mgr. Kavecká Júlia, Mičúch Juraj,
Ing. Sandanus Peter, Bc Jánošiková Mária, Hodas Ján,
Mgr. Frolová Mária

2

Uherčíková Adriana, Pekný Juraj

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

K bodu č. 9 – Správa o výsledku kontroly – Kontrola dodržiavania zákona 211/2000 vo
vybraných mesiacoch 1.polroka v ZŠ s MŠ Kamenná Poruba
Hlavná kontrolórka obce predložila prítomným Správu o výsledku kontroly – Kontrola
dodržiavania zákona 211/2000 vo vybraných mesiacoch 1.polroka v ZŠ s MŠ Kamenná Poruba
Ustanovenie §18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov ukladá hlavnému kontrolórovi predložiť obecnému zastupiteľstvu správu o výsledku
kontroly. V zmysle citovaného zákona predkladá hlavná kontrolórka obce Kamenná Poruba správu
o výsledku kontroly – Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám vo vybraných mesiacoch 1. polroka 2021 v Základnej škole s materskou školou
Kamenná Poruba
Cieľom kontroly bolo zistiť dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám (tzv. infozákon) a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov
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upravujúcich kontrolovanú oblasť v podmienkach Základnej školy s materskou školou, Školská
474/5, Kamenná Poruba
Kontrolou neboli u kontrolovaného subjektu zistené zjavné nedostatky
Záver a odporúčanie:
Môžem skonštatovať, že povinné zverejňovanie informácii v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. v
Základnej škole s materskou školou, Školská 474/5, Kamenná Poruba je bez zjavných
nedostatkov.
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 Správu o výsledku kontroly – Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o
slobodnom prístupe k informáciám vo vybraných mesiacoch 1. polroka 2021 v Základnej škole s
materskou školou Kamenná Poruba
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet

mená poslancov

7

Ing. Skotnický Ľubomír, Mgr. Kavecká Júlia, Mičúch Juraj,
Ing. Sandanus Peter, Bc Jánošiková Mária, Hodas Ján,
Mgr. Frolová Mária

2

Uherčíková Adriana, Pekný Juraj

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

K bodu č. 10 – Schvaľovanie Návrhu zmluvy o poskytnutí podpory projektu „Detské
ihrisko“
Starosta obce predložil prítomným Návrh zmluvy o poskytnutí podpory projektu „Detské ihrisko“
Poslanec Hodas Ján mal výhrady voči Zmluve o poskytnutí podpory projektu „Detské ihrisko“
Darcom Infinity real estate development, s.r.o. a to v článku – 1. Úvodné ustanovenia v bode 1.4,
kde parcela registra „E“ parc.č. 839/21, k.ú. Kamenná Poruba je pod správou Slovenského
pozemkového fondu a v článku 7. Vrátenie daru v bodoch 7.1 aj 7.2 a vyjadril obavy, že sa môže
jednať o úplatok zo strany darcu a že obec nebude môcť byť konštruktívne kritická voči konaniu
spoločnosti.
Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube:
A)
Schvaľuje
Návrh zmluvy „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY PROJEKTU „DETSKÉ
IHRISKO““ medzi Darcom „INFINITY REAL ESTATE DEVELOPMENT s. r. o.“, so sídlom:
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Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 52 277 003 a Obdarovaným „Obec Kamenná Poruba“, so
sídlom: Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba, IČO: 00 648 906.
B)
Poveruje
Starostu obce vykonať kroky smerujúce k podpisu zmluvy obidvomi zmluvnými stranami.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

počet

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

mená poslancov
Ing. Skotnický Ľubomír, Mgr. Kavecká Júlia, Mičúch Juraj,
Ing. Sandanus Peter, Bc Jánošiková Mária, Mgr. Frolová Mária

1

Hodas Ján

2

Uherčíková Adriana, Pekný Juraj

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

K bodu č. 11 – Rôzne
K bodu 11 – Rôzne nikto z prítomných poslancov nepredniesol žiadne návrhy, požiadavky ani
pripomienky.

K bodu č. 12 – Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19,00 hod
Budúce zastupiteľstvo bude : podľa potreby

Zapísal/(a):

Mgr. Janka Turancová

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

Overovatelia:

Bc. Mária Jánošíková

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

Hodas Ján

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

Ing. Pavol Sandanus
Starosta obce
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