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 34. riadneho zasadnutia poslancov OZ v Kamennej Porube
konaného dňa 13.4.2022 o 18-tej hod. v zasadačke obecného úradu
v Kamennej Porube
Prítomní:

Ing. Pavol Sandanus - starosta obce
Poslanci : Ing. Sandanus Peter, Bc. Jánošíková Mária, Juraj Pekný,
Mgr. Kavecká Júlia, Uherčíková Adriana

Neprítomní:

Poslanci: Mičúch Juraj, Mgr. Frolová Mária, Hodas Ján, Ing. Skotnický Ľubomír

Ďalší prítomní:

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: Mičúch Juraj, Mgr. Frolová Mária, Hodas Ján, Ing. Skotnický Ľubomír

Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.
(Nadpolovičná väčšina všetkých)

Schválenie programu
Následne starosta oboznámil prítomných s návrhom programu 34. 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 16.3.2022.
3. Komisia na ochranu verejného záujmu – Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a
majetkových pomerov starostu obce Kamenná Poruba za rok 2021
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kamenná Poruba č. 1/2022 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a o výške príspevku na režijné náklady a
podmienky úhrady v školskej jedálni (ŠJ)
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kamenná Poruba č. 2/2022 o výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej
škole (MŠ)
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6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kamenná Poruba č. 3/2022 o výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
(ŠKD)
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2022 o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia, zriadených na území obce Kamenná Poruba
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2022 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej
zriaďovateľom je obec Kamenná Poruba
9. 3. zmena rozpočtu na rok 2022
10. 4. zmena rozpočtu na rok 2022
11. Rôzne.
12. Záver.
Starosta obce sa následne spýtal , či má niekto z prítomných k návrhu programu pripomienky,
pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.
Starosta obce má 1 doplňujúci návrh: doplniť do programu
•

Bod 11 - Schválenie návrhu Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve o odkúpení majetku predĺženia verejnej kanalizácie, vybudovanej v rámci stavby „Kamenná Poruba, rozšírenie
splaškovej kanalizácie, ul. Štamberky“ v k. ú. Kamenná Poruba , parc. č. 2941, 2958, 2938,
3025/1, 2282/2, medzi Budúcim predávajúcim obcou Kamenná Poruba a Budúcim
kupujúcim Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet
5

4

mená poslancov
Bc. Jánošíková Mária, Pekný Juraj , Ing. Sandanus Peter,
Mgr. Kavecká Júlia, Uherčíková Adriana

Mgr. Frolová Mária, Mičúch Juraj Hodas Ján, Ing. Skotnický Ľubomír

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 3 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 16.3.2022.
3. Komisia na ochranu verejného záujmu – Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a
majetkových pomerov starostu obce Kamenná Poruba za rok 2021
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kamenná Poruba č. 1/2022 o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov a o výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady
v školskej jedálni (ŠJ)
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kamenná Poruba č. 2/2022 o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole (MŠ)
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kamenná Poruba č. 3/2022 o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí (ŠKD)
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na
mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území
obce Kamenná Poruba
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8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2022 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec
Kamenná Poruba
9. 3. zmena rozpočtu na rok 2022
10. 4. zmena rozpočtu na rok 2022
11. Schválenie návrhu Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve o odkúpení majetku - predĺženia verejnej
kanalizácie, vybudovanej v rámci stavby „Kamenná Poruba, rozšírenie splaškovej kanalizácie,
ul. Štamberky“ v k. ú. Kamenná Poruba , parc. č. 2941, 2958, 2938, 3025/1, 2282/2, medzi
Budúcim predávajúcim obcou Kamenná Poruba a Budúcim kupujúcim Severoslovenské
vodárne a kanalizácie, a. s.
12. Rôzne.
13. Záver.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet
5

4

mená poslancov
Bc. Jánošíková Mária, Pekný Juraj , Ing. Sandanus Peter,
Mgr. Kavecká Júlia, Uherčíková Adriana

Mgr. Frolová Mária, Mičúch Juraj, Hodas Ján, Ing. Skotnický Ľubomír

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 3 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 p. Uherčíková Adriana, Bc. Jánošíková Mária
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet
5

4

mená poslancov
Bc. Jánošíková Mária, Pekný Juraj , Ing. Sandanus Peter,
Mgr. Kavecká Júlia, Uherčíková Adriana

Mgr. Frolová Mária, Mičúch Juraj, Hodas Ján, Ing. Skotnický Ľubomír

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 3 a viac

K bodu č. 2 - Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo zasadnutia OZ zo dňa
16.3.2022
Uznesenia obecného zastupiteľstva zo zasadnutia OZ zo dňa 16.3.2022 a správu o plnení uznesení
obecného zastupiteľstva zo dňa 16.3.2022 predložil starosta obce Ing. Pavol Sandanus.
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Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva zo zasadnutia OZ
zo dňa 16.3.2022
Č. uznesenia

Názov bodu

Stav
(splnená, v plnení,
pozastavená, zrušená)

290/2022

291/2022

292/2022
293/2022

Odsúhlasenie kúpy pozemku, parcely č.
1726/2, vedenej na LV č. 167 pre kú
Kamenná Poruba od Severoslovenské
vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická
cesta 1960, Žilina, PSČ 010 57, SR,
IČO: 36672297
Schválenie Dodatku k Zmluve o dielo
na realizáciu diela „NOVOSTAVBA
TELOCVIČNE Kamenná Poruba – II.
etapa“ medzi Objednávateľom Obec
Kamenná
Poruba
a
Dodávateľom Porubské služby, s.r.o..
Rozšírenie kuchyne ZŠ s MŠ Kamenná
Poruba
Dažďová kanalizácia na ulici Jarky

Splnené

Splnené

V plnení
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 33. riadneho zasadnutia OZ zo dňa 16.3.2022
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet
5

4

mená poslancov
Bc. Jánošíková Mária, Pekný Juraj , Ing. Sandanus Peter,
Mgr. Kavecká Júlia, Uherčíková Adriana

Mgr. Frolová Mária, Mičúch Juraj, Hodas Ján, Ing. Skotnický Ľubomír

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 3 a viac

K bodu č. 3 – Komisia na ochranu verejného záujmu – Oznámenie funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov starostu obce Kamenná Poruba za rok 2021
Predseda komisie OZ na ochranu verejného záujmu Ing. Peter Sandanus oboznámil zastupiteľstvo,
že sa dnes 13.04.2021 na základe pozvánky zišla Komisia Obecného zastupiteľstva v Kamennej
Porube na ochranu verejného záujmu za účelom zistenia, či povinná osoba: starosta obce p. Ing.
Pavol Sandanus predložil v termíne stanovenom zákonom „Oznámenie funkcií, zamestnaní,
činností a majetkových pomerov verejného funkcionára“ (tzv. majetkové priznanie) za rok 2021 počas výkonu verejnej funkcie do 30. apríla každého kalendárneho roka. Starosta oboznámil
prítomných poslancov s obsahom záznamu z rokovania komisie a tiež s uznesením, ktoré komisia
na svojom zasadnutí prijala.
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Komisia konštatovala:
1. Majetkové priznanie bolo predložené včas na schválenom (novom) vzore tlačiva.
2. Majetkové priznanie obsahuje všetky náležitosti v zmysle zákona.
3. Starostovi obce sa neukladá doplniť majetkové priznanie za rok 2021 (do konca apríla
2022), nakoľko si povinnosť splnil dňom 30.03.2021, k predloženému majetkovému
priznaniu priložil aj ročné zúčtovanie dane za rok 2021.
4. Výkon funkcie starostu obce nie je v rozpore so zákonom č. 357/2004 Z.z. a spĺňa všetky
podmienky.
5. Komisia Majetkové priznanie zverejní na webovom sídle obce v rozsahu stanovenom
zákonom č. 357/2004 Z.z.
Uznesenie, ktoré Komisia prijala:
Komisia v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov
a) skontrolovala oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu
obce Ing. Pavla Sandanusa za rok 2021
b) skonštatovala, že starosta obce Ing. Pavol Sandanus odovzdal oznámenie funkcií,
zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2021 v zákonne stanovenej lehote a
to 30.3.2022 podacie číslo R2022/1007, číslo spisu: OCUKP-S2022/00151 úplné a s
prílohami v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
c) žiada Obecný úrad v Kamennej Porube bezodkladne zabezpečiť zverejnenie oznámenia
na webovom sídle obce v rozsahu stanovenom zákonom
d) odporúča Obecnému zastupiteľstvu obce Kamenná Poruba vziať na vedomie Informáciu
o podaní Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce
za rok 2021
Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
berie na vedomie, že starosta si splnil povinnosť Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov verejného funkcionára v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. a
podal toto oznámenie v zákonom stanovenej lehote.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet
5

4

mená poslancov
Bc. Jánošíková Mária, Pekný Juraj , Ing. Sandanus Peter,
Mgr. Kavecká Júlia, Uherčíková Adriana

Mgr. Frolová Mária, Mičúch Juraj, Hodas Ján, Ing. Skotnický Ľubomír

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 3 a viac

K bodu č. 4 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kamenná Poruba č. 1/2022
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a o výške príspevku na režijné náklady a
podmienky úhrady v školskej jedálni (ŠJ)
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Starosta obce predložil prítomným Návrh VZN č. 1/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov a o výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni (ŠJ)
na základe otázky hlavnej kontrolórky obce Petry Dubeňovej:
"nechcete tam vložiť aj zmienku o § 4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách?
Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa a dotácia na podporu
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa"
navrhujem ešte vložiť do VZN č. 1/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a o
výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni do ČL 4, bod 3
písmeno c) nasledovný text:
Podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky, ktorý upravuje účel, rozsah, podmienky a spôsob poskytovania
dotácií na podporu rozvoja sociálnej oblasti a rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v
pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je možné
čerpať dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa stanovených
podmienok týmto zákonom.
Pani riaditeľka ZŠ a MŠ v Kamennej Porube Z. Maniaková sa vyjadrila, že keďže podmienky
čerpania dotácie presne upravuje spomínaný zákon a menia sa, stačí zmienka.
Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať za predložený pozmeňujúci návrh.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet
5

4

mená poslancov
Bc. Jánošíková Mária, Pekný Juraj , Ing. Sandanus Peter,
Mgr. Kavecká Júlia, Uherčíková Adriana

Mgr. Frolová Mária, Mičúch Juraj, Hodas Ján, Ing. Skotnický Ľubomír

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 3 a viac

Následne dal starosta hlasovať o VZN ako celku aj s pozmeňujúcim návrhom:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
Prerokovalo predložený návrh VZN č.1/2022 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov a o výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej
jedálni (ŠJ).
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 VZN č.1/2022 o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov a o výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady
v školskej jedálni (ŠJ).
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet
5

4

mená poslancov
Bc. Jánošíková Mária, Pekný Juraj , Ing. Sandanus Peter,
Mgr. Kavecká Júlia, Uherčíková Adriana

Mgr. Frolová Mária, Mičúch Jura,j Hodas Ján, Ing. Skotnický Ľubomír

Potrebné kvórum na schválenie: trojpätinová väčšina prítomných, t.j. 3 a viac

K bodu č. 5 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kamenná Poruba č. 2/2022
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej
škole (MŠ)
Starosta obce predložil prítomným Návrh VZN č. 2/2022 o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole (MŠ)
Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
Prerokovalo predložený návrh VZN č.2/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole (MŠ).
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 VZN č.2/2022 o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole (MŠ).
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet
5

4

mená poslancov
Bc. Jánošíková Mária, Pekný Juraj , Ing. Sandanus Peter,
Mgr. Kavecká Júlia, Uherčíková Adriana

Mgr. Frolová Mária, Mičúch Jura,j Hodas Ján, Ing. Skotnický Ľubomír

Potrebné kvórum na schválenie: trojpätinová väčšina prítomných, t.j. 3 a viac

K bodu č. 6 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kamenná Poruba č. 3/2022
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu
detí (ŠKD)
Starosta obce predložil prítomným Návrh VZN č. 3/2022 o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí (ŠKD)
Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
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Prerokovalo predložený návrh VZN č.3/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí (ŠKD).
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 VZN č. 3/2022 o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí (ŠKD).
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet
5

4

mená poslancov
Bc. Jánošíková Mária, Pekný Juraj , Ing. Sandanus Peter,
Mgr. Kavecká Júlia, Uherčíková Adriana

Mgr. Frolová Mária, Mičúch Jura,j Hodas Ján, Ing. Skotnický Ľubomír

Potrebné kvórum na schválenie: trojpätinová väčšina prítomných, t.j. 3 a viac

K bodu č. 7 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2022 o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia,
zriadených na území obce Kamenná Poruba
Starosta obce predložil prítomným Návrh VZN č. 4/2022 o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia,
zriadených na území obce Kamenná Poruba
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, starosta predniesol návrh na uznesenie:

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
Prerokovalo predložený návrh VZN č.4/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce
Kamenná Poruba.
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 VZN č. 4/2022 o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia,
zriadených na území obce Kamenná Poruba.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet
5

4

mená poslancov
Bc. Jánošíková Mária, Pekný Juraj , Ing. Sandanus Peter,
Mgr. Kavecká Júlia, Uherčíková Adriana

Mgr. Frolová Mária, Mičúch Jura,j Hodas Ján, Ing. Skotnický Ľubomír

Potrebné kvórum na schválenie: trojpätinová väčšina prítomných, t.j. 3 a viac

K bodu č. 8 – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2022 o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej
zriaďovateľom je obec Kamenná Poruba
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Starosta obce predložil prítomným Návrh VZN č. 5/2022 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Kamenná
Poruba
Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie:

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
Prerokovalo predložený návrh VZN č.5/2022 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Kamenná Poruba.
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 VZN č. 5/2022 o určení miesta a času zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Kamenná
Poruba.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet
5

4

mená poslancov
Bc. Jánošíková Mária, Pekný Juraj , Ing. Sandanus Peter,
Mgr. Kavecká Júlia, Uherčíková Adriana

Mgr. Frolová Mária, Mičúch Jura,j Hodas Ján, Ing. Skotnický Ľubomír

Potrebné kvórum na schválenie: trojpätinová väčšina prítomných, t.j. 3 a viac

K bodu č. 9 – 3. zmena rozpočtu na rok 2022
Ekonómka obce predniesla prítomným návrh na 3. zmenu rozpočtu na rok 2022.
Podľa § 14 odsek 2. Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004
Z. z., navrhujeme 3. 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 /

Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie:

Návrh uznesenia:
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Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba
➢

Berie na vedomie 3. zmenu rozpočtu 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 €
1 427 156,06
802 178,00
78 592,00
546 386,06
298 043,24
130 004,00
130 004,00
0,00
1 855 203,30

3. zmena
1.4.2022
1 517 508,26
887 890,00
78 992,00
551 026,06
447 064,86
273 503,71
273 503,71
0,00
2 238 076,83

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

3. zmena
1.4.2022
1 429 578,96
1 429 578,96
632 045,86
632 045,86
52 641,05
52 641,05
2 114 265,87

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet
5

4

mená poslancov
Bc. Jánošíková Mária, Pekný Juraj , Ing. Sandanus Peter,
Mgr. Kavecká Júlia, Uherčíková Adriana

Mgr. Frolová Mária, Mičúch Jura,j Hodas Ján, Ing. Skotnický Ľubomír

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 3 a viac

K bodu č. 10 – 4. zmena rozpočtu na rok 2022
Ekonómka obce predniesla prítomným návrh na 4. zmenu rozpočtu na rok 2022.
- zmena v položkách rozpočtu viď príloha - 4. zmena rozpočtu
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Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie:

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba
➢ Schvaľuje 4. zmenu rozpočtu 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 €
1 427 156,06
802 178,00
78 592,00
546 386,06
298 043,24
130 004,00
130 004,00
0,00
1 855 203,30

4. zmena
13.4.2022
1 525 520,26
887 890,00
78 992,00
559 038,26
447 464,86
273 503,71
273 503,71
0,00
2 246 488,83

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

4. zmena
13.4.2022
1 438 483,93
1 438 483,93
632 045,86
632 045,86
52 641,05
52 641,05
2 123 170,84

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
5

mená poslancov
Bc. Jánošíková Mária, Pekný Juraj , Ing. Sandanus Peter,
Mgr. Kavecká Júlia, Uherčíková Adriana

Proti:
Zdržal sa:
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Neprítomní:
Nehlasovali:

4

Mgr. Frolová Mária, Mičúch Jura,j Hodas Ján, Ing. Skotnický Ľubomír

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 3 a viac

K bodu č. 11 Schválenie návrhu Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve o odkúpení majetku predĺženia verejnej kanalizácie, vybudovanej v rámci stavby „Kamenná Poruba, rozšírenie
splaškovej kanalizácie, ul. Štamberky“ v k. ú. Kamenná Poruba , parc. č. 2941, 2958, 2938,
3025/1, 2282/2, medzi Budúcim predávajúcim obcou Kamenná Poruba a Budúcim
kupujúcim Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Starosta obce predložil prítomným Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve o odkúpení majetku –
predĺženia verejnej kanalizácie, vybudovanej v rámci stavby „Kamenná Poruba, rozšírenie
splaškovej kanalizácie, ul. Štamberky“
Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie:

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba
schvaľuje v zmysle § 9a, ods.8 , písm. a) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p.
uzatvorenie Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy s budúcim kupujúcim - Severoslovenské
vodárne a kanalizácie, a. s., sídlo Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina na nasledujúci predmet
zmluvy: Predĺženie verejnej kanalizácie, vybudovanej v rámci stavby „Kamenná Poruba,
rozšírenie splaškovej kanalizácie, ul. Štamberky“ v k. ú. Kamenná Poruba , parc. č. 2941, 2958,
2938, 3025/1, 2282/2 za dohodnutú kúpnu cenu 10,00 € bez DPH.
Budúca kúpna zmluva bude uzatvorená v zmysle § 409 a násl. Obchodného zákonníka a
na základe zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene
a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení a zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení /ďalej len „zákon“/.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet
5

4

mená poslancov
Bc. Jánošíková Mária, Pekný Juraj , Ing. Sandanus Peter,
Mgr. Kavecká Júlia, Uherčíková Adriana

Mgr. Frolová Mária, Mičúch Jura,j Hodas Ján, Ing. Skotnický Ľubomír

Potrebné kvórum na schválenie: trojpätinová väčšina prítomných, t.j. 3 a viac

O 19,00 hod. prišiel Ing. Skotnický Ľubomír – poslanec
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je aj naďalej uznášania schopné.

K bodu č. 12 – Rôzne
Starosta obce informoval OZ:
- o prebiehajúcich prácach na telocvični a hlavne o zmenách v oblasti vzduchotechniky
a vykurovania
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- Koniarka – je vydané kolaudačné rozhodnutie, ešte budeme žiadať o povolenie na prevádzku
a žiadať o zápis do katastra nehnuteľností
- Vodozádržné opatrenia – Verejné obstarávanie prebehlo úspešne, púšťame sa do realizácie
- Zberný dvor – žiadosť o projekt podaná k 15.3.2022
Prebehla krátka diskusia o akciách OZ :
Deň zeme 2022 - bude sa čistiť Porubský potok v piatok 23.4.2022. Starosta dá pripraviť
občerstvenie na ihrisku OŠK (guľáš) .Vrecia na odpad pre všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do
čistenia našej obce a nášho okolia budú vyložené pred Obecným úradom.
Stavanie mája - sa bude konať 30.4.2022 na námestí pred OcÚ, bude zabezpečené občerstvenie
a hudba.

K bodu č. 13 – Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené podľa potreby
Budúce zastupiteľstvo bude : 19,30 hod.

Zapísal/(a):

Mgr. Janka Turancová

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

Overovatelia:

P. Uherčíková Adriana

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

Bc. Jánošíková Mária

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

Ing. Pavol Sandanus
Starosta obce

Strana 13 z 13

