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 14.riadneho zasadnutia poslancov OZ v Kamennej Porube
konaného dňa 21.2.2020 o 18-tej hod. v zasadačke obecného úradu
Prítomní:

Ing. Pavol Sandanus- starosta obce
Poslanci : Mgr. J. Kavecká, p. J. Mičúch, p. J. Hodas ,
Bc. M. Janošíková , Ing. Ľ. Skotnický,
p. J. Pekný , Mgr. M. Frolová,
Neprítomní:
Ing. P. Sandanus, p. Uherčíková A.
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.
Schválenie programu
Následne starosta oboznámil prítomných s návrhom programu 14. zasadnutia OZ a za program dal
hlasovať
Návrh programu
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schvaľovanie programu.
2. Kontrola uznesenia obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho zasadnutia
3. Oboznámenie s projektom kompostárne pre združenie obcí Kamenná Poruba, Konská,
Zbýňov, Stránske, Kunerad a Ďurčiná v lokalite Skotňa a schvaľovanie prenájmu
pozemku pre daný projekt.
4. Schvaľovanie Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Kamenná Poruba
5. Oboznámenie s činnosťou Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina
(OOCR RD)a schvaľovanie vstupu obce Kamenná Poruba do OOCR RD
6. Informovanie o stave žiadosti na Envirofond na dobudovanie kanalizačnej siete
7. Aktualizácia zadania pre Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Kamenná Poruba
8. Správa o výsledku kontroly – kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva za rok
2019
9. Správa o výsledku kontroly – kontrola čerpania rozpočtu
10. Správa o kontrolnej činnosti HK za II. polrok 2019
11. Prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce Kamenná Poruba za rok 2019
12. 14. zmena rozpočtu za rok 2019
13. 1. zmena rozpočtu za rok 2020
14. 2. zmena rozpočtu za rok 2020
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15. Schválenie platenia členských poplatkov v združeniach v roku 2020
16. Rôzne
17. Záver.
Následne sa starosta obce spýtal, či má niekto z prítomných k návrhu programu
pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.
Kontrolórka obce - Mgr. Dubeňová Petra dala návrh o zrušenie bodov 9 a 11 z návrhu programu
a následné presunutie na ďalšie zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
vylúčiť z programu bod č.9 – Správa o výsledku kontroly – kontrola čerpania rozpočtu a bod č. 11 –
Prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce Kamenná Poruba za rok 2019
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet

mená poslancov

7

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

2

Sandanus P., Ing, Uherčíková A.

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 uznesenia obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho zasadnutia
3. Oboznámenie s projektom kompostárne pre združenie obcí Kamenná Poruba, Konská,
Zbýňov, Stránske, Kunerad a Ďurčiná v lokalite Skotňa a schvaľovanie prenájmu pozemku pre
daný projekt.
4. Schvaľovanie Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Kamenná Poruba
5. Oboznámenie s činnosťou Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina (OOCR
RD)a schvaľovanie vstupu obce Kamenná Poruba do OOCR RD
6. Informovanie o stave žiadosti na Envirofond na dobudovanie kanalizačnej siete
7. Aktualizácia zadania pre Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Kamenná Poruba
8. Správa o výsledku kontroly – kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva za rok 2019
9. Správa o kontrolnej činnosti HK za II. polrok 2019
10. 14. zmena rozpočtu za rok 2019
11. 1. zmena rozpočtu za rok 2020
12. 2. zmena rozpočtu za rok 2020
13. Schválenie platenia členských poplatkov v združeniach v roku 2020
14. Rôzne
15. Záver.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet

mená poslancov

7

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

2

Sandanus P., Ing, Uherčíková A.

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac
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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 OU
a za overovateľov: p. poslancov : Mgr. Kavecká Júlia, p. Mičúch Juraj
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
počet mená poslancov
Hlasovanie:
7
Frolová M. Mgr., Janošíková M. Bc., Kavecká J. Mgr.,Mičúch J., Pekný
Za:
J.., Hodas J., Skotnický Ľ. Ing.

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

2

Sandanus P., Ing, Uherčíková A.

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

K bodu č. 2 zasadnutia

Kontrola uznesenia obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho

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 z 13. riadneho zasadnutia OZ z 15.1.2020
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet

mená poslancov

7

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

2

Sandanus P., Ing, Uherčíková A.

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

K bodu č. 3 - Oboznámenie s projektom kompostárne pre združenie obcí Kamenná
Poruba, Konská, Zbýňov, Stránske, Kunerad a Ďurčiná v lokalite Skotňa
a schvaľovanie prenájmu pozemku pre daný projekt.
Starosta oboznámil prítomných s projektovou dokumentáciou kompostárne a následne aj
predpripravenou nájomnou zmluvou.
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Zmluva o nájme
uzatvorená podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.

Čl. I.
Zmluvné strany

1.1

Prenajímateľ
Obec Kamenná Poruba
so sídlom:
Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba
IČO:
00648906
v mene ktorej koná: Ing. Pavol Sandanus – starosta obce

1.2

Nájomca
obchodné meno:

PRAMEŇ združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná
Poruba, Stránske, Zbyňov
so sídlom:
Školská ulica 410/2, 013 13 Konská
IČO:
51007894
v mene ktorej koná: Ing. Janka Stupňanová – predseda združenia

sa dohodli na uzatvorení tejto nájomnej zmluvy:

Čl. II.
Predmet nájmu
2.1

-

Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej Okresným
úradom Žilina, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Kamenná
Poruba, obec Kamenná Poruba na LV č. 2254 a to:
E-KN č. 725/1 – trvalý trávnatý porast o výmere 11329 m2

-

,z ktorých parciel geometrickým plánom geodeta Ing. Radomíra Blažeka –
geodetic, Hviezdoslavova 1070/3, 01501 Rajec, autorizačne overeným dňa
17. 01. 2020 Ing. Radomírom Blažekom a úradne overeným Ing. Janou
Matysovou dňa 29. 01. 2020 vznikli parcely:
C-KN č. 2540/2 – trvalý trávny porast o výmere 894 m2
C-KN č. 3031/7 – ostatná plocha o výmere 3220 m2
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľností špecifikovaných vyššie,
pričom vyššie uvedené nehnuteľnosti sa ďalej v zmluve budú označovať ako
predmet nájmu (ďalej len ako „predmet nájmu“).
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2.2

Touto zmluvou prenajímateľ prenajíma nájomcovi predmet nájmu
špecifikovaný v čl. II ods. 2.1 tejto zmluvy do dočasného užívania na účel
nájmu uvedený v čl. III tejto zmluvy v stave spôsobilom na dohodnuté
užívanie.
Čl. III.
Účel nájmu

3.1

Prenajímateľ prenajíma nájomcovi predmet nájmu k dohodnutému účelu,
ktorým je záujem vybudovať na predmete nájmu kompostáreň v zmysle
projektovej dokumentácie, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto nájomnej
zmluvy a snaha o získanie finančných prostriedkov v rámci výzvy OPKZP –
P01-CS111-2019-56
Zhodnocovanie
biologicky
rozložiteľných
komunálnych odpadov.

Čl. IV
Výška nájomného, splatnosť a spôsob platenia
4.1

Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné predstavuje sumu 100,- € ročne
(slovom sto eur), ktoré je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi za
predchádzajúci kalendárny rok do 30. dňa od ukončenia kalendárneho
roka.

4.2

Nájomné bude nájomca uhrádzať bezhotovostným prevodom priamo na
účet prenajímateľa č. účtu: IBAN: SK66 0900 0000 0051 5481 8211

Čl. V
Doba prenájmu

5.1

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

Čl. VI
Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1
6.2

Prenajímateľ je povinný najmä:
zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s nájmom
Prenajímateľ má právo najmä na:
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-

kontrolu, či nájomca užíva predmet nájmu dohodnutým spôsobom
udeľovať súhlas na stavebné úpravy
odstúpenie od zmluvy v prípade, ak nájomca bude užívať predmet nájmu
v rozpore s účelom nájmu uvedeným v čl. III tejto zmluvy

6.3
-

Nájomca je povinný najmä:
uhrádzať náklady spojené s obvyklým udržiavaním
užívať predmet prenájmu dohodnutým spôsobom
nevykonávať stavebné úpravy bez súhlasu prenajímateľa
umožniť prenajímateľovi kontrolu predmetu nájmu
vypratať predmet nájmu ku dňu skončenia nájmu na vlastné náklady
bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi akúkoľvek škodu, ktorá
vznikne na predmete nájmu a v prípade hrozby vzniku škody tejto zabrániť,
inak zodpovedá za škodu, ktorá vznikne
nájomca sa zaväzuje uhradiť všetky škody na majetku prenajímateľa, ktoré
vzniknú dôsledkom prevádzky nájomcu alebo inou jeho činnosťou. Nájomca
berie na vedomie, že tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť, pokiaľ
nepreukáže, že škoda nevznikla následkom jeho prevádzky.
na vlastné náklady poistiť svoj majetok v predmete nájmu proti jeho
poškodeniu, zničeniu, strate alebo krádeži v predmete nájmu.

-

-

6.4
-

Nájomca je oprávnený najmä na:
užívanie predmetu nájmu na dohodnutý účel
právo, aby nebol rušený v užívaní

Čl. VII
Odstúpenie od zmluvy
7.1

Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zo strany
nájomcu nedôjde k podaniu žiadosti v rámci výzvy OPKZP – P01-CS1112019-56 – Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,
alebo v prípade, ak nájomca nebude úspešným žiadateľom v predmetnej
výzve. K ukončeniu zmluvy dochádza dňom doručenia odstúpenia od zmluvy
nájomcovi.

Čl. VIII
Ukončenie zmluvy
8.1

Prenajímateľ je oprávnený vypovedať nájomnú zmluvu v prípade úspechu
v rámci výzvy OPKZP – P01-CS111-2019-56 – Zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov najskôr až po 20 rokoch po ukončení
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realizácie projektu (po spustení kompostárne do prevádzky) v jednoročnej
výpovednej lehote.
8.2

Prenajímateľ týmto vyhlasuje, že má eminentný záujem na úspechu
projektu a poskytne akúkoľvek súčinnosť tak, aby nájomca bol úspešným
v projekte OPKZP – P01-CS111-2019-56 – Zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov.

Čl. IX
Záverečné ustanovenia
9.1

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými
stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení obvyklým
spôsobom, nie však skôr, ako dňom schválenia žiadosti o NFP v rámci výzvy
OPKZP – P01-CS111-2019-56 – Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov.

9.2

Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne, vážne,
zrozumiteľne, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
Súčasne vyhlasujú, že im nie sú známe okolnosti navodzujúce tieseň
a nápadne nevýhodné podmienky.

9.3

Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana
dostane jedno vyhotovenia zmluvy.

9.4

Táto zmluva sa uzatvára písomne. Akékoľvek dodatky a doplnky k tejto
zmluve možno vykonať iba v písomnej forme.

9.5

Právne vzťahy v tejto zmluve bližšie neupravené sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

V Kamennej Porube, dňa 27. 02. 2020

…………………………………
Prenajímateľ
Obec Kamenná Poruba

…………………………………
Nájomca
PRAMEŇ združenie obcí
Konská, Kunerad, Kamenná
Poruba, Stránske, Zbyňov
(zast. Ing. Janka Stupňanová)

(zast. Ing. Pavol Sandanus )
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Diskusia:
p. Hodás J – Nebude sa tam časom dávať aj kuchynský odpad? A môžu poslanci Kamennej Poruby
zasahovať do chodu kompostárne?
Starosta – Kuchynský odpad sa tam nebude dávať, je to zakotvené aj v nájomnej zmluve a čo sa týka
zasahovania do kompostárne, nakoľko kompostáreň by bola majetkom Združenia obcí, tak poslanci
KP nemôžu zasahovať do jej chodu.
p. Hodas J. – Bude regulovaná doprava na kompostáreň?
Starosta – Určite bude určený prevádzkový čas, a ten bude schvaľovať obec

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
A/ P r e r o k o v a l o
Návrh zmluvy „Zmluva o nájme“ , medzi Obcou Kamenná Poruba a PRAMEŇ združenie obcí
Konská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov
B/ K o n š t a t u j e , ž e
Zmluva je v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí
C/ S c h v a ľ u j e
Zmluvu o nájme, medzi Prenajímateľom Obcou Kamenná Poruba a Nájomcom PRAMEŇ združenie
obcí Konská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov, predmetom ktorej je prenájom
nehnuteľností zapísaných na LV č. 2254 pre okres Žilina, obec Kamenná Poruba, k. ú. Kamenná
Poruba a to parciel C -KN:
•
2540/2 – trvalý trávny porast o výmere 894 m2
•
3031/7 – ostatná plocha o výmere 3220 m2
za účelom výstavby kompostárne v rámci výzvy OPKZP – P01-CS111-2019-56 - Zhodnocovanie
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
6

mená poslancov
Frolová M., Kavecká J. Mgr., Mičúch J., Pekný J., Hodas J., Skotnický
Ľ. Ing.

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

Jánošiková M., Bc.

2

Sandanus P., Ing, Uherčíková A.

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

K bodu č. 4 - Schvaľovanie Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Kamenná
Poruba
Zmeny a Doplnky č. 1 Územného plánu Obce Kamenná Poruba (ďalej aj len Zmeny a Doplnky
ÚPN-O ) boli obstarané a spracované v súlade s ustanovením § 30 stavebného zákona z dôvodu potreby
aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie Obce Kamenná Poruba v súvislosti s požiadavkami na
rozšírenie plôch bývania a občianskeho vybavenia vrátane športu na území obce. Zmeny a Doplnky č. 1
ÚPN-O Kamenná Poruba sú v súlade so Zadaním pre ÚPN-O Kamenná Poruba, schváleným uznesením
Obecného zastupiteľstva v Kamennej Porube č. 4/2005 zo dňa 24.6.2005.
Súčasne so začatím prerokovania bolo spracované Oznámenie o strategickom dokumente Zmien
a Doplnkov č. 1 Územného plánu Obce Kamenná Poruba, ktoré bolo doručené Okresnému úradu,
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Odboru starostlivosti o životné prostredia v Žiline, ako príslušnému orgánu podľa ustanovenia § 3,
písm. k) zákona 24/2006 Z. z. pre účely zisťovacieho konania, ktoré bolo podľa ustanovenia § 6
uvedeného zákona vykonané v mesiacoch jún a júl 2019. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné
prostredia v Žiline na základe výsledkov zisťovacieho konania rozhodol v súlade s ustanovením § 7,
ods. 5) uvedeného zákona, že predmetný strategický dokument sa nebude posudzovať podľa zákona
24/2006 Z. z. ( Rozhodnutie č. OÚ-ZA-OSZP-2019/026309-003/Hnl zo dňa 13.12.2019 )
Hlavným riešiteľom Zmien a Doplnkov č. 1 ÚPN-O Kamenná Poruba je Ing. arch. Peter Krajč,
autorizovaný architekt.
V súlade s ustanovením § 2a, ods. 1) Zákona č. 237/2000 Z. z. zabezpečuje pre obec obstarávanie
Zmien a Doplnkov ÚPN-O Ing. arch. Ján Burian – odborne spôsobilý pre obstarávanie ÚPP a ÚPD,
registračné číslo 229.
V súlade s ustanovením § 22, ods. 1) stavebného zákona bol Návrh Zmien a Doplnkov ÚPN-O
zverejnený spôsobom v mieste obvyklým na úradnej tabuli obce a na oficiálnej web stránke obce, spolu
s oznámením o verejnom prerokovaní od 27.5.2019 do 27.5.2019 po dobu 30 dní.
V súlade s ustanovením § 22, ods. 2) stavebného zákona boli dotknuté orgány štátnej správy,
samosprávy a právnické osoby upovedomené o prerokovaní Zmien a Doplnkov ÚPN-O doporučenými
listami s návratkami zo dňa 24.5.2019. Posledným dňom doručenia Oznámenia na základe návratiek bol
deň 3.6.2019.
V rámci prerokovania Zmien a Doplnkov ÚPN-O podľa ustanovenia § 22 stavebného zákona
oznámilo v stanovenej lehote svoje stanoviská 20 dotknutých účastníkov konania z radov orgánov
štátnej správy, samosprávy a právnických osôb. Zo strany verejnosti, fyzických a ostatných
právnických osôb neboli v zákonom stanovenej lehote doručené žiadne pripomienky.
Ostatné dožiadané orgány, ktoré v stanovenej lehote neoznámili svoje stanoviská, vyjadrili v
súlade s ustanovením § 22, ods. 5) stavebného zákona konkludentný súhlas s prerokovaným Návrhom
Zmien a Doplnkov ÚPN-O.
Návrh Zmien a Doplnkov ÚPN-O bol dňa 9.8.2019 v súlade s ustanovením § 22, ods. 4)
stavebného zákona opätovne prerokovaný s Okresným úradom, Odborom opravných prostriedkov,
pozemkovým referátom v Žiline, kde boli dohodnuté úpravy predmetnej územnoplánovacej
dokumentácie, vrátane vypustenia niektorých navrhovaných lokalít z návrhu Zmien a Doplnkov
v zmysle priloženého záznamu z opätovného prerokovania.
Uplatnené pripomienky dotknutých orgánov a právnických osôb boli akceptované a následne
zapracované do Návrhu Zmien a Doplnkov ÚPN-O a návrhu VZN obce Kamenná Poruba o ich
záväznej časti, resp. bude sa k nim prihliadať pri spracovaní projektovej dokumentácie, pred a počas
realizácie jednotlivých zámerov a stavieb.
K Návrhu Zmien a Doplnkov č. 1 Územného plánu Obce Kamenná Poruba vydal Okresný úrad
Odbor starostlivosti o životné prostredie v Žiline súhlasné vyjadrenie podľa § 9, ods.1) písm. a) Zákona
č. 543/2002 Z. z. pod číslom OÚ-ZA-OSZP1-2019/038924-002/Bra zo dňa 2.9.2019, Okresný úrad,
Odbor opravných prostriedkov, pozemkový referát v Žiline listom č. OÚ-ZA-OOP6-2019/044198004/KOZ zo dňa 12.11.2019 vydal súhlas podľa § 13 zákona 220/2004 Z. z. na budúce použitie
poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery v celom požadovanom rozsahu natrvalo a Žilinský
samosprávny kraj vo svojom stanovisku č. 050456/2019/ORR-3 zo dňa 3.9.2019 potvrdil súlad Zmien a
Doplnkov ÚPN-O so záväznou časťou ÚPN VÚC Žilinský Kraj v znení schválených zmien a doplnkov.
Následne Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného
plánovania preskúmal návrh Zmien a Doplnkov č. 1 Územného plánu obce Kamenná Poruba a vydal k
nemu súhlasné stanovisko pod č. OÚ-ZA-OVBP1-2020/007769/KRU zo dňa 16.1.2020, s odporúčaním
Obecnému zastupiteľstvu v Kamennej Porube schváliť predmetné Zmeny a Doplnky územného plánu
obce a vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie obce o ich záväznej časti.
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ZOZNAM PODKLADOV PRE SCHVÁLENIE ZMIEN A DOPLNKOV Č. 1 ÚPN-O
KAMENNÁ PORUBA :
/ Podľa ustanovenia §16 vyhlášky MŽP SR č.55/2001 Z. z. /
1. Návrh uznesenia Obecného zastupiteľstva v Kamennej Porube o schválení Zmien a Doplnkov č. 1
Územného plánu Obce Kamenná Poruba a Všeobecne záväzného nariadenia obce o ich záväznej
časti
2. Návrh Zmien a Doplnkov č. 1 Územného plánu Obce Kamenná Poruba
3. Návrh VZN obce Kamenná Poruba o záväznej časti Zmien a Doplnkov č. 1 Územného plánu Obce
Kamenná Poruba
4. Vyhodnotenie pripomienok orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb k Zmenám a
Doplnkom č. 1 Územného plánu Obce Kamenná Poruba
5. Stanovisko Okresného úradu v Žiline, Odboru výstavby a BP, Oddelenia územného plánovania
o preskúmaní Zmien a Doplnkov č. 1 Územného plánu Obce Kamenná Poruba podľa § 25
Stavebného zákona

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube:
I.

Konštatuje že
a) Návrh Zmien a Doplnkov č. 1 Územného plánu Obce Kamenná Poruba bol po dobu
30 dní zverejnený spôsobom v mieste obvyklým a prerokovaný s dotknutými orgánmi
štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v súlade
s ustanoveniami § 22 Stavebného zákona
b) Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, a
právnických osôb sú zapracované vo výslednom návrhu Zmien a Doplnkov č. 1
Územného plánu Obce Kamenná Poruba, resp. bude sa k nim prihliadať v rámci
spracovania následnej projektovej dokumentácie a pred realizáciou stavieb
c) Zo strany verejnosti neboli uplatnené žiadne pripomienky k návrhu Zmien a Doplnkov
č. 1 Územného plánu Obce Kamenná Poruba
d) Okresný úrad v Žiline, Odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného
plánovania preskúmal návrh Zmien a Doplnkov č. 1 Územného plánu Obce Kamenná
Poruba a vydal k nemu súhlasné stanovisko pod č. OÚ-ZA-OVBP12020/007769/KRU zo dňa 16.1.2020

II.

Súhlasí
a) S Vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a
právnických osôb k návrhu Zmien a Doplnkov č. 1 Územného plánu Obce Kamenná
Poruba

III.

Prerokovalo
a.) Predložený Návrh VZN č.1/2020 Obce Kamenná Poruba o záväznej časti Zmien a
Doplnkov č. 1 Územného plánu Obce Kamenná Poruba v súlade s ustanovením §
27, ods. 3) Stavebného zákona.

IV.

Schvaľuje
a) Zmeny a Doplnky č. 1 Územného plánu Obce Kamenná Poruba v súlade
s ustanovením § 26, ods. 3) Stavebného zákona.

Strana 10 z 30

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet

mená poslancov

7

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

2

Sandanus P., Ing, Uherčíková A.

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

Prijímanie VZN ( už sa neschvaľuje uznesením, iba zastupiteľstvo sa uznáša)
má účinnosť na 15- ty deň od vyvesenia
VZN č.1/2020 o záväznej časti Zmien a Doplnkov č.1 Územného plánu obce Kamenná Poruba
sa dopĺňa, ruší, mení, upravuje – viď na webovej stránke obce
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba podľa §4 ,6 a 11 ods.3 písm. g.)zákona č. 369/1990
Zb.o obecnom zriadení v z.n.p. sa uznáša na VZN č.1/2020 o záväznej časti Zmien a Doplnkov č.1
Územného plánu obce Kamenná Poruba
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet

mená poslancov

7

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

2

Sandanus P., Ing, Uherčíková A.

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

K bodu č. 5 - Oboznámenie s činnosťou Oblastnej organizácie cestovného ruchu
Rajecká dolina (OOCR RD) a schvaľovanie vstupu obce Kamenná Poruba do OOCR
RD
Starosta oboznámil poslancov s činnosťou OOCR RD – Združenie sa týka cestovného ruchu, cieľom
je vytvorenie cyklo-turistických trás cez územia všetkých okolitých dedín a miest Rajeckej doliny,
ďalej zabezpečuje prezentáciu obcí a ich akcií vo forme letákov, alebo na internetovej stránke OOCR.
Vstupom do OOCR majú všetci občania KP lacnejší vstup do Afrodity Rajecké Teplice – kúpele
OOCR Rajecká dolina vznikla 28.12.2011
•podporuje a vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu na svojom území a chráni záujmy svojich
členov. Jedná sa o partnerstvo verejného a súkromného sektora
•Členovia–v súčasnosti má naša OOCR 21 členov: 8 z verejného sektora (Rajec, Rajecké Teplice,
Čičmany, Fačkov, Rajecká Lesná, Ďurčiná, Kunerad, Stránske) a 13 zo súkromného
•Čo ponúka OOCR
-aktívny rozvoj spoluprácu a jednotu regiónu
-vytváranie spoločných cieľov
-možnosti čerpania finančných zdrojov
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-spoločný aktívny marketing
OOCR 2020-2024
1. PRODUKTY
•vytváranie dlhodobých a udržateľných projektov
2. SPOLOČNÝ ROZVOJ
•aktívne zapájanie členov OOCR RD pri vytváraní spoločných produktov
3. MARKETING
•aktívna prezentácia členova aktivít OOCR RD
4. ŠTRUKTÚRA A FUNGOVANIE
•ciele OOCR, plánovanie ročné a na celé obdobie
•čerpanie dotácii–zvyšovanie hodnoty čerpania
•pozícia Výkonný riaditeľ-nastavenie funkcie
PRODUKTY
1. CYKLOTRASA
•hlavný projekt OOCR narok2020 nová cyklotrasa“Rajeckou dolinou na dvoch kolesách”
2. HISTORICKÝ TURIZMUS
•České korunovačné klenoty Karola IV v Rajeckých Tepliciach a príbeh JozefaGabčíka
•Kunerad produkty z obdobia SNP
3. TURISTIKA
•náučne chodníky napr. pešie prepojenie RT a Kuneradu na Ballestrémov chodník-značený náučný
chodník
4. LOKÁLNE PRODUKTY
•(Farma Bárdy, Pivovar Flamm, Med z Rajeckej doliny(p. Balvan) atd.
Rajeckou dolinou na dvoch kolesách
•Nová značená cyklotrasa zachytávajúca hlavné atraktivity doliny
•Spolupráca: OOCR RD, KOCR Žilina, ŽSK, Slovenský cykloklub, cyklotour atď.
•Technické údaje
-dĺžka celková cca3 5km
-prevýšenie 506 m
-okruh čiže štart cieľ v akomkoľvek bode
-variabilina-jeden veľký okruh, prípadne dva menšie okruhy
OOCR Rajecká dolina vznikla 28.12.2011.
a) podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného
ruchu na území svojej pôsobnosti,
b) tvorí a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov a obec doma a v
zahraničí,
c) presadzuje spoločné záujmy svojich členov,
d) spolupracuje s orgánmi obcí pri rozvoji územia v rámci svojej pôsobnosti vrátane
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spracúvania a realizácie programov jeho podpory a rozvoja,
e) podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a kultúrneho
dedičstva,
f) organizuje podujatia pre obyvateľov a návštevníkov,
g) poskytuje svojim členom poradensko-konzultačné služby,
h) spracúva a predkladá projekty rozvoja cestovného ruchu a zabezpečuje ich realizáciu,
i) presadzuje trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu tak, aby sa chránilo a zachovávalo
životné prostredie zo všetkých jeho stránok a rešpektoval sa spôsob života miestneho
obyvateľstva a rešpektovali sa vlastnícke práva,
j) zostavuje a realizuje dlhodobú a krátkodobú stratégiu regiónu pre cestovný ruch, pričom
vychádza z vlastných analýz, krajskej a národnej koncepcie rozvoja cestovného ruchu,
k) v spolupráci s orgánmi obcí, ktoré sú jej členmi, vypracúva a realizuje ročný plán aktivít a
monitorovaciu správu o vývoji cestovného ruchu na svojom území,
l) iniciuje alebo zabezpečuje tvorbu, manažment a prezentáciu produktov cestovného ruchu na
svojom území,
m) zostavuje ročný plán aktivít, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie,
n) aktualizuje integrovaný informačný systém vo svojej pôsobnosti,
o) mapuje produkty, aktivity a hodnoty cieľového miesta vo svojom území v spolupráci s
obcami, členmi oblastnej organizácie a zástupcami odbornej verejnosti,
p) zostavuje výročnú správu, ktorú zverejňuje na svojich internetových stránkach,
q) môže zriadiť alebo založiť turisticko-informačnú kanceláriu,
r) predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci sumu finančných
prostriedkov získaných z členských príspevkov za predchádzajúci rozpočtový rok.
s) môže vykonávať podnikateľskú činnosť v oblasti cestovného ruchu
t) cieľom je budovať spoločný marketing cestovného ruchu a spoločnú ponuku produktov
cestovného ruchu na úrovni regiónu, vrátane aktívnej účasti na výstavách cestovného ruchu,
budovať z Rajeckej doliny európsky rozpoznateľnú destináciu a zabezpečovať prenos skúseností,
inovácií a know how v cestovnom ruchu z krajín Európy.
OOCR vznikli v zmysle zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších
predpisov. O dotácie žiadajú Ministerstvo dopravy a výstavby SR. V súčasnej dobe predsedom
OOCR je Peter Slyško a výkonnou riaditeľkou je Mariana Klincová. Schválený členský príspevok
je 500 eur na rok pre verejný sektor.
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“ Rajeckou dolinou na dvoch kolesách“

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
Schvaľuje
A/ Vstup obce Kamenná Poruba do OOCR Rajecká dolina
B/ Členský poplatok vo výške do 500,- €
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
počet

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

mená poslancov

7

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

2

Sandanus P., Ing, Uherčíková A.

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

K bodu č. 6 Informovanie o stave žiadosti na Envirofond na dobudovanie kanalizačnej
siete
Starosta obce predložil cenovú ponuku od firmy MP Profit na vypracovanie žiadosti na Envirofond –
dobudovanie kanalizačnej siete. Hodnota cenovej ponuky bola 4 800 Eur.
Hodas J. – čo je myslené v cenovej ponuke jeden kus, je to naozaj za 1 kus alebo je to za celý projekt?
Starosta – je to za celý projekt.
Riaditeľka školy – týka sa budovanie kanalizačnej siete aj školy?
Starosta – zatiaľ nie, týka sa to hlavnej vetvy, vedľajšie sa budú robiť v budúcnosti.

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba
A/ Bolo oboznámené
O stave žiadosti na Envirofond na dobudovanie kanalizačnej siete
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet

mená poslancov

7

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

2

Sandanus P., Ing, Uherčíková A.

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

K bodu č. 7 Aktualizácia zadania pre Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce
Kamenná Poruba
O 20,00 hod. prišla p. Uherčíková A. – poslanec.

Prítomní:

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

Ing. P. Sandanus,

Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 8 a OZ je aj naďalej uznášania schopné.
Starosta privítal na zastupiteľstve aj zástupcov spoločnosti PRAMEŇ Kamenná Poruba s.r.o. a to
konateľa spoločnosti Michala Altusa a autorov urbanistickej štúdie Ing. arch. Petra Šoltésza a Ing.
arch. Kristínu Kováčovú, aby odprezentovali návrh urbanistickej štúdie a akých zmien sa týka.
Zmena nastala vo funkčnom využití lokalít a to rozdelenie na rekreačnú a rezidenčnú zónu, kde
v rezidenčnej zóne, môže byť okrem bytovej výstavby, aj dom sociálnych služieb pre seniorov. Bytové
domy môže byť len do 4. poschodí, aby bol zachovaný ráz krajiny. Množstvo zelene, občianska
vybavenosť, parkovací dom pod terénom atď. Architekti sa inšpirovali realizáciou z celého sveta.
Mičuch J. – Koľko bytov sa plánuje postaviť?
Šoltesz P. – ešte presne neviem povedať, nakoľko nie je rozpracovaná podrobnejšia štúdia, ale môže to
byť až okolo 250 bytov, ak tam bude Dom pre seniorov, tak asi polovica čiže 125. Ale aby ten projekt
bol životaschopný, bez bytovej výstavby to nejde.
Kasmanová M. – Ak tam bude škôlka, alebo domov sociálnych služieb pre seniorov kto bude
zriaďovateľom, prevádzkovateľom?
Altus M. – Takto sme sa nad tým ešte nezamýšľali.
Hodas J. – konštatoval že je to skôr ako kúpalisko, nie ako aquapark
Šoltész P. – nie je to menšie ako boli tie predchádzajúce štúdie, je to tak pol na pol – čiže polovica
lokality ako rekreačná oblasť a polovica lokality ako rezidenčná zóna
Kasmanová M. – sa spýtala či v rezidenčnej zóne v bytových domoch môžu mať obyvatelia trvalý
pobyt
Šoltész – áno. Ako celok budú v rezidenčnej zóne napr. škôlka, dom seniorov, byty, služby ako
kozmetika, kaderníctvo, obchody ako napr. večierka
Hodas J. – sa spýtal čo by skôr postavili bytovú výstavbu alebo by začali aquaparkom?
Altus P. – riešením celej situácie je výstavba bytov a následne aquapark.

Návrh uznesenia
„Aktualizácia zadania pre Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Kamenná Poruba“:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube na základe žiadosti od spoločnosti PRAMEŇ
Kamenná Poruba, s.r.o., IČO: 44 051 336, so sídlom Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, a na základe
priloženej Urbanistickej štúdie vypracovanej pre projekt „Aquapark a rezidenčná zóna Kamenná
Poruba“ v lokalitách „Šibenice“ a „Pod Dubie“ v katastrálnom území Kamenná Poruba, obec
Kamenná Poruba, okres Žilina,
Schvaľuje
zmenu zadania pre zmenu územného plánu obce Kamenná Poruba. Pôvodné zadanie pre
zmenu územného plánu obce Kamenná Poruba prijaté dňa 11.12.2019, uznesením číslo 96/2019 sa
nahrádza nasledujúcim znením:
Zmena územného plánu obce Kamenná Poruba bude riešiť úpravu funkčného využitia lokalít
Šibenice a Pod Dubie v katastrálnom území Kamenná Poruba. Zámerom je v danej časti obce v rámci
rekreačnej zóny (UR-B) realizovať Aquapark s vodnými atrakciami a príslušnými rozptylovými
plochami pre slnenie, parkovými úpravami, promenádovým priestorom. Súčasťou zámeru je
vybudovať hotel, apartmánové domy a bytové domy do 4 podlaží. Prípustná je aj rodinná zástavba v
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polohe bytových domov. Apartmánové domy budú dispozične riešené tak, že môžu prípadne slúžiť
ako Domy sociálnych služieb pre seniorov. K tomuto zámeru plánujeme vybudovať potrebné
prístupové komunikácie, dostatočné parkovacie kapacity vo forme parkovacieho domu pod terénom,
alebo parkovísk na teréne (podľa vypočítanej potreby pre predpokladanú návštevnosť), inžinierske
siete, materskú škôlku.
Náklady spojené so zmenami a doplnkami ÚPN O Kamenná Poruba hradí v plnom rozsahu
žiadateľ, spoločnosť PRAMEŇ Kamenná Poruba, s.r.o..
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet

mená poslancov

8

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

1

Sandanus P., Ing

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 5 a viac
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K bodu č. 8 - Správa o výsledku kontroly – kontrola plnenia uznesení Obecného
zastupiteľstva za rok 2019
Hlavná kontrolórka obce predkladá zastupiteľstvu správu o výsledku kontroly - Kontrola
plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Kamenná Poruba za rok 2019.
Uznesenia boli vyhodnotené na základe predložených podkladov zo strany zamestnancov
Obecného úradu v Kamennej Porube a na základe zverejnených informácii na webovom sídle
obce.
Všetky zasadnutia boli vedené starostom obce a rovnako všetky zasadnutia obecného
zastupiteľstva v roku 2019 boli uznášaniaschopné.
uznesenia OZ za rok 2019
druh uznesenia

počet

berie na vedomie

55

schvaľuje

47

uznáša sa

4

ukladá

3

konštatuje

4

volí

1

vyhlasuje voľbu

1

deleguje

1

zaväzuje

1

Zo 14 uznesení vznikla priamo alebo nepriamo nejaká úloha. Všetky úlohy boli zo strany
starostu a obecného úradu splnené.
Hlavná kontrolórka obce informovala, že kontrolou neboli zistené závažné nedostatky neboli
uložené povinnej osobe žiadne opatrenia.
Na záver skonštatovala, že uznesenia sú evidované prehľadne, vyhodnocované jasne a
zrozumiteľne.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba po prerokovaní predloženého materiálu
berie na vedomie
správu o výsledku kontroly - Kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Kamenná
Poruba za rok 2019.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
8

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

Proti:
Zdržal sa:
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Neprítomní:
Nehlasovali:

1

Sandanus P., Ing

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

K bodu č. 9 - Správa o kontrolnej činnosti HK za II. polrok 2019
Hlavná kontrolórka obce skonštatovala, že kontrolou neboli zistené závažné nedostatky a obec
pristupuje zodpovedne pri výkone svojich kompetencií, v súlade s platnými právnymi predpismi,
nariadeniami obce a inými internými dokumentmi.

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba po prerokovaní predloženého materiálu
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamenná Poruba za II. polrok 2019.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet

mená poslancov

8

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

1

Sandanus P., Ing

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

K bodu č. 10 - 14. zmena rozpočtu za rok 2019

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo:
Berie na vedomie
XIV. zmenu rozpočtu obce Kamenná Poruba vrátane programov a podprogramov na rok 2019.
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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

14. zmena rozpočtu
31.12.2019
1 284 844,77
735 626,49
77 064,06
472 154,22
27 874,00
38 747,57
1 351 466,34

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

14. zmena rozpočtu
31.12.2019
1 194 257,28
111.09.2019
194 257,28
79 957,00
79 957,00
30 011,30
30 011,30
1 304 225,58

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet

mená poslancov

8

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

1

Sandanus P., Ing

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

K bodu č. 11 - 1. zmena rozpočtu za rok 2020
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Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo:
Berie na vedomie
I. zmenu rozpočtuobce 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

1. zmena
14.1.2020
1 274 737,57
735 183,87
70 532,63
469 021,07
0,00
0,00
1 274 737,57

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

1. zmena
14.1.2020
1 133 376,20
1 133 376,20
34 097,00
34 097,00
7 449,22
7 449,22
1 174 922,42

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet

mená poslancov

8

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

1

Sandanus P., Ing

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

K bodu č. 12 - 2. zmena rozpočtu za rok 2020
Ekonómka ešte do zmeny doplnila:
Do príjmov:


Príjem za projekt na výsadbu stromov vo výške 16 444,48 €

Do výdavkov:




Členské do OOCR RD vo výške 300 €
Projekt stromy – dodanie stromov vo výške 7 739,68 €
Projekt stromy – práce vo výške 8 704,80 €
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Spracovanie žiadostí na obecnú kompostáreň – navýšenie vo výške 1 000 € a výstavba kompostárne vo
výške 1 670 €

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje
II. zmenu rozpočtu 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

2. zmena
21.2.2020
1 300 128,77
735 183,87
70 819,61
494 125,29
0,00
18 983,48
1 319
18 112,25
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

2. zmena
21.2.2020
1 175 591,60
1 175 591,60
55 767,00
55 767,00
7 449,22
7 449,22
1 238 807,82
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
počet

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

mená poslancov

8

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

1

Sandanus P., Ing

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

K bodu č. 13 - Schválenie platenia členských poplatkov v združeniach v roku 2020
-

Ekonómka obce ešte doplnila členský príspevok do Oblastnej organizácie cestovného ruchu
Rajecká dolina (OOCR RD) a zrušila príspevok Združenie miest a obcí Rajecká dolina
nakoľko ho dala 2 krát.

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje
zaplatenie členských príspevkov na rok 2020 v nasledovných združeniach:
- ZMO – Združenie miest a obcí Rajeckej doliny
- ZMOS – Združenie miest a obcí Slovenska
- Združenie obcí aglomerácia Rajecké Teplice
- MAS – Miestna akčná skupina Rajecká dolina
- RVC Martin
- PRAMEŇ združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov
- EUROREGIÓN BESKYDY
- Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina (OOCR RD)
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet

mená poslancov

8

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

1

Sandanus P., Ing

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

K bodu č. 14 - Rôzne
Starosta – informuje o možnosti odkúpenia pozemkov, vysporiadanie pozemkov k cintorínu. Nová
časť - 20 m od existujúceho plotu. Navrhujem ponúknuť vlastníkom týchto pozemkov od 2 do 5 eur za
m2. Ďalej predostrel geometrický plán pozemkov, ktoré by sa eventuálne dali odkúpiť.
Ing. Sklotnický Ľ. - predostrel Porubský kanál – jeho nefunkčnosť – 3 mesiace nebolo na ňom nič
aktualizované, podané. Potreba správcu na tento kanál. Dať návrh.
Starosta – je kúpený nový počítač, všetky potrebné prístroje, aby to fungovalo, napriek tomu je
problém. Môžete navrhnúť správcu na tento kanál.
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Bc. Jánošíková žiada o poličku do baru v kultúrnom dome.
Mgr. Maniaková Zuzana – riaditeľka Základnej školy v KP predstavuje nasledovné problémy:
 Po prehodnotení s ekonómkou školy sme zistili, že školská jedáleň bude za rok 2020 vo
finančnej strate 5000 až 6000 eur , preto žiadame o navýšenie dotácii na školskú jedáleň buď
zo strany obce, alebo o navýšenie zo strany rodičov o 10 centov na stravnú jednotku na
prevádzkové náklady
 V školskej kuchyni odchádza jedno elektrické zariadenie za druhým, sú staré a nerentabilné,
preto bude treba v blízkej budúcnosti ich obmena, čiže bude treba zainvestovať do vybavenia
školskej kuchyne
 Taktiež na školskej kuchyni sú pokazené žalúzie, nie sú na všetkých oknách sieťky proti
hmyzu, preto takisto sa budú musieť do leta kúpiť, aby sa mohlo vetrať. Cez leto je tam veľmi
horúco, rozmýšľali sme aj nad klimatizáciou.
 Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o grant na rozvoj
športu v Žilinskom kraji prostredníctvom zamestnaneckého grantového programu Šport
v regióne. Tento rok môžeme projekty podávať do 20. marca 2020. Preto hľadáme nejakého
zamestnanca KIE z Kamennej Poruby, aby sme tento projekt mohli podať
 Chcela by som viacej záujmových krúžkov pre deti, nepoznáte niekoho kto by mal záujem
o vedenie takýchto krúžkov:
Odporúčanie pre p. riaditeľku bolo, aby podala písomnú žiadosť na obec ohľadne dotácie na
prevádzkové náklady, alebo zvýšenie zo strany rodičov a taktiež zvolala radu školy, aby vysvetlila
rodičom situáciu ohľadne školskej jedálne
Čo sa týka školskej kuchyne, keď to bude aktuálne a bude treba investície do zariadenia (žalúzie,
sieťky) či elektrických prístrojov, treba poslať žiadosť na obec a tá to následne zaradí ako bod
programu na schválenie zastupiteľstvu.
Poslanci p. riaditeľke odporučili aj pracovníka z KIE, ktorý má bydlisko v Kamennej Porube, aby si
mohla podať žiadosť na uvedený projekt.
Ing. Skotnický navrhol p. riaditeľke, aby oslovila p. Martina Kaveckého , ktorý má hvezdáreň –
astronómia atď.
Mgr. Frolová M. upozornila na termín „Uvítania detí do života“, ktorý bude 29.3.2020 o 15,00 hod.

K bodu č. 15 – Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 22,20 hod.
Budúce zastupiteľstvo bude : 25.3.2020

Zapísal/(a): ...................................................................
Overovatelia: ...............................................................
...............................................................
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Ing.Pavol Sandanus
Starosta obce
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