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 13.riadneho zasadnutia poslancov OZ v Kamennej Porube
konaného dňa 15.1.2020 o 18-tej hod. v zasadačke obecného úradu
Prítomní:

Ing. Pavol Sandanus- starosta obce
Poslanci : Mgr. J. Kavecká, p. J. Mičúch,
Ing. P. Sandanus,p. Janošíková M.,
p. Pekný J, p. Frolová M., p. Uherčíková A.
Neprítomní:
Ing. Skotnický Ľ., p. Hodas J.
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.
Starosta informoval prítomných, že z dnešného zastupiteľstva sa bude vyhotovovať zvukový
záznam.
Schválenie programu

Následne starosta oboznámil prítomných s návrhom programu 13. 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. Schválenie súhlasu s realizáciou projektu „Rekonštrukcia mládežníckeho centra
Koniarka – časť Turistické centrum“
4. Schválenie prevodu investičných práv na vodné stavby z prevodcu Združenie
obcí aglomerácia Rajecké Teplice na nadobúdateľa Obec Kamenná Poruba
5. Rôzne
6. Záver.
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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., Sandanus P. Ing., Uherčíková A.

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

2

Hodas J., Skotnický Ľ. Ing

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

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Starosta obce Kamenná Poruba v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov navrhol
za zapisovateľku: Mgr. Janka Turancová – pracovník OU
a za overovateľov: p. poslancov : Mária Frolová, Bc. Mária Janošiková
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., Sandanus P. Ing., Uherčíková A.

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

2

Hodas J., Skotnický Ľ. Ing

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

K bodu č.2 Kontrola uznesenia obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho zasadnutia
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 11. riadneho zasadnutia OZ z 11.12.2019 a z 12. riadneho
zasadnutia OZ z 21.12.2019
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., Sandanus P. Ing., Uherčíková A.

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

2

Hodas J., Skotnický Ľ. Ing

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac
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K bodu č.3 Schválenie súhlasu s realizáciou projektu „Rekonštrukcia mládežníckeho
centra Koniarka – časť Turistické centrum“
Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou
Miestna akčná skupina Rajecká dolina (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17
zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhlasuje
Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v
rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu
rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Zameranie výzvy: 309075001 - 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry,
turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie
Na základe tejto výzvy sa chceme uchádzať o nenávratný finančný príspevok vo výške
30 000 Eur na zariadenie turistickej ubytovne "Koniarka"
Oboznámenie so stavom Koniarky:
Rozdelenie stavebných činností na 4 časti :
1. Nová časť „Turistické centrum“ – rozpočet máme na 79 000 Eur, kde 30 000 Eur
získame z projektu a zvyšných 49 000 Eur dofinancujeme z vlastných zdrojov
2. Plynofikácia – z SPP, a.s. nám prišlo zamietavé stavisko k pripojeniu, nakoľko bod
napojenia je ďaleko od Koniarky. Preto budeme pokračovať ako Rozšírenie
distribučnej siete.
3. Kanalizácia – kde je schválená drobná stavba
4. Zateplenie a výmena vchodových dverí celého objektu Koniarky.
Hlavným cieľom je teda zrekonštruovať celú Koniarku, bez ohľadu či získame tento finančný
príspevok.
P. Pekný: sa spýtal koľko je celkový náklad?
Starosta: odpovedal, celkovo by to mohlo stáť cca 110 000 eur (vrátane zdrojov z projektu).
Takže náklady obce sú 80000,-€. Časť z týchto nákladov sa obci vráti, pretože stavebné práce
bude pravdepodobne realizovať sro založená obcou, u ktorej si zhotoviteľ tieto práce objedná
a zaplatí.
P. Mičuch: sa spýtal na termín výberového konania:
Starosta: odpovedal, termín ukončenia podávaní žiadostí uchádzačov do výberového konania
je 20.1.2020, potom bude vyhodnotenie a podpis zmluvy s vybraným uchádzačom. My
môžeme začať so stavbou aj bez schválených finančných prostriedkov na tento projekt,
nakoľko finančné prostriedky sa vyplácajú až po dokončení stavby/diela.
p. Uherčíková :sa spýtala koľko lôžok bude mať ubytovňa a či sa bude môcť prenajímať,
napr. ako chata pre rodiny
Starosta: bude mať 8 až 9 lôžok, Každý projekt má 5 ročné monitorovacie obdobie, počas
tohto sa môže prenajímať len za prevádzkové náklady.
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Poslanci mali možnosť vidieť projekty Koniarky.

Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba
A/ Bolo oboznámené
s projektovou dokumentáciou k stavbe „Rekonštrukcia mládežníckeho centra Koniarka – časť
Turistické centrum“
B/ Schvaľuje
realizáciu projektu „Rekonštrukcia mládežníckeho centra Koniarka – časť Turistické
centrum“
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., Sandanus P. Ing., Uherčíková A.

2

Hodas J., Skotnický Ľ. Ing

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

K bodu č.4 Schválenie prevodu investičných práv na vodné stavby z prevodcu Združenie
obcí aglomerácia Rajecké Teplice na nadobúdateľa Obec Kamenná Poruba
Podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos v roku 2019 odštartoval
výzvu, vďaka ktorej sa obciam a mestám dáva možnosť získať podporu na budovanie
vodovodov a kanalizácií. Vyhlásená výzva je reálnym krokom v rámci programu
Financovanie rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií s dôrazom pre obce do 2-tisíc
obyvateľov. Program ministerstvo životného prostredia presadilo na vláde, vďaka čomu
zaistilo, že minimálne pol miliardy eur najbližších 10 rokov poputuje na budovanie
vodárenskej infraštruktúry.
Na základe spustenia tejto výzvy a získania finančných prostriedkov na výstavbu kanalizácie
je potrebné aby sme vystúpili zo Združenia obcí aglomerácia Rajecké Teplice a tak získame
stavebné povolenia na tieto projekty a stavebníkom sa stane Obec.

Strana 4 z 8

Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
A/ B e r i e n a v e d o m i e
Informáciu o stave projektov vodných stavieb pre obec Kamenná Poruba, ktoré sú súčasťou
spoločného projektu v rámci „Združenie obcí aglomerácia Rajecké Teplice“ a o možnostiach
získania nenávratných finančných prostriedkov na vodné stavby.
B/ S c h v a ľ u j e
Realizáciu prevodu práv a povinností stavebníka medzi Združením obcí aglomerácia Rajecké
Teplice a Obcou Kamenná Poruba, predmetom ktorej je prevod práv a povinností vodných
stavieb pre Obec Kamenná Poruba
C/ P o v e r u j e
Starostu obce vypracovať a podpísať Zmluvu o prevode práv a povinností stavebníka medzi
Združením obcí aglomerácia Rajecké Teplice a Obcou Kamenná Poruba.

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., Sandanus P. Ing., Uherčíková A.

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

2

Hodas J., Skotnický Ľ. Ing

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

K bodu č.5 Rôzne
a) Bytovky pod kostolom
Ing.Arch. Peter Kasman bol oslovený obcou Kamenná Poruba v roku 2017 na vypracovanie
urbanistickej štúdie „bytová výstavba pod Kostolom“. Tento projekt bol rozpracovaný v r.
2017, ale zmluva s obcou Kamenná Poruba nebola podpísaná, bola len vypracovaná. Ing.P.
Kasman žiada od obce vyplatenie finančných prostriedkov za zhotovenú štúdiu.
Na stretnutie bol pozvaný bývalý starosta Ing. Štefan Kasman, ktorý informoval obecné
zastupiteľstvo z akého dôvodu bola vypracovaná urbanistická štúdia bytoviek. Bola
vypracovaná pre biskupský úrad, nakoľko pozemky pod bytovkami sú farské. Bolo vyvolané
stretnutie so zástupcami biskupského úradu, ktorého sa zúčastnil aj Ing. Peter Sandanus, s tým
že biskupský nechcel predať ani dať do nájmu predmetné pozemky, ale vlastníctvo by riešili
zámenou pozemkov v intraviláne a extraviláne obce 1:6 a 1:8 v prospech biskupského úradu.
Strana 5 z 8

S p. Turským ďalším vlastníkom pozemkov, kde sa mali stavať bytovky sa nejednalo,
nakoľko väčšina pozemkov patrila cirkvi.
Starosta obce Ing. Pavol Sandanus sa informoval či bolo potrebné také detailné
rozpracovanie tohto projektu na jednanie s cirkvou, či sa tam zvažovalo ochranné pásmo
cintorína, či sa jednalo s Regionálnym ústavom zdravotníctva, a či bola odsúhlasená výstavba
bytoviek, aby sa nešlo do projektu, ktorý by bol reálny, nie nereálny.
Na to starosta vyzval kontrolórku p. Dubeňovú aby sa vyjadrila.
P. Dubeňová môj názor je taký, že postup ktorý zvolili bol neštandardný, a na to aby som
dala nejaké odporučenie, stanovisko, musela by som vidieť konkrétnosti a prípad si
naštudovať, ale to že sa takto postupovalo je skutočne neštandardne.
Starosta to uzatvára s tým, že sa k problému vyjadríme po preštudovaní skutočností
a premyslení si okolností.
b) Kompostáreň
V rámci združenia Prameň chceme podávať spoločne projekt na obecnú kompostáreň, jedná
sa o združenie obcí Kamenná Poruba. Konská, Kunerad, Stránske, Zbyňov, Ďurčiná
Je vyhlásená „výzva na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov“, kde je
potrebné podať žiadosť do 2.3.2020. Jednalo by sa o projekt v hodnote 1 milión eur.
Janka Stupňanová ktorá je predsedníčka združenia - organizuje pre firmu ktorá za nás bude
podávať žiadosť na projekt všetky podklady - kto má koľko verejných priestranstiev, z toho
sa vypočíta kapacita kompostárne , objemy odpadu.
V rámci toho projektu by vznikla Kompostáreň – tzn. spevnená plocha, jamy , v ktorých je na
spodu prevzdušovanie, pochôdzné plochy pre traktor , ktorý prehrabáva kompost , plochy na
navážanie a plochy na uskladnenie toho humusu. V rámci tohto projektu by sa zakúpila
zvozová technika, preosievač, štiepkovač, traktor.
P. Uherčíková kde má byť tá kompostáreň?
Starosta smerom na Skotňu na vrchu, sme jediný kto má územie v územnom pláne určené na
kompostáreň, a my to máme vlastne v doplnku č.1 UPN O Kamenná Poruba, sme to na tej
skotni vyhradili
p. Uherčíková vtedy sme sa bavili že to má byť kompostáreň iba pre našu obec
Starosta áno ako obecná kompostáreň. Čo sa týka tých zvozov, nebude sa zvážať jednotlivo,
ale obce si to budú skladovať, štiepkovať na svojom území a potom sa jednorázovo bude
z obcí vyvážať. Tá premávka nebude taká hustá. Bude sa tam zberať len lístie, štiepka, tráva
P. Uherčíková a nejaký zápach?
Starosta toto nie je zápachová záležitosť
P. Janošíková a nebudú tam ľudia vyvážať kadečo?
Starosta do tejto lokality ľudia nebudú chodiť, Bude tam chodiť len naša zvozová technika.
Sandanus P. keď do kompostu sa dáva to čo sa má, tak nezapácha.
Starosta ten objekt bude oplotený , kamerovaný.
P. Uherčíková a naša obec bude mať z toho nejaké peniaze, za to že to budeme mať na našom
území a ostatné obce tam budú zvážať
Starosta stavba bude vo vlastníctve združenia, takisto aj stroje. Pozemok je náš čiže budeme
prenajímať ten pozemok združeniu.
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Sandanus P. či to nebude vadiť ľuďom v tej bytovke, ktorá tam bude stáť.
P. Uherčíková ja hovorím za seba ja som za kompostáreň, ale len za obec, nie za zvoz zo
všetkých obcí, to je môj názor.
P. Jánošíková riešili sme stromy , pekné prostredie a teraz kompostáreň.
Starosta v rámci týchto projektov by sa mala dať do poriadku cesta aj ku bytovke aj ku
kompostárni, tam by mala byť štrková.
Sanadanus P. uvažovali sme z menším množstvom
Starosta keby to bola čisto Kamenná Poruba bolo by to 3-násobok menej odpadu, ako keby
tam bolo 6 obcí. Čo sa týka stavby nevytŕča z terénu, bude to oplotené. Okolo celého objektu
by sa vysadili stromy.
P. Dubeňová okrem toho nájmu by sa dalo ešte niečo získať?
p. Uherčíková to znamená že tam bude musieť byť aj nejaký zamestnanec, preto sa pýtam kto
bude toho zamestnanca platiť.
Starosta čo sa týka zápachu tak to určite nemá žiaden efekt a čo sa týka zamestnancov, objekt
aj prevádzka kompostárne spadá pod kompetenciu združenia obcí, takže kto bude ten
zamestnanec a z čoho sa bude platiť to je záležitosť budúcich dohovorov, a samozrejme každá
obec sa podieľa na tej prevádzke dohodnutým kľúčom čiže aj financovanie bude podľa počtu
obyvateľov tak aj prevádzka podľa počtu obyvateľov.
P. Uherčíková nemôže sa stať do budúcna že tie obce odstúpia od tej zmluvy, aby sa nestalo
to že nám zostane veľká stavba, do ktorej budeme vyvážať potom sama ako obec.
Starosta môže sa to stať, samozrejme ako vo všetkom.
P. Uherčíková ja stále evidujem že sa hovorilo len o obecnej kompostárni
Starosta ja som Vám hovoril že nikto iný nemá pozemok. Tá výzva je určená na určitý objem
odpadu, obecná kompostáreň pre kamennú Porubu ako taká nikdy nebude, lebo nevieme sami
naplniť objem potrebného odpadu. Preto jediné čo je priechodné je združenie obcí, ktoré si
môžu podať žiadosť. Ak to máme celé stopnúť, musíme to dať vedieť čím skôr, aby nestúpali
náklady.
O 21,30 hod. prišla starostka obce Konská p. Janka Stupňanová – predsedníčka Združenia
obcí , ktorá objasnila určité konkrétnosti ohľadne kompostárne a združenia obcí. A to:
Združenie 6 obcí chceme podať spoločný projekt na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných
odpadov. Inak povedané projekt, v rámci ktorého by sa vybudovala kompostáreň a zakúpila
potrebná technika. Projekt by sme podávali na cca 1 milión €.
Žiadna iná obec nemá vhodné miesto na vybudovanie kompostárne, vy ju máte vyhradenú
v územnom pláne.
Na kompostáreň by sa vozila tráva, lístie, drevoštiepka. Zberné miesta by boli v jednotlivých
obciach, do kompostárne by vozil materiál iba zakúpený traktor /nie jednotlivo iba súkromné
osoby/.
A prečo spoločne viac obcí? Lebo v takom prípade je šanca na úspech oveľa väčšia a dá sa
dospieť k oveľa väčšej kvalite kompostárne a zberovej techniky.
Janka Stupňanová pozvala všetkých poslancov na stretnutie s osobami, ktoré sa zaoberajú
problematikou kompostárni a zároveň aj odpadovým hospodárstvom. Stretnutia sa zúčastnia
aj starostovia dotknutých obcí a to na deň 21.1.2020 o 17,00 hod. Na stretnutí bude vysvetlená
prevádzka aj ekonomika kompostovania – aj s dopadom na celé odpadové hospodárstvo
K bodu č.6 Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
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Zasadnutie OZ bolo ukončené o 22,00hod.
Budúce zastupiteľstvo bude : 5.2.2020 o 18,00 hod
Zapísal/(a): ...............................................................
Overovatelia: ................................................................
...............................................................

Ing.Pavol Sandanus
Starosta obce
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