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 ustanovujúceho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Kamennej Porube zo dňa 7.12.2018
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Neprítomní:
Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným návrhom programu
1.Úvodné náležitosti:
1.1 Otvorenie zasadnutia
1.2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
1.3 Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
novozvoleného zastupiteľstva
1.4 Zloženie sľubu novozvoleného starostu , prevzatie insignií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
1.5 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva
1.6 Príhovor starostu
Prestávka
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
3. Voľba mandátovej a volebnej komisie
4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátnej komisie
5. Základní informácie o komisiách obecného zastupiteľstva
6. Zriadenie komisie podľa č.7 ods. 5 zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov a voľba jej členov
7. Schválenie poslanca zastupiteľstva , ktorý bude poverený zvolávať a viesť
zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením §12 zákona o obecnom riadení
8. Určenie platu starostu obce
9. Schvaľovanie VZN 5/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky pre školský rok 2019/2020 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamenná Poruba
10. Schvaľovanie VZN 6/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených
na prevádzku na žiaka ŠKD a MŠ a na žiaka ZŠ s MŠ na prevádzku ŠJ so
sídlom na území obce Kamenná Poruba
11. Správa audítora IVZ a KUZ za rok 2017
12. Výročná správa obce za rok 2017
13. 6. zmena rozpočtu na rok 2018
14. Diskusia
15. Prijatie uznesenia z ustanovujúceho obecného zastupiteľstva
16. Záver.
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Úvodné náležitosti:
1.1 Otvorenie zasadnutia
Hymna Slovenskej republiky
Doterajší starosta Ing. Štefan Kasman
Vážené poslankyne, poslanci, vážení spoluobčania, milí hostia!

Vítam Vás na dnešnom slávnostnom ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Kamennej Porube, ktoré bolo zvolané v súlade s ustanovením §-u 12 zákona SNR č. 369/1990
Zb. v znení neskorších predpisov
1.2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Určujem aby zapisovateľom dnešného ustanovujúceho zastupiteľstva bola Ing. Emília
Huljaková a overovateľmi zápisnice: Ing. Chrástecká Dominika a Jaroslava Hodásovápracovníčky obecného úradu.
1.3 Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení
novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva

Doterajší starosta odovzdal slovo predsedníčke miestnej volebnej komisie Jaroslave
Hodásovej , ktorá oboznámila prítomných s výsledkami volieb v obci na funkciu starostu
a poslancov zastupiteľstva.
Dňa 10.11.2018 v našej obci prebiehali voľby do orgánov samosprávy obcí.V našej obci bol
zriadený jeden volebný okrsok. V zoznamoch voličov bolo zapísaných 1 470 voličov.
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce bolo 972 .
Za starostu obce bol zvolený nezávislý kandidát Ing. Pavol Sandanus , ktorý získal 673
platných hlasov.
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo
958.
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení v poradí podľa počtu získaných platných
hlasov :
1. Mária Frolová Mg.
-665 hlasov
2. Júlia Kavecká Mgr.
-664 hlasov
3. Juraj Pekný
-621 hlasov
4. Peter Sandanus Ing.
-588 hlasov
5. Mária Jánošíková
-579 hlasov
6. Ľubomír Skotnický Ing. -554 hlasov
7. Adriana Uherčíková
-460 hlasov
8. Juraj Mičúch
-445 hlasov
9. Ján Hodas
-373 hlasov
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Po oboznámení s výsledkami volieb predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala
osvedčenia o zvolení: novozvolenému starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva
1.4 Zloženie sľubu novozvoleného starostu , prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho
zasadnutia novozvoleným starostom.

Doterajší starosta Ing. Štefan Kasman vyzval novozvoleného starostu Ing. Pavla Sandanusa na
zloženie sľubu
Novozvolený starosta Ing. Pavol Sandanus:
V súlade s osvedčením o zvolení vydaným podľa § 191 Volebného kódexu č. 180/2014 Z.z. v
znení neskorších predpisov, konštatujem, že som bol zvolený za starostu obce Kamenná
Poruba. Podľa § 13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov skladám
zákonom predpísaný sľub starostu:
„ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce a Slovenskej republiky.
Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne
predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia.“
Po prečítaní sľubu novozvolený starosta potvrdil sľub svojím podpisom pod text sľubu , ktorý
je na osobitnom liste.
Doterajší starosta odovzdal insígnie a vedenie ustanovujúceho zastupiteľstva
novozvolenému starostovi
1.5 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva

Novozvolený starosta Ing. Pavol Sandanus vyzval poslankyňu Mgr. Máriu Frolovú aby
prečítala zloženie sľubu za všetkých poslancov a ostatní poslanci postupne povedali :
SĽUBUJEM
V súlade s osvedčením o zvolení vydaným podľa § 191 Volebného kódexu č. 180/2014 Z.z. v
znení neskorších predpisov, konštatujem, že som bol zvolený za poslanca obecného
zastupiteľstva obce Kamenná Poruba. Podľa § 26 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov skladám zákonom predpísaný sľub poslanca:
„ Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Poslanci takto prečítaný sĺub podpísali pod text sľubu napísaný na osobitnom liste.
Starosta Ing. Pavol Sandanus -konštatujem, že obecné zastupiteľstvo s počtom prítomných
poslancov 9 je spôsobilé rokovať a uznášať sa.
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Príhovor starostu.
Vážení poslanci, vážený pán bývalý starosta, vážení hostia,
Stávame sa súčasťou skupiny ľudí, ktorí budú v najbližšom období riadiť chod obce. Avšak
tým ešte nevstupujeme do jej histórie. Do histórie vstúpime vďaka našej práci pre obec.
Prajem si, aby sme sa zapísali tí, ktorí prispeli k rozvoju obce.
Prestávka
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
Starosta obce Ing. Pavol Sandanus sa 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:9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

3.Voľba mandátovej a volebnej komisie
Mandátová komisia ma za úlohu overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu
poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom
zákonom predpísaného sľubu, zároveň zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na
základe čestných vyhlásení zvolených funkcionárov a podať o výsledkoch správu
ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo
Podľa §15 Zákona o obecnom zriadení
A.) Zriaďuje mandátovú komisiu v zložení poslancov: Mgr. M. Frolová, Mgr. J.
Kavecká, J. Pekný

B.) Vymedzuje úlohy mandátovej komisie nasledovne:
-overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov novozvoleného
obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom zákonom predpísaného
sľubu,
- zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení zvolených
funkcionárov
-podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:9
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

Volebná komisia sa zriaďuje aby sa mohlo dohliadať na priebeh volieb podľa zákona
o obecnom zriadení , overiť sčítanie hlasov a podať ustanovujúcemu zasadnutiu správu
o výsledku volieb
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo
Podľa §15 Zákona o obecnom zriadení
A.) Zriaďuje volebnú komisiu v zložení poslancov: Ing. Sandanus Pe.,Jánošíková M.,
Uherčíková A.

B.) Vymedzuje úlohy volebnej komisie nasledovne:
Dohliadať na priebeh volieb podľa zákona o obecnom zriadení , overiť sčítanie hlasov a podať
ustanovujúcemu zasadnutiu správu o výsledku volieb
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátnej komisie
Predsedkyňa Mandátovej komisie Mgr. Júlia Kevecká predniesla správu komisie. Mandátová
komisia overila zloženie sľubu starostky obce a poslancov OZ, osvedčenia o zvolení za starostu
obce a osvedčenia o zvolení za poslancov OZ. Zároveň overila čestné prehlásenie starostu obce,
či nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu obce v zmysle § 13 ods. 3 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. Strana 6 z 10 n.p., taktiež čestné prehlásenie poslancov,
či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca OZ v zmysle § 11 ods. 2 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. n. p.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo
A.)

-

Berie na vedomie:

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
Predloženú správu mandátovej komisie

B.) Konštatuje:
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-

-

1. Že novozvolený starosta obce Ing. Pavol Sandanus zložil a podpisom potvrdil zákonom
predpísaný sľub starostu obce
2. Že novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva

Mgr. Mária Frolová
Ján Hodas
Bc. Mária Jánošíková
Mgr. Júlia Kavecká
Juraj Mičúch
Juraj Pekný
Ing. Peter Sandanus
Ing. Ľubomír Skotnický
Adriana Uherčíková

zložili a podpisom potvrdili zákonom predpísaný sľub poslanca obce

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:9
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

5. Základné informácie o komisiách obecného zastupiteľstva
p. starosta-v minulom volebnom období pracovala u nás:
1.
2.

Kultúrno-športová komisia
Stavebno-poriadková komisia

Chcel by som aby komisie boli vytvorené zmysluplne. Tzn. aby tam pracovali takí ľudia ,
ktorí sa danej problematike ale aj legislatíve rozumejú. Nechcel by som aby tieto komisie mali
zlúčení charakter, ale aby bola vytvorená napr. komisia stavebná, komisia životného
prostredia, kultúrna a športová. Rád by som bol aby tieto komisie boli vytvorené zvonka ,
tzn. aby ste mi poslali návrhy ľudí z obce , ktorí by pracovali spolu s Vami a takisto v akej
komisii by ste boli ochotní pracovať.
Kontrolór obce – v niektorých obciach majú aj finančnú komisiu, ktorá sa podieľa pri
zostavovaní a riešení rozpočtu obce. V zásadách o odmeňovaní máme len odmeňovaných
poslancoch -10 € ( za zastupiteľstvo a za akciu do 4 hod. ) Za akciu viac ako 4 hod.-30 €.
Členov komisie sme nemali odmeňovaných nakoľko členovia komisie boli len poslanci OZ.
Ak by sa našli občania, ktorí by pracovali v týchto komisiách museli by sme zmeniť zásady
odmeňovania. Ale to nie je problém.
6.Zriadenie komisie podľa č.7 ods.5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej
členov
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo:
A.) Berie na vedomie
Ústavný zákon č. 357/2004 z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
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B.) Schvaľuje
Komisiu obecného zastupiteľstva za účelom aplikácie Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zložení:
za KDH: Ing. Sandanus P.
za SNS: Jánošíková M.
za SZS: Hodas J.
za NEKA: Uherčíková A.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

7.Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia
zastupiteľstve v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení
V minulom volebnom období bol navrhnutý poslanec Ing. P. Sandanus a taktiež by mohol byť
aj v tomto volebnom období.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo:
Podľa §12 ods. 2,3,5 a 6 zákona o obecnom zriadení
Poveruje poslanca / poslankyňu p. Ing. Sandanus Peter
Za podmienok v citovaných ustanoveniach Zákona o obecnom zriadení zvolať a viesť
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:8
PROTI: 0
Mgr. M. Frolová, J. Hodas, Bc. M.
Jánošíková, Mgr. J. Kavecká,
J. Mičúch, J. Pekný, Ing. Ľ. Skotnický,
A.Uherčíková

ZDRŽAL SA: 1
Ing. Sandanus P.

8. Určenie platu starostu obce
Ekonóm obce Ing. Chrástecká
Plat starostu:
od 1 001 do 3 000 obyvateľov
2,20-násobok
t.j. 2.099,- €
(priemerná mzda v roku 2017 - 954,- € x koeficient 2,2 násobok ) -výsledná suma sa
zaokrúhľuje na celé euro nahor.
Zastupiteľstvo je oprávnené rozhodnúť o zvýšení základného platu starostu najviac o 60%
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p. Pekný J. navrhol, aby poslanci obecného zastupiteľstva v tajnom hlasovaní napísali na
lístok či by chceli a o koľko % navýšiť starostovi plat . Jednotlivé % sa sčítajú vydelia počtom
poslancov a výsledná suma bude ako návrh na zvýšenie .
Poslanci na hlasovacie lístky napísali %. Volebná komisia sčítala jednotlivé % a vydelila
počtom poslancom. Návrh navýšenia je 40,5 %.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo
na základe § 11 ods.4 písm. i zákona o obecnom zriadení a § 4 ods.2,2. veta zák. č.253/1994
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z.n.p.schvaľuje zvýšenie minimálneho platu starostu o 40,5 % mesačne. Celková výška platu
starostu Ing. Pavla Sandanusa je 2 950 €.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
ZA:9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

P. starosta Ing. Štefan Kasman žiada na základe žiadosti o preplatenie nevyčerpanej dovolenky
za roky 2017 a 2018 v celkovom počte k dnešnému dňu 43,5 dňa.
Z roku 2017 mu ostalo 16 dní dovolenky. Z roku 2018 mu ostalo 27,5 dňa.
Celková suma za nevyčerpanú dovolenku je :
43,5dňa x 7,5h x 16,8808 (priemer na dovolenku) = 5 507, 36 €
5 507,36 € + (k tomu 35,2 % - odvody zamestnávateľa )
Celková cena práce- 7 445,90 €
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
preplatenie nevyčerpanej dovolenky Ing. Šrefanovi Kasmanovi za roky 2017 a 2018
v celkovom počte 43,5 dňa.
Tento návrh nebol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:0

PROTI: 9

ZDRŽAL SA: 0

Mgr. M. Frolová, J. Hodas, Bc. M.
Jánošíková, Mgr. J. Kavecká,
J. Mičúch, J. Pekný, Ing. P.
Sandanus, Ing. Ľ. Skotnický,
A.Uherčíková
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Ing. Skotnický –každý zamestnanec by si mal vyčerpať dovolenku, inač mu prepadne.
Ing. Skotnický navrhol, aby poslanci obecného zastupiteľstva v tajnom hlasovaní napísali na
lístok či by chceli a koľko dní dovolenky preplatiť bývalému starostovi Ing. Štefanovi
Kasmanovi . Jednotlivé dni sa sčítajú vydelia počtom poslancov a výsledná suma bude ako
nový návrh na preplatenie počtu dní dovolenky .
Poslanci na hlasovacie lístky napísali počet dní na preplatenie. Volebná komisia sčítala
jednotlivé dni, vydelila počtom poslancom. Návrh na preplatenie dovolenky je 12 dní.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
preplatenie nevyčerpanej dovolenky Ing. Šrefanovi Kasmanovi za roky 2017 a 2018
v celkovom počte 12 dní.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

9.Schvaľovanie VZN 5/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky pre školský rok 2019/2020 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
Jánošíková M.-ako je vlastne financovaná MŠ , rodičia platia 10 € mesačne za pobyt dieťaťa
v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy. Kam idú tieto peniaze?
Kontrolór obce:
Škola to posiela obci ale my im to všetko vraciame naspäť. Školský klub , jedáleň a MŠ je
financovaná z podielových daní . Oni si dajú požiadavku koľko financií potrebujú. Nakoľko
budúci rok sa zvyšujú platy o 10 % my im musíme navýšiť toto financovanie . Čiže obec to
bude stáť cca o 30 000 € ročne navyše a je otázne o koľko nám štát navýši podielové dane. Či
budú také navýšené, že nám to pokryje ich požiadavku, alebo to budeme dotovať z rozpočtu
obce. Škola je financovaná zo štátneho rozpočtu, kde im štát dáva financie na jedného žiaka.
Dám si do plánu kontroly na prvý pol rok 2019 ako a kde sú využité financie.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje:
VZN 5/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky pre školský rok 2019/2020 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
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H L A S O V A N I E:
ZA:9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

10. Schvaľovanie VZN 6/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených na
prevádzku na žiaka ŠKD a MŠ a na žiaka ZŠ s MŠ na prevádzku ŠJ so sídlom
na území obce Kamenná Poruba
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje:
VZN 6/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených
na prevádzku na žiaka ŠKD a MŠ a na žiaka ZŠ s MŠ na prevádzku ŠJ so
sídlom na území obce Kamenná Poruba
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

11. Správa audítora IVZ a KUZ za rok 2017
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
-

správu nezávislého audítora o overení individuálnej ÚZ za rok 2017
správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej ÚZ za rok 2017

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:9
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Mgr. M. Frolová, J. Hodas, Bc. M.
Jánošíková, Mgr. J. Kavecká,
J. Mičúch, J. Pekný, Ing. P. Sandanus,
Ing. Ľ. Skotnický, A.Uherčíková
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12.Výročná správa obce za rok 2017
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
- výročnú správu obce za rok 2017
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:9
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

13. 6.zmena rozpočtu na rok 2018
Zmeny Vám boli doručené, boli to len zmeny medzi položkami niekde sa zvyšovali a niekde
znižovali.Starosta –ako sme finančne s odpadom ???
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie:
6. zmenu rozpočtu obce Kamenná Poruba vrátane programov a podprogramov na rok 2018 :

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

Rozpočet na rok
2018 v €
1 075 849,50
617 824,00
72 846,00
385 179,50
0,00
0,00
1 075 849,50

6.zmena rozpočtu
7.12.2018 v €
1 135 228,10
645 299,94
78 129,90
411 798,26
26 018,00
126 225,37
1 287 471,47

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

Rozpočet na rok
2018 v €
963 750,00
963 750,00
2 530,00
2 530,00
12 800,00
12 800,00
979 080,00

5.zmena rozpočtu
10.10.2018 v €
1 041 096,32
1 041 096,32
160 860,94
160 860,94
800,00
512
465,00
12 800,00
1 214 757,26
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

14. Diskusia
V nedeľu- akcia Mikuláš v spolupráci s radou školy pri ZŠ s MŠ v našej obci. Treba postaviť
stan , osvetlenie. Postavíme ho vo dvore p. Alberta. Ak bude nepriaznivé počasie Mikuláš
bude v KD. Budú aj Vianočné trhy. Pripravili sme 250 balíčkov pre deti. Vozový sprievod
bude o 15-tej hod. Koňa zabezpečí p. Hodás P. Treba doviesť koč z Kuneradu- starosta.
Stretneme sa o 11-teh hod. pred KD.
V predvečer 4. adventnej nedele budeme rozdávať na námestí Vianočný punč.
Stretneme sa o 16-tej v KD.
Adventný večer začína o 19:10.
Treba ešte kúpiť osvetlenie na stromček. Reťaze cca 200m.
15. Prijatie uznesenia z ustanovujúceho obecného zastupiteľstva
Návrh uznesenia prečítala Ing. Huljaková všetci poslanci s návrhom súhlasili
16. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 18:30 h.
Budúce zastupiteľstvo bude 16.1.2019 o 18-tej hod.
Zapísal/(a): Ing. Huljaková Emília

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

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

Overovatelia:
Ing. D. Chrástecká .......................................................
J. Hodásová

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