OBEC KAMENNÁ PORUBA
Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba
IČO : 00 648 906, DIČ : 20 20 639 005
Tel.:+421/41/5498332, 0911 498 332

email: obeckamennaporuba@stonline.sk

Zápisnica z 3.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Kamenná Poruba konaného dňa 12.3.2019
Prítomní:

Ing. Pavol Sandanus- starosta obce
Poslanci : Mgr. M. Frolová , Mgr. J. Kavecká,
p. J. Pekný, p. J. Mičúch, Ing. Ľ. Skotnický ,
p. Uherčíková A., p. Janošíková M.,

Neprítomní:
Ing. Sandanus P.,Hodas J.
Ďalší prítomní: Ing. E. Huljaková, Ing. D. Chástecká , Ing. Kasmanová M. , Hodásová J.
Verejnosť:

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným návrhom programu
1. Otvorenie.
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesenia obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho zasadnutia
4. Schvaľovanie prílohy k „ Zásadám o hospodárení s majetkom obce“-úhrady
za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Kamenná Poruba
5. Ulica Lúky – spôsob riešenia zhotovenia asfaltovej pokrývky
6. Webová stránka obce – konkurenčná ponuka Galileo, výber dodávateľa
7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Kamenná Poruba
za rok 2018
8. Prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce Kamenná Poruba za rok 2018
9. Správa hlavného kontrolóra obce z vykonanej kontroly - Kontrola vykonania
riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce
Kamenná Poruba k 31.12.2018
10. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kamenná Poruba za rok 2018
11. Použitie prostriedkov rezervného fondu obce
12. Druhá zmena rozpočtu na rok 2019
13. Telocvičňa – projektový návrh a ďalší postup
14. Výstavba bytoviek Skotňa – informácia o plánovanom postupe
15. Pohrebné miesto na cintoríne pri vode
16. Koncert 20.3.2019 – organizácia
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17. KD - stav prác, ďalší postup, maľovanie - organizácia
18. Výzvy
19. Rôzne
20. Návrh uznesenia.
21. Záver.
Následne sa starosta obce spýtal, či má niekto z prítomných k návrhu programu
pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.
Takto navrhnutý program bol prijatý počtom hlasov
H L A S O V A N I E:
ZA:7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

Kbodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Ing. Pavol Sandanus, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci:
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje:
Overovatelia zápisnice: Pekný J., Mičúch J.
Zapisovateľka:
Ing. Huljaková Emília
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA: 7
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu 3. Kontrola uznesenia obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho zasadnutia
Predložil starosta obce

.

Návrh uznesenia
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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 2. riadneho zasadnutia OZ z 13.2.2019
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:7
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu 4. Schvaľovanie prílohy k „ Zásadám o hospodárení s majetkom obce“-úhrady
za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Kamenná Poruba

Úhrady predkladáme z dôvodu schválenia nového VZN 1/2019, kde boli stanovené
a schválené iné poplatky za prenájom mutifunkčného ihriska ako bolo doteraz .
Poslanci zmenili položky a to prenájom Koniarky : pre domácich občanov 30€/deň a cudzí
50 €/deň, tak isto aj prenájom kuchyne kultúrneho domu inventár- zrušiť a zostane len
prenájom kuchyne domáci občania -30€/deň a cudzí občania 50 €/deň. Starosta- kto je vlastne
domáci a kto cudzí občan ? Veľa občanov si zarezervuje hlavne Koniarku ako občan
s trvalým pobytom v našej obci, ale v konečnom dôsledku sú v Koniarke úplne cudzí občania
a možno z Kamennej Poruby je tam jeden človek. Poslanci- v budúcnosti sa budeme zaoberať
podrobnejšie týmto prenájmom a budeme si presne špecifikovať jednotlivé položky.

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo Obce Kamenná Poruba v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje pre územie obce Kamenná Poruba
úhrady za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Kamenná Poruba
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:7
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Mgr. M. Frolová, , Bc. M. Janošíková,
Mgr. J. Kavecká,
J. Mičúch, J. Pekný, Ing. Ľ. Skotnický,
A.Uherčíková
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K bodu 5. Ulica Lúky – spôsob riešenia zhotovenia asfaltovej pokrývky
Starosta obce: bol som na obecnom zastupiteľstve v Konskej, kde sa prerokovala ul. Lúky.
Časť ulice Lúky sa nachádza cca v šírke 3,0m v k.ú. Konská. Časť ulice Lúky sa nachádza
v k.ú. Kamenná Poruba. V k. ú. Kamenná Poruba podiely sú súkromné. V Konskej sa dohodli
všetci vlastníci, že svoje podiely prevedú na obec Kamenná Poruba vzhľadom na to aby sa
rýchlejšie a bez problémov vybavilo stavebné povolenie. Následne pôvodný vlastníci si budú
financovať komunikáciu z vlastných finančných prostriedkov. Obec Konská chce asfaltovať
túto komunikáciu tohto roku. V stavebnom povolení by boli dva stavebné objekty. Jeden
stavebný objekt pre obec Konská a druhý pre obec Kamenná Poruba.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo Obce Kamenná Poruba v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje výstavbu miestnej komunikácie na ulici Lúky v k.ú obce Kamenná Poruba, ktorú
bude realizovať obec Kamenná Poruba ako stavebník z finančných zdrojov pôvodných
vlastníkov pozemkov, na ktorých bude miestna komunikácia vybudovaná.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:7
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu 6. Webová stránka obce – konkurenčná ponuka Galileo, výber dodávateľa

Jednorázové
náklady

WEBY GROUP s.r.o.

Galileo Corporation s.r.o.

788,40 EUR

1548 EUR základ + 708 EUR mobilná aplikácia = 2256
€ ?? GDPR+ ďalších 516 EUR
450 € základ + 180 € mobilná aplikácia = 630 €

Ročné

585,18 EUR vrátane

Platby

archivácie

V prípade, že sa vyberie táto možnosť, treba
dohliadnuť, aby tak ako sľúbili nad rámec cenovej
ponuky a zdarma, bolo dodané aj prepojenie so
sociálnymi sieťami, SSL šifrovanie

Starosta- od spol. Galileo Corporation s r. o. vstupný poplatok drahší, aj ročné sadzby sú
vyššie cca o 60 € . V tom základnom poplatku nám však všetko skopírujú na novú stránku .
Weby Group s r.o. len by spravili archív a v ňom by sme našli pôvodné materiály.
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Je to spojené s mobilnou aplikáciou . Ovládanie je jednoduché, prehľadné . Aj obce ako
Ďurčiná uvažujú o Web stránke od Galileo Corporation s r. o. Môžete si pozrieť stránku obce
Stránske túto spravuje Galileo Corporation s.r.o. Je to na Vás , v každom prípade treba do
toho ísť aby informácia občanov bola
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba podľa §11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
schvaľuje firmu Galileo Corporation s.r.o. pre tvorbu, správu a údržbu Web –stránky obce
Kamenná Poruba
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:7
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu 7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce
Kamenná Poruba za rok 2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Kamenná Poruba za rok 2018
bolo vypracované v súlade s ustanoveniami § 18f ods. 1, písm. c) zákona č. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n.p.. Podľa §16
ods.12 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších doplnkov a zmien musí byť návrh záverečného účtu prerokovaný OZ najneskôr do
šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. Táto podmienka zákona je splnená.
Predkladaný materiál vychádza z posúdenia predloženého návrhu záverečného účtu obce
Kamenná Poruba za rok 2018, z ekonomickej analýzy dosiahnutých príjmov a čerpania
výdavkov rozpočtu obce za sledované obdobie. V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová
klasifikácia určujúca výdavkové položky rozpočtu financované z bežných výdavkov aj z
kapitálových výdavkov. Účelom stanoviska hlavného kontrolóra je odborné posúdenie
všetkých aspektov a náležitostí predloženého návrhu záverečného účtu, ktorými musí
záverečný účet obce zo zákona disponovať.
Návrh uznesenia
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.
Berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Kamenná Poruba k návrhu Záverečného účtu obce
Kamenná Poruba za rok 2018
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu 8. Prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce Kamenná Poruba za rok 2018
Návrh záverečného účtu obce Kamenná Poruba za rok 2018 bol spracovaný v súlade s
príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16
ods. 5 citovaného zákona
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba podľa §11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
schvaľuje záverečný účet obce Kamenná Poruba a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov
H L A S O V A N I E:
ZA:7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba podľa §11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
schvaľuje tvorbu rezervného fondu z prebytku hospodárenia v celkovej výške 111 184,36 €
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov
H L A S O V A N I E:
ZA:7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Mgr. M. Frolová, , Bc. M. Janošíková,
Mgr. J. Kavecká,
J. Mičúch, J. Pekný, Ing. Ľ. Skotnický,
A.Uherčíková
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K bodu 9. Správa hlavného kontrolóra obce z vykonanej kontroly - Kontrola vykonania
riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce
Kamenná Poruba k 31.12.2018
Cieľom kontroly - Kontrola správnosti vykonania riadnej inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov obce Kamenná Poruba k 31.12.2018
Začatie kontroly :
1.11.2018
Ukončenie kontroly : 5.2 .2019
príkaz na vykonanie inventarizácie č.1-6/2018 bol vydaný starostom obce – Ing. Štefanom
Kasmanom dňa 8.10.2018, príkazy boli odovzdané členom Ústrednej IK aj všetky čiastkový
IK - nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných
Predpisov. Na základe inventarizačných zápisov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel
Bol navrhnutý ČIK majetok na vyradenie z dôvodu jeho opotrebovateľnosti a nepoužiteľnosti.
Tento majetok sa po schválení vyraďovacou komisiou bude vyraďovať po jeho zlikvidovaní
(likvidačná komisia). Celkové výsledky vykonanej inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov obce Kamenná Poruba k 31.12.2018 boli spracované Ústrednou
IK v správe ÚIK k 31.12.2018 - nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných predpisov
Návrh uznesenia
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.
Berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra obce z vykonanej kontroly - Kontrola vykonania
riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce
Kamenná Poruba k 31.12.2018
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov
H L A S O V A N I E:
ZA:7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu 10. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kamenná Poruba
za rok 2018
Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamenná Poruba
1. Dodržiavanie podmienok ustanovení §7, ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy-poskytovanie dotácií z rozpočtu obce v zmysle
VZN č.6/2005 o poskytovaní dotácií-dotácie poskytnuté obcou Kamenná Poruba v roku 2018
Kontrolórka- dotácie postupne kontrolujem. 100 % bez chýb mali vyúčtovanie v poriadku len
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OZ Kapor Dance a OZ Kamienkovo. Vyúčtovanie mi nepredložilo OZ Acoordeon.
50 % dotácií, ktoré obec poskytuje z rozpočtu obce –prejedia a minú na občerstvenie.
Návrh uznesenia
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.
Berie na vedomie
Informáciu o prebiehajúcej kontrole poskytnutých dotácií z rozpočtu obce v roku 2018
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov
H L A S O V A N I E:
ZA:7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu 11.Použitie prostriedkov rezervného fondu obce
Prostriedky sa budú postupne schvaľovať na jednotlivé akcie, rekonštrukcia KD-brúsenie, lakovanie,
Projekty a výstavba telocvične
K bodu 12.Druhá zmena rozpočtu na rok 2019
Sumy sú upravené po zmene
Z dobropisov-3000 €
Transfer - dopravné ZŠ -2328 €
Transfer - vzdelávacie poukazy ZŠ-5 888 €
Transfer - výchova a vzdelávanie MŠ – 3707 €
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne -600 €
Transfer ZŠ - obedy zadarmo -4830 €
voľby 1.kolo prezidenta -275 €
voľby 2.kolo prezidenta -295,62 €
Na starobné poistenie - poslanci -800 €
Na úrazové poistenie - poslanci -60€
Na invalidné poistenie - poslanci -200 €
Na poistenie do rezervného fondu solidarity – posl. -250 €
Odmeny a príspevky-poslanci OZ -5000 €
Knihy-novonarodeným deťom -106,50 €
Novonarodeným deťom -1820 €
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba podľa §11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
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Schvaľuje 2. zmenu rozpočtu obce Kamenná Poruba vrátane programov a podprogramov na
rok 2019

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

Rozpočet na rok
2019 v €
1 188 756,20
683 236,00
71 938,00
433 582,20
0,00
0,00
1 188 756,20

2. zmena rozpočtu
12.03.2019
1 197 342,82
683 236,00
73 238,00
440 868,82
19 000,00
17 736,27
1 234 079,09

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

Rozpočet na rok
2019 v €
1 116 322,20
1 116 322,20
12 530,00
12 530,00
6 800,00
6 800,00
1 135 652,20

2. zmena rozpočtu
12.03.2019
1 132 506,65
1 132 506,65
43 330,00
43 330,00
9 000,00
9 000,00
1 184 836,65

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov
H L A S O V A N I E:
ZA:7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu 13.Telocvičňa – projektový návrh a ďalší postup
Starosta- bola vypracovaná štúdia na telocvičňu. Štúdiu vypracoval Ing. R. Kypus.
Ing. Kypus:
Hasičská zbrojnica sa zrušila.
Rozmery telocvične ako haly je 20,8m x 34,0 m .Okolo hracej plochy sa rozšírila plocha,
ktorá bude slúžiť ako hľadisko s lavičkami. Predná časť bude napojená na obecný úrad.
Rozmery 9,5m x 25,88 m. Táto časť bude dvojpodlažná. Na prízemí budú chlapčenské
a dievčenské šatne , WC, umyvárky . Taktiež tam bude miestnosť pre učiteľa- šatňa, kabinet,
sklad športového náradia., WC pre invalidov s umyvárkou. Na poschodí budú tak isto WC
umyvárky, šatne a fitnes.
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Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba podľa §11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
a.) berie na vedomie informáciu o vypracovanej projektovej štúdie telocvične
v obci Kamenná Poruba
b.) poveruje starostu obce na výber dodávateľa na spracovanie projektovej
dokumentácie na telocvičňu.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov
H L A S O V A N I E:
ZA:7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu 14.Výstavba bytoviek Skotňa – informácia o plánovanom postupe
Starosta: Tak ako je zakreslená cesta v geometrickom pláne je nevyhovujúca. Zaberá časť pozemku
p. Ondrejku. Nebudeme s ním jednať o odpredaji. Celé sa to posunie tak aby nezasahovala
miestna komunikácia do jeho pozemku. Bol som na OU odbor pozemkový ohľadom
pozemkov, ktoré vlastní Slovenský pozemkový fond. Nemajú problém v ich pozemkoch
uskutočniť inžinierske siete. Ja mám o tom takú predstavu , že by sme to dali firme, ktorá by všetko
zastrešila vybavovanie projektov, stavebné povolenie ale aj realizáciu inžinierskych sieti,
cestu. Vybavili by úver cez ŠFR. Jednal som s firmou Baucargo- boli by to nájomné byty.
Poslanci:- Ak to firma postaví nebude to prioritne pre našich ľudí. Bude to na komerčnej
Báze.
Treba zistiť akoto majú zastrešené v iných obciach na Slovensku. Aby sme mali viaceré možnosti:
Nájomné byty, sociálne byty- aké sú tam pravidlá.
K bodu 15. Pohrebné miesto na cintoríne pri vode
p. Stančeková-zisťovala som kto je tam pochovaný, ( Mgr. Sandanus, )je to tak nepekné.
Je to hlavný vstup od schodiska. Po zábradlí sú nahádzane rôzne plastové nádoby na polievanie.
Nie je to tam estetické. Treba niečo s tým robiť.
Nebola by to veľká položka možno z týchto malých projektov:
Renovácia, úprava , niečo vybudovať a kúpiť krhly na vodu. Stanček T. pripraví nejaký návrh
a nám to pošle. Je ochotný sa tohto zúčastniť aj p. Baránek.
K bodu 16. Koncert 20.3.2019 – organizácia
Starosta—viedlo ma k tejto akcii- niečo iné. Spestrenie a privedenie do obce inej
kultúry. Zabezpečil som ochutnávku vína a zo dva druhy piva. Koncert bude trvať cca 1,5h.
Možno by bolo vhodné upiecť niečo slané. Pagáče alebo cesnakové koláčiky- Mgr. Kavecká
-spýtam sa p. Sandanusovej či by nám s tým nepomohli ženy. Bude treba pripraviť stoly
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A stoličky. Najlepšie by bolo deň pred koncertom – dáme si vedieť kedy.
K bodu 17. KD - stav prác, ďalší postup, maľovanie - organizácia
Od pondelka 1.4.2019 by začali prípravné práce. Stavanie lešenia a ženy – olepovanie okien
prikrývanie podlahy. Následne by sa začalo s prácami ako tmelenie, rekonštrukcia osvetlenia,
maľovanie.
K bodu 18.Výzvy
Výzvu na kamerový systém sme už zmeškali. Z úradu vlády sme pripravili projekt na
Oplotenie ihriska OŠK z dvoch strán. Zo strany od dediny by to nebolo
Vhodné nakoľko nevieme ako to tam bude s parkovaní, cestou a mostom- AQUAPARK
Kamenná Poruba-plán.
Z VÚC výzva na kultúru-pripraví Mgr. Kavecká a Mgr. Frolová ( ohľadom vystúpenia
Heligonkárov ).
Do týchto výziev sa zapája aj OZ Kamienkovo a DHZ
Zo všeobecnej výzvy na individuálne potreby treba pripraviť .-Vlani sme získali 2000 € na
650 výročie založenia obce..
K bodu 19 Rôzne
V nedeľu 24.3.2019- uvítanie detí do života- kúpiť 25 ruží. Knihy pre deti sú kúpené.
Ešte bude treba kúpiť 6 ks šampanské. P. Prieložná ozdobí kolísku a aj zástenu na
fotenie, aby to bolo pekné.
4.-7.júla nás pozvali z obce Kamenná Poruba okres Vranov nad Topľou na družobnú
Akciu. Treba zistiť koľko občanov by malo záujem ísť na východ.
Starosta- mne sa to zdá príliš dlho. Možno by stačilo len od 6- do 7.7.2019.
K bodu 20. Návrh uznesenia
Návrh uznesenia prečítala Ing. Huljaková všetci poslanci s návrhom súhlasili

K bodu 21. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21:00 hod.
Budúce zastupiteľstvo bude : 10.4.2019-o 18-tej hod.

Zapísal/(a): Ing. Huljaková Emília
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Overovatelia:

Pekný j.
Mičúch J.

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

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