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 1.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Kamenná Poruba konaného dňa 16.1.2019
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. Jánošíková M., p. Hodas J.

Neprítomní:
Ing. P. Sandanus
Ďalší prítomní: Ing. E. Huljaková, Ing. D. Chástecká , p. J. Hodásová- zam. Obce
Ing. M. Kasmanová-kontrolór
Verejnosť:
viď. Prezenčná listina
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. Vystúpenie zástupcov PRAMEŇ Kamenná Poruba, s.r.o. – prezentácia stavu projektu
a požiadaviek na súčinnosť obce
5. Zmeny a doplnok č.1 ÚPN obce Kamenná Poruba
6. Návrh VZN č.1/2019 Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska na ulici Ottlýkovská
7. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva v obci Kamenná Poruba,
určenie ich náplne práce, voľba predsedov a členov komisií
8. Schvaľovanie zásad odmeňovania poslancov a členov komisií
9. Podanie informácie o referentskom vozidle
10. Schvaľovanie dotácií žiadateľom
11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamenná poruba na 1. polrok roku 2019
12. Rôzne
13. Interpelácie poslancov
14. Návrh uznesenia
15. Záver

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
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H L A S O V A N I E:
ZA:8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Mgr. M. Frolová, J. Hodas, Bc. M.
Jánošíková, 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: Ing. Sandanus P.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 8 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje:
Overovatelia zápisnice: Frolová M. Mgr., Hodas 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
Mgr. M. Frolová, , Bc. M. Jánošíková,
Mgr. J. Kavecká,
J. Mičúch, J. Pekný, Ing. Ľ. Skotnický,
A.Uherčíková

ZDRŽAL SA: 1
Hodas J.

K bodu 3. Kontrola uznesenia obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho zasadnutia
Predložil starosta obce.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo
I.
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení z. ustanovujúceho zasadnutia OZ z 7.12.2018
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Mgr. M. Frolová, J. Hodas, Bc. M.
Jánošíková, Mgr. J. Kavecká,
J. Mičúch, J. Pekný, Ing. Ľ. Skotnický,
A.Uherčíková
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K bodu 4. Vystúpenie zástupcov PRAMEŇ Kamenná Poruba s r o. -prezentácia stavu
projektu a požiadaviek na súčinnosť obce
Prítomní: p. Altus, p. Rybanský
Nemenovaný majiteľ kúpeľov v spolupráci s mestom Rajecké Teplice sústavne sa odvolávali
a robili prieťahy na projekt stavby Aquapark Kamenná Poruba a to až do tekej miery , že sme
boli nútený zmeniť stavebný úrad. Stavebné konanie pre Aquapark Kamenná Poruba
momentálne spracúva stavebný úrad Rajec. Momentálne máme problémy s prístupovú cestu
zo smeru Kunerad. Na cestu máme vydané územné rozhodnutie, ktoré stále predlžujeme.(k
predĺženiu UK sa zasa odvolalo mesto Rajecké Teplice).Nemôžeme robiť stavebné povolenie
na prístupovú cestu dokiaľ nemáme vysporiadané všetky časti pozemkov pod cestu.
Táto cesta by mala prechádzať okolo ihriska OŠK cez potok ( most) a napojiť sa na hlavnú
cestu v obci Kamenná Poruba . Tu nemáme vysporiadaný pozemok od p. Kokeša nakoľko
nemá ho zapísaný na liste vlastníctva a čaká sa na ukončenie ROEP v Kamennej Porube a na
jej zápis. Potom budeme jednať s p. Kokešom. Takto by bola vytvorená komunikácia smerom
z Kamennej Poruby na cestu do Kuneradu. Táto komunikácia je schválená v územnom pláne
VÚC Žilina a taktiež v územnom pláne obce Konská nakoľko cesta prechádza cez ich kataster
( časť ).Obec Konská má dokonca okolo tejto cesty navrhnutú výstavbu.
Celé to stojí na tejto prístupovej komunikácií nakoľko cca 5 vlastníkov a Urbariát Konska
nesúhlasia s predajom . Tvorí to celkovú plochu cca 2000 m2.Skúšali sme to aj cez inštitút
vyvlastnenia. Nakoľko sme súkromná spoločnosť a vlastníci pozemkov sa odvolali na
ministerstvo výstavby nepochodili sme s vyvlastnením aj keď je to cesta v územnom pláne
určená ako verejnoprospešná. Toto vyvlastnenie by mohla spraviť len obec. Preto by sme Vás
žiadali či by ste neboli súčinný s nami a podporili by ste nás. T. zn. že obec Kamenná Poruba
môže tieto pozemky vyvlastniť ( samozrejme za znaleckú cenu) nakoľko je to
verejnoprospešná stavba. Pre obec by to bol prínos, lebo my by sme vybudovali celú cestu
a obec by ju dostala do vlastníctva za 1 €.
Treba vidieť aj prínos tejto stavby na rozvoj obce a nie len Kamennej Poruby ale celej
Rajeckej doliny a hlavne aj mesta Rajecké Teplice ( reštaurácie, ubytovanie ), zamestnalo by
sa tu cca 100 ľudí.
Je samozrejme že počas výstavby by bola záťaž na celé okolie ( doprava, nákladné autá ,
prach , blato, hluk ) ale s tým sa všetko dá všetko dohodnúť v pláne organizácií výstavby.
Ale toto by trvalo cca 18 mesiacov.
Samozrejme naša spoločnosť nemá také vlastné zdroje na takúto investíciu. Museli by sme
rátať zo zahraničným investorom.
Žiadali by sme Vás aby ste si to nechali trocha prejsť hlavou, nechceme od Vás hneď
odpoveď či pôjdete do vyvlastnenia . Budeme v kontakte a v budúcnosti by sme prišli presne
aj s mapami a aj s menami vlastníkov aby sme mohli spraviť ešte predkolo rozhovorov
a niekam sa posunúť.

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu zástupcov spoločnosti PRAMEŇ Kamenná Poruba s r.o. o prezentácií stavu
projektu a požiadaviek na súčinnosť obce.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
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H L A S O V A N I E:
ZA:8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu 5. Zmeny a doplnok č.1 ÚPN obce Kamenná Poruba
Starosta obce: 17.1.2019 bude podpísaná zmluva s: Ing. Arch. Peter Krajč-autorizovaná
architekt o vypracovaní : Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Kamenná Poruba.
V prieskume trhu sme akceptovali túto firmu, ktorá nám dala najnižšiu cenu zo štyroch
uchádzačov a to za 4.920 € ( s DPH). Budeme sa snažiť získať dotáciu na ZaD. č.1 UPN
O Kamenná Poruba ( 20 % spoluúčasť obec). Žiadosť na dotáciu treba poslať do 25.2.2019.
Ale čím skôr ho pošleme je možnosť získať viac bodov na konečné vyhodnotenie.
Na základe zmeny UP treba sa dohodnúť kde by sme chceli vybudovať telocvičňu, nakoľko
niektoré názory sú aby bola postavená pri škole a niektoré tu pri OU.
Z hľadiska výstavby by bolo vhodnejšie ju umiestiť pri OU nakoľko sú tu siete. Je
vybudovaná vodovodná a kanalizačná prípojka. Pri škole majú vybudované krásne ihriská ,
ktoré by sa výstavbou telocvične znehodnotili. Taktiež nebolo by tam zabezpečené
parkovanie. Škola nemá kanalizačnú prípojku a prípojky elektriny a plynu nevieme či by boli
dostatočne. Zadná cesta k prístupu na ihrisko nie je majetkovoprávne vysporiadaná. T.z. nie je
vo vlastníctve obce.
Hasičskú zbrojnicu by sme nebudovali ako súčasť telocvične, ale by sme ju samostatne
umiestnili na pozemku za kultúrnym domom.
Riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Suríková , zástupkyňa Mgr. Soňa Kavecká

Nevýhody telocvične v areáli školy
1. Školský klub detí – (40 – 50 detí) trávi 70% času vonku na ihrisku. Hrajú loptové hry,
vozia sa na kolobežkách, sedia v altánku... Domov chodia priebežne od 13.00 do 16.00.
Ak by bola telocvičňa v areáli školy, nemali by kde byť. Ak by deti boli mimo areálu
školy (pri obecnom úrade, kde by vznikol oddychový park), nebolo by tam zabezpečené
WC, pitný režim...
2. Škola investovala do ihriska v roku 2014 – 25.000 eur, obec ďalších 20.000 – účelovo
viazaných. Povinnosť školy je majetok zveľaďovať, hospodáriť rozumne.... , nie ničiť
vybudované.
3. Učebné osnovy a plány telesnej výchovy sú postavené nasledovne: september, október,
november, apríl, máj, jún sú žiaci vonku, kde sa venujú atletike, loptovým hrám, šplhu,
skoku do diaľky.... Na ihriskách sa odučia aj tri skupiny naraz – vpredu vybíjanú,
šprinty, behy k métam..., vzadu na ihrisku hrajú futbal, volejbal - dve volejbalové
ihriská súčasne, prehadzovanú, tenis, bedminton, basketbal, jazdia na kolieskových
korčuliach... Zimné mesiace (december, január, február) sú zamerané na gymnastiku
(kotúle, stojky, premety, skoky cez kozu, koňa), posilňovacie cvičenia, kondičné,
strečingové, prípravné cviky na behy, futbal, basketbal, zdravotnú telesnú výchovu,
tanec...
4. Ihrisko sa ešte doplní o workoutovú zostavu a vonkajšie stolnotenisové stoly.
5. V telocvični by sa mohla učiť len jedna skupina, druhá by bola vonku alebo na chodbe.
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6. Odučilo by sa 13 hodín týždenne – cca 3 hodiny denne.
7. Po vyučovaní by škola telocvičňu nevyužívala, nie sú záujemcovia o vedenie krúžkov.
8. Zničí sa výhľad z okien na kopce, prízemie a prvé poschodie budú tmavé.
9. Nie je dostatok miesta na parkovanie, už teraz chýbajú parkovacie miesta.
10. Zvýšené náklady na vykurovanie, revízie...

Keď bude telocvičňa pri obecnom úrade:
1. Rozvrh hodín sa zostaví tak, aby telesná výchova bola posledná vyučovacia hodina
alebo tretia (po veľkej prestávke).
2. Žiaci by sa premiestňovali zadnou bránou.
3. Bola by lepšia možnosť parkovania.
4. Napojenie inžinierskych sietí, kúrenia na obecný úrad.

Presun detí zo školy do telocvične pri OU by nebol problém nakoľko som učila v Rajci na
cirkevnej škole a presúvali sa deti z tzv. zhorenej školy do telocvične a nikdy sme nemali
s tým problém a ani deti a ani ich rodičia ( Mgr. Kavecká )
Mgr. Suríková.
Financovanie
10 € mesačne platia rodičia za deti v MŠ. Tieto peniaze idú na obec a a obec nám ich následne
zasiela späť. Časť financií bola použitá na platy učiteľov nakoľko došlo ich zvýšeniu a časť
na zakúpenie pomôcok pre deti MŠ. Nakoľko od 1.1.2019 išlo navýšenie platov vo verejnej
a štátnej správe o 10 % pristúpili sme aj my k zvýšeniu, preto sme žiadali navýšiť rozpočet od
obce. Poslanci OZ nám tento rozpočet schválili za čo im ďakujeme.
Z rozpočtu základnej školy nám zostalo za minulý rok 15 000 € ( nedajú sa použiť pre MŠ)
posielame spôť na obec a obec nám ich v januári vráti, tak aby sme ich mohli minúť do konca
marca 2019. Chceme z týchto peňazí prerobiť inštaláciu sieti a výmenu počítačov.
Čo s elektro-odpadom? –chlapi ho odvezú a doručia na zberný dvor Rajec.( starosta)
Mgr. Záňová
Detské ihrisko.
Celý projekt detského ihriska – celková suma 11.000 €.
Rozdelili sme ho na dve etapy.
V 1. etape sme zakúpili : jednovežovú zostavu + dopadová plocha, váhadlovú hojdačku,
V sume cca 6 278 € ( financované to bolo: cca 700 € obec, 1718 € VÚC, 3 000 € rodičovské
združenie, 700 € škola ).
Po dlhom zvážení sme skonštatovali že do vybudovania ďalšej časti ihriska by sme chceli
zakúpiť len pružinové koníky cca 2 ks ( 1244 € aj s montážou)
Od rodičov resp. od obce by sme potrebovali len fyzickú pomoc a to s osadením dopadovej
plochy a s celkovou úpravou ihriska.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo
I.

Berie na vedomie :
a) že Obec Kamenná Poruba v zmysle zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií
na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí v znení neskorších
predpisov a Vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č.
59/2014 Z. z. podá žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie Zmeny a doplnky
č.1 Územného plánu obce Kamenná Poruba

Strana 5 z 15

II.

Schvaľuje :

a) že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny
a doplnky č.1 Územného plánu obce Kamenná Poruba potrvá najviac tri roky od
uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie s Ministerstvom dopravy a výstavby
Slovenskej republiky a obcou Kamenná Poruba.

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu 6. Návrh VZN č.1/2019 obce Kamenná Poruba prevádzkový poriadok
multifunkčného ihriska na ulici Ottlýkovská
Poslancom OZ bolo predložené na schválenie návrh VZN č. 1/2019 obce Kamenná
Poruba prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska na ulici Ottlýkovská.
Starosta
Prevádzkový poriadok som zjednodušil a trochu som mu dal zmysel. Spravil som ho na
4 strany, aby sa zmestil do vitríny, ktorú som už objednal. Prevádzkový poriadok bude
vyvesený a každý si ho môže prečítať. Bude tam kontakt na správcu. Ihrisko sa bude
zamykať a odomykať denne. Kľúče sa budú vydávať. ( napr. kľúče od KD sa tiež
vydávajú osobe, ktorá je zaň aj zodpovedná.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s c h v a ľ u j e návrh VZN
č. 1/2019 obce Kamenná Poruba prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska na ulici
Ottlýkovská
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:8
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu 7. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva v obci Kamenná Poruba, určenie
ich náplne práce, voľba predsedov a členov komisií
Komisie zriaďuje Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube v zmysle § 15 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako poradné, iniciatívne a
kontrolné orgány.
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predseda komisie –
1. riadi a organizuje prácu komisie,
2. zvoláva jej zasadnutia a riadi ich priebeh,
3. spoločne so zapisovateľom pripravuje program zasadnutia,
4. zostavuje plán činnosti na určité časové obdobie,
5. organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami OZ,
6. predkladá 2 - krát ročne obecnému zastupiteľstvu vyhodnotenie činnosti komisie,
7. zabezpečuje iné úlohy, ktorými ho poverí obecné zastupiteľstvo
zapisovateľ komisie–
9. spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie,
10. zabezpečuje prípravu programu zasadnutia komisie,
11. vedie písomné zápisy o zasadnutiach komisie,
12. zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,
13. plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia na návrh predsedu poverí
Zo zasadnutia komisie sa vyhotovuje zápisnica, za ktorej obsah je zodpovedný predseda
komisie. Za archiváciu zápisníc zodpovedá poverený pracovník obecného úradu. Zápisnica a
dokumenty k nej príslušné sa archivujú i v elektronickej podobe.
f) Zapisovateľom môže byť ktorýkoľvek člen komisie okrem predsedu komisie
Komisie v rámci poradnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené:
1. vypracovávajú odborné stanoviská k prerokovávaným materiálom, ako podklad pre
rozhodovanie obecného zastupiteľstva,
2. spolupracujú pri tvorbe koncepcií rozvoja danej oblasti, spadajúcej do činnosti príslušnej
komisie,
3. pôsobia ako poradné orgány obecného zastupiteľstva a starostu obce.
Komisie v rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené:
1. vypracovávajú a predkladajú iniciatívne návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých
otázok života obce,
2. vypracovávajú návrhy, podnety a stanoviská patriace do oblasti ich pôsobenia,
3. podieľajú sa na spracovávaní návrhov do všeobecne záväzných nariadení obce,
4. vybavujú sťažnosti, oznámenia, podnety prípadne pripomienky obyvateľov obce.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo:
A.) Zriaďuje: Komisiu výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja
B.) Určuje
a) zaoberá sa ochranou prírody
b) hľadá riešenia na ochranu obce pred vodným návalom po prudkých dažďoch,
c) mapovanie kritických miest v obci pri odvádzaní vody z miestnych kanálov,
d) navrhuje systém narábania s odpadom v katastrálnom území obce,
e) upozorňuje na výskyt zaburinených pozemkov v obci,
f) usmerňuje investičnú činnosť právnických a fyzických osôb v obci z hľadiska
využitia miestnych zdrojov a záujmov obyvateľov obce,
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g) pripravuje vlastnú investičnú a podnikateľskú činnosť obce z
územnoplánovacieho hľadiska v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a
rozvoja obce,
i) v spolupráci s obcou pripravuje podklady ku každému investičnému zámeru obce
ako sú napr. výstavba nových objektov, zariadení, rekonštrukcie existujúcich
objektov, opravy poškodených objektov a i.
j) posudzuje ponuky pri výberových konaniach a verejných obstarávaniach
týkajúcich sa stavebnej činnosti obce,
k) dáva stanovisko k zapojeniu sa obce do výzvy a k zámeru obce vypracovať projekt,
l) kontroluje priebeh a postup stavebných prác realizovaných obcou a ich
financovanie.
C.) Volí:
a.) Predsedu komisie: Ing. Peter Sandanus
b.) Členov komisie:
a. Poslancov:
Adriána Uherčíková
b. Odborníkov z radov obyvateľov obce
Ing. Martin Sandanus
Ing. Rastislav Kypus
p. Tomáš Stanček

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:8
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo:
A.) Zriaďuje:

Komisia verejného poriadku

B.) Určuje

a.)vyjadruje sa k predajnému a prevádzkovému času, subjektov spadajúcich do
príslušnej kategórie, b) spolupôsobí pri kontrole dodržiavania verejného poriadku v
obci, aj pri ochrane majetku obce,
c) sleduje stav verejného poriadku v obci, výskytu priestupkov, kriminality a
navrhuje riešenia, na zamedzenie protiprávnej činnosti páchanej v obci,
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d) dáva návrhy a podnety na zamedzenie protispoločenskej činnosti na celom
katastrálnom území obce,
e) vyjadruje sa ku všetkým otázkam bezpečnosti a činnostiam, ktoré môžu narušiť
verejný poriadok počas konania spoločenských, kultúrnych a športových akcií
usporadúvaných jednotlivcami alebo organizáciami na celom katastrálnom území
obce,
f) vypracúva návrh a stanovisko k zriadeniu, umiestneniu a používaniu kamerového
systému v obci,
g) spolupracuje so štátnymi orgánmi a organizáciami pri ochrane verejného poriadku,
C.) Volí:

a.) Predsedu komisie : Bc. Mária Jánošíková
b.) Členov komisie:
a. poslancov: p. Hodas Ján
Ing. Skotnický Ľubomír
p. Mičúch Juraj
p. Pekný Juraj
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:8
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo:

A.)

Zriaďuje:

Komisia kultúry a športu

B.) Určuje :

a.) vytvára podmienky pre výchovu a vzdelávanie na území obce,
b) vytvára podmienky pre rozvoj kultúry a vzdelávania,
c) vytvára podmienky na ochranu kultúrnych pamiatok,
d) koordinuje a rozvíja kultúrne a športové aktivity v obci,
e) rozvíjanie výchovnej a propagačnej činnosti medzi občanmi zameranej na
formovanie a upevňovanie priateľských medziľudských vzťahov,
f) tvorba podmienok pre rozvoj telesnej kultúry, športu a mládežníckych aktivít,
g) vytvára kalendár podujatí spoločenských organizácií,
h) spolupráca so spoločenskými organizáciami zaoberajúcimi sa športovými a
kultúrnymi aktivitami v obci,
i) úzko spolupracuje so základnou a materskou školou v obci,
j) nadväzuje kontakty a spoluprácu so spoločenskými organizáciami v iných obciach
zameranými na šport a kultúru.
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C.) Volí:

Predsedu komisie: Mgr. Júlia Kavecká
Členov komisie:
poslancov: Mgr. Mária Frolová
p. Pekný Juraj
Bc. Jánošíková Mária
P. Uherčíková Adriana
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:8
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu 8. Schvaľovanie zásad odmeňovania poslancov a členov komisií
Nakoľko v Komisii výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja boli
zvolení členovia z radov občanov musíme zmeniť zásady odmeňovania nakoľko
v predchádzajúcom období sme mali členov len poslancov. Odmeňovanie bolo 10 € za
zastupiteľstvo a za zasadanie komisií. Pri akcií dlhšej ako 5 hod. to bolo 30 €. Poslanci nemenili
výšku týchto odmien a dohodli sa na tej istej odmene ako bolo v predchádzajúcich rokov.
( viď príloha č.1 k zápisnici )
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje zásady odmeňovania poslancov OZ obce Kamenná Poruba
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu 9. Podanie informácie o referentskom vozidle
Starosta: stav auta Nisan je v stave -533 000 km najazdených km .Spotreba cez 10 l na 100 km.
Problém je otvoriť a zavrieť dvere. Je pokazený katalizátor a zrejme oficiálne by toto auto
neprešlo cez emisnú a STK kontrolu. Myslím si že toto auto už nie je vhodné aby jazdilo na
cestách Kamenná Poruba –Žilina atď. vzhľadom na bezpečnosť vodiča ale aj spolucestujúcich .
Dobré je len na naše cesty v obci .
Treba by kúpiť buď:
nové auto na leasing –najlepšie nejaké kombičko aby malo väčší kufor len v základnej výbave.
Dal som spraviť tri ponuky:
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a.)
KIA CEED SW 1,4 MPi Silver: -14 672 €
MEGANE Grandtour Euro 6d-14 490 €
Hyundai i30 kombi 1,4iM/T Comfort -15 000 €
Sú to benzínové autá, ( vhodné na kratšie trate ), je tam 5 ročný servis auta, ťažné zariadenie
a zimné gumy.
b.)
Zo slovenskej sporiteľne by sa dalo odkúpiť ojazdené vozidlo cca 3,5 ročné cca 100 000 km.
( KIA CEED, Wokswagen), sú komplet vybavené ale diesel.. Stálo by cca 7-8 tisíc čo by sme museli
Zaplatiť v hotovosti.
Poslanci odporúčajú radšej kúpiť nové vozidlo na úver.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo:
I. Berie na vedomie informáciu o referentskom vozidle
II. Schvaľuje zakúpenie nového vozidla formou úveru a zároveň
III. Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu úveru
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:8
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu 10. Schvaľovanie dotácií žiadateľom
Na základe nášho VZN č. 3 bolo možné do 31.10.2018 podať žiadosť o poskytnutie dotácie na
rok 2019.
V rozpočte na rok 2019 sú schválené takéto výšky jednotlivých dotácií:
Občianske združenie
KaPorDANCE
Senior klub
Rodičovské združenie
NAMSAK
Kamienkovo
DHZ
GALILEO
OŠK
ACORDEON

Požadovaná výška dotácie
330,00 €
660,00 €
330,00 €
330,00 €
330,00 €
3 945,00 €
330,00 €
8 500,00 €
330,00 €
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Požadované sumy dotácie z rozpočtu obce za jednotlivé občianske združenia sú
nasledovné:
Občianske združenie
KaPorDANCE
Senior klub
Rodičovské združenie
NAMSAK
Kamienkovo
DHZ
GALILEO
OŠK
ACORDEON
-

Požadovaná výška dotácie
330,00 €
850,00 €
500,00 €
330,00 €
330,00 €
4 000,00 €
500,00 €
8 500,00 €
330,00 €

Jednotlivé žiadosti žiadateľov Vám budú zaslané v prílohe emailu, kde sú podrobne uvedené
účely použitia dotácie.

p.Jánošíková
za rodičovské združenie-dotáciu chceme navýšiť na ples rodičov a deň otcov, výťažok s týchto
akcií vždy venujeme na odmeny deťom , a pre potreby materskej školy v našej obce. Sú to dve
veľké akcie, ktoré majú veľký úspech.
p. Hodas DHZ
Pôvodne sme dostávali dotáciu 1 945 € . Žiadali sme navýšenie na 4 000 € z dôvodu osláv
90. výročia založenia obce -11.mája.
Okrem 4 000 € dotácie z obce dostane hasičská jednotka ešte z rozpočtu obce 2 000 €.
p. Pekný OŠK
12.500 € sú to min. náklady na chod OŠK , máme vysoké náklady na rozhodcov,
futbalovému Zväzu platíme mesačne 500-800 €. Náklady sú vysoké ale snažíme sa viesť
deti k futbalu. Od obce sme dostali 8 500 € a zvyšné prostriedky zháňame od sponzorov
a z 2% dane. Momentálne ešte máme dlh cca 500 €. Poslanci z dôvodu dlhu zvýšili
dotáciu pre OŠK z 8 500 € na 9 000 €
Do 1. zmeny rozpočtu sa navýšili finančné prostriedky vo výške 5 000 € na revízie, nakoľko
Sme zistili, že revízie plynu, spotrebičov, rozvodov, kotolne, kominov, elektriny , elektrických
spotrebičov, tlakových nádob neboli v obci vykonané a musíme to dať tohto roku do poriadku.
Ďalšia zmena bude 30% akontácia na nákup automobilu.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba v súlade s § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v z. n. p. a na základe § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. schvaľuje 1. 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

1. zmena rozpočtu
16.1.2019
1 188 756,20
683 236,00
71 938,00
433 582,20
19 000,00
0,00
1 207 756,20

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

1. zmena rozpočtu
16.1.2019
1 123 275,20
1 123 275,20
16 530,00
16 530,00
9 000,00
9 000,00
1 148 805,20

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:8
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu 11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamenná Poruba
na 1. polrok roku 2019
Návrh
plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kamenná Poruba
na 1.polrok 2019

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
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2. vypracovanie odborného stanoviska k návrhu Záverečného účtu obce Kamenná Poruba
za rok 2018.
3. Kontrola evidencie a účtovania došlých faktúr v obci Kamenná Poruba za mesiace apríl
- máj / 2019.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje :
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Kamenná Poruba na 1.polrok 2019.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:8
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu 12. Rôzne
p. Mičuch
Verejné osvetlenie, kto nám zabezpečuje opravy svietidiel.
p. starosta- pozeral som zmluvu s firmou Mineral MMV, ktorá nám robila verejné osvetlenie
a zistil som, že 5 rokov nám majú zabezpečovať, opravovať a vymieňať svietidlá . teraz sme
mali výpadok jedného osvetlenia, trvalo im to dlho ale prišli to opraviť.
p. Uherčíková
zimná údržba ciest nie je momentálne dostačujúca. Cesty sú odhrnuté na úzko. Je síce pravda,
že mnohí občania parkujú na ceste a potom má problém ohrňať p. Štelbaský.
Nemali sme na hornom konci ohrnutý most .
p. Skotnický
p. Štelbaský nemá dostatočne silnú radlicu a slabo to ohŕňa.
p.starosta.
Zmluva je podpísaná len do septembra 2019 so sumou 22 €/hod., nakoľko p. Štelbaský zmluvu
podpísal len na túto sezónu nakoľko suma 22 €/h. je nízka. V septembri 2019 budeme robiť
nové výberové konanie na zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácií.
K bodu 13. Interpelácie poslancov
K bodu 14. Návrh uznesenia
Návrh uznesenia prečítala Ing. Huljaková všetci poslanci s návrhom súhlasili
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K bodu 15. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 22:00h.
Budúce zastupiteľstvo bude
13.2.2019 – 18-tej hod.
Zapísal/(a): Ing. Huljaková Emília

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

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

Overovatelia:
Mgr. M. Frolová
p. Hodas J.

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