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 18. riadneho zasadnutia poslancov OZ v Kamennej Porube
konaného dňa 29.7.2020 o 18-tej hod. v hlavnej sále kultúrneho domu
v Kamennej Porube
Prítomní:

Ing. Pavol Sandanus- starosta obce
Poslanci : Mgr. Frolová Mária, Bc. Janošíková Mária,
Mgr. Kavecká Júlia, Pekný Juraj, Mičúch Juraj,
Hodas Ján

Neprítomní:

Poslanci: Ing. Sandanus Peter, Ing. Skotnický Ľubomír, Uherčíková Adriana

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 6 a OZ je uznášania schopné.
(Nadpolovičná väčšina všetkých)

Schválenie programu
Následne starosta oboznámil prítomných s návrhom programu 18. zasadnutia OZ a za
program dal hlasovať
Návrh programu

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schvaľovanie
programu.
2. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo zasadnutia OZ zo dňa 17.6.2020
3. Schvaľovanie prenájmu časti pozemku pred kultúrnym domom pre nájomcu
s obchodným zámerom predaja zmrzliny
4. Schvaľovanie spoločného Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre
Rajeckú dolinu
5. Informácia o stave prác v MŠ Kamenná Poruba za účelom zvýšenia kapacity
materskej školy. Stavebné práce a zariaďovanie na 1. NP, projektová
dokumentácia pre dostavbu 3. NP
6. Informácia o zámere realizovať projekty vodozádržných opatrení a podať
žiadosť o NFP v rámci výzvy OPKZP-PO2-SC211-2020-62 – Vodozádržné
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opatrenia v urbanizovanej krajine. Schvaľovanie zámeru realizácie
vodozádržných opatrení
7. Informácia o zámere nákupu techniky pre obecný podnik Porubské služby, s.r.o.
8. Informácia spoločnosti INFINITY REAL ESTATE DEVELOPMENT s.r.o.
o zámere zahájenia predaja bytov
9. IX. Zmena rozpočtu obce za rok 2020
10. X. zmena rozpočtu obce za rok 2020
11. Rôzne
12. Záver.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
počet mená poslancov
Hlasovanie:
Mgr. Frolová Mária, Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

6

Mgr. Kavecká Júlia, Mičúch Juraj, Pekný Juraj,

3

Ing. Sandanus Peter, Ing. Skotnický Ľubomír, Uherčíková Adriana

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 OcU
a za overovateľov: p. poslancov : Bc. Janošíková Mária, Mgr. Kavecká Júlia
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
počet mená poslancov
Hlasovanie:
Mgr. Frolová Mária, Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

6

Mgr. Kavecká Júlia, Mičúch Juraj, Pekný Juraj,

3

Ing. Sandanus Peter, Ing. Skotnický Ľubomír, Uherčíková Adriana

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

K bodu č. 2 - Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo zasadnutia OZ zo dňa
17.6.2020
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.
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I.

Berie na vedomie

informáciu o plnení uznesení zo 17. riadneho zasadnutia OZ Zo dňa 17.6.2020
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
počet mená poslancov
Hlasovanie:
Mgr. Frolová Mária, Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

6

Mgr. Kavecká Júlia, Mičúch Juraj, Pekný Juraj,

3

Ing. Sandanus Peter, Ing. Skotnický Ľubomír, Uherčíková Adriana

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

K bodu č. 3 - Schvaľovanie prenájmu časti pozemku pred kultúrnym domom pre
nájomcu s obchodným zámerom predaja zmrzliny
Starosta obce oboznámil prítomných o vypracovanej nájomnej zmluve s p. Takáč
Lukáš, kde predmetom zmluvy je prenájom časti pozemku o zábere 20 m2, ktorého výlučným
vlastníkom je Obec Kamenná Poruba. Prenajímaná časť pozemku sa nachádza naľavo od
vchodu do budovy kultúrneho domu, číslo budovy 335/128. Prenájom je na dobu troch rokov
za cenu: 20 €/ mesiac.
Na základe upozornenia hlavnej kontrolórky bol vykonaný test štátnej pomoci, ktorý
tvorí prílohu k tomuto bodu.
V diskusii sa Hodas Ján spýtal, či energie budú platiť samostatne. Starosta odpovedal, že
energie budú platiť samostatne od nájmu. Bude sa to riešiť zmluvou o podružnom odbere
energií.
Ďalej sa spýtal Mičuch Juraj aký bude stánok, či to bude pevná stavba. Odpovedal p. Takáč,
že to bude prenosný drevený stánok.
Starosta dal slovo p. Takáčovi a p. Kardošovej, aby predstavili svoj obchodný zámer.
Vo viacerých dedinách sa snažia otvárať takéto zmrzlinové stánky, čím by chceli vytvoriť
určitú obchodnú sieť. Stánky majú otvorené napr. v Petroviciach, Pov.Bystrici a iných
obciach.
Bude sa predávať zmrzlina varená, nie prášková a to rôzne druhy, ako vegánske,
bezlaktózové, ale aj ovocné a čokoládové.
Stánok bude 3x3 m, pultová strecha, odkvapové rúry. Časom by chceli dať pri stánok aj malé
posedenie, pre deti preliezky či šmýkalky.
Otváracie hodiny by chceli mať od 10,00 hod. do 20,00 hod. Ale vedia sa prispôsobiť
potrebám občanov. Stánok bude otvorený sezónne.
Hodas Ján sa spýtal či tam chcú osadiť pevné lavičky. P. Takáč odpovedal, že nie len
prenosné posedenie. Možno v budúcnosti, pravdaže všetko po dohode a schválení na OZ.
Mičuch Juraj sa spýtal odkiaľ bude pracovníčka. P. Kardošová odpovedala, že prijímajú vždy
2 brigádničky z danej obce, kde bude zmrzlinový stánok.
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Grafické zobrazenie predmetu nájmu.

Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, starosta predniesol návrh na uznesenie:

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
A/ P r e r o k o v a l o
Návrh zmluvy Nájomná zmluva o prenájme časti pozemku o zábere 20m2, parcely
CKN 535 - zastavaná plocha a nádvorie, vedenej na LV č.781 pre katastrálne územie
Kamenná Poruba, obec Kamenná Poruba, okres Žilina, ktorej výlučným vlastníkom je Obec
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Kamenná Poruba, medzi Prenajímateľom „Obec Kamenná Poruba“ a Nájomcom „Lukáš
Takáč, sídlo: Stred 50/26, 01701 Považská Bystrica, IČO: 50686526“.

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
Nájomnú zmluvu o prenájme časti pozemku medzi Prenajímateľom „Obec Kamenná
Poruba“ a Nájomcom „Lukáš Takáč, sídlo: Stred 50/26, 01701 Považská Bystrica, IČO:
50686526“ ako dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9, písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
Predmetom zmluvy je prenájom časti pozemku o zábere 20m2, parcely CKN 535 zastavaná plocha a nádvorie, vedenej na LV č.781 pre katastrálne územie Kamenná Poruba,
obec Kamenná Poruba, okres Žilina, ktorej výlučným vlastníkom je Obec Kamenná Poruba.
Prenajímaná časť pozemku sa nachádza naľavo od vchodu do budovy kultúrneho domu, číslo
budovy 335/128. Prenájom je na dobu troch rokov za cenu: 20 €/ mesiac.
Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení je, že sa jedná o istú formu služby občanom – predaj
zmrzliny, ktorá toho času v obci nie je poskytovaná a o jej poskytovanie doteraz nikto
neprejavil záujem.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
počet mená poslancov
Hlasovanie:
Mgr. Frolová Mária, Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

6

Mgr. Kavecká Júlia, Mičúch Juraj, Pekný Juraj,

3

Ing. Sandanus Peter, Ing. Skotnický Ľubomír, Uherčíková Adriana

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

K bodu č. 4 – Schvaľovanie spoločného Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre
Rajeckú dolinu
O 18,30 hod. prišla p. Uherčíková A. – poslanec.
Prítomní:

Neprítomní:

Ing. Pavol Sandanus- starosta obce
Poslanci : Mgr. Frolová Mária, Bc. Janošíková Mária,
Mgr. Kavecká Júlia, Pekný Juraj, Mičúch Juraj
Uherčíková Adriana, Hodas Ján
Poslanci: Ing. Sandanus Peter, Ing. Skotnický Ľubomír
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Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je aj naďalej uznášania schopné.

Starosta obce oboznámil prítomných so spoločným programom rozvoja Združenia obcí
Rajecká dolina 2015 -2020 a jeho predĺženie platnosti na nové obdobie 2020 - 2023, ktorý viac
priblížil v dôvodovej správe.
Dôvodová správa:
Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina 2015-2020 bol vypracovaný pre 24 obcí
a miest Rajeckej doliny. Jedná sa o: Čičmany, Ďurčiná, Fačkov, Jasenové, Kamenná Poruba, Kľače,
Konská, Kunerad, Lietava, Lietavská Lúčka, Lietavská Svinná – Babkov, Malá Čierna, Podhorie,
Porúbka, Rajec, Rajecká Lesná, Rajecké Teplice, Rosina, Stránske, Šuja, Turie, Veľká Čierna,
Višňové, Zbyňov.
Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina je strednodobý programovací dokument
s časovým horizontom akčného plánu 5 rokov. Dokument bol spracovaný ako príručka pre riadenie
rozvoja územia ako celku a zároveň pre jeho jednotlivé územné jednotky - obce. Dokument a jeho
schválenie jednotlivými zastupiteľstvami členských obcí je zároveň splnením jedného zo základných
predpokladov na predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
a z doplnkových zdrojov (finančné prostriedky z fondov Európskej únie). V zmysle platnej legislatívy
bol schválený Program otvoreným dokumentom, ktorý sa môže dopĺňať a aktualizovať podľa potreby.
Vo vypracovanom Programe sme nemali v úvodných ustanoveniach dané, či je platný , resp. sa môže
využívať výhľadovo napr. aj na 10 rokov. Zároveň Program je platný, kým sa nechváli nový Program.
Na základe informácií na ŽSK, je možné uvedený Program schváliť na našich obecných
zastupiteľstvách. Navrhujem do roku 2023. Prihliadam na koniec volebného obdobia 2018-2022.
V prípade, že dôjde k zmenám štatutárov na obciach, budú mať čas vyhotoviť si nový Program.
Program sa vypracúva v súlade so zákonom č.539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja:
§4
Zdroje financovania regionálneho rozvoja
(1) Regionálny rozvoj sa financuje
a) zo štátneho rozpočtu vrátane finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „úrad
podpredsedu vlády“) a z rozpočtových kapitol ministerstiev,
b) zo štátnych účelových fondov,
c) z rozpočtov vyšších územných celkov,
d) z rozpočtov obcí,
e) z prostriedkov fyzických osôb,
f) z prostriedkov právnických osôb,
g) z úverov a príspevkov medzinárodných organizácií,
h) z prostriedkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených
medzi Slovenskou republikou a inými štátmi,
i) z iných prostriedkov, ak to ustanoví osobitný predpis.
(2) Doplnkovým zdrojom finančného zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja sú finančné
prostriedky z fondov Európskej únie poskytované podľa osobitných predpisov.
§8
Program rozvoja obce
(1) Program rozvoja obce je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade
s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority
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ustanovené v programe rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec
nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce (2)
Vypracovanie programu rozvoja obce zabezpečuje obec pri uplatnení partnerstva.
(3) Program rozvoja obce vytvorený v rámci partnerstva pozostáva z
a) analytickej časti, ktorá obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie
obce, odhad jej budúceho vývoja, možné riziká a ohrozenia vo väzbe na existujúce stratégie
a koncepcie a využívanie vnútorného potenciálu územia, jeho limitov a rozvoja,
definovanie podmienok udržateľného rozvoja obce,
b) strategickej časti, ktorá obsahuje stratégiu rozvoja obce pri zohľadnení jej vnútorných
špecifík a určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce rešpektovaním princípov
regionálnej politiky s cieľom dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia,
c) programovej časti, ktorá obsahuje najmä zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie
realizácie programu rozvoja obce,
d) realizačnej časti, ktorá je zameraná na popis postupov inštitucionálneho zabezpečenia
formou partnerstva a organizačné zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce, systém
monitorovania a hodnotenia plnenia programu rozvoja obce s ustanovením merateľných
ukazovateľov, vecný a časový harmonogram realizácie programu rozvoja obce formou
akčných plánov, a
e) finančnej časti, ktorá obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít,
inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu rozvoja obce.
(4) Aktualizácia programu rozvoja obce sa vypracúva podľa potreby.
(5) Program rozvoja obce a jeho aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
(6) Schválenie programu rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej
spracovanie vyžaduje osobitný predpis, je podmienkou na predloženie žiadosti obce o
poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2.
§ 8a Spoločný program rozvoja obcí
(1) Spoločný program rozvoja obcí je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný
v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a
priority ustanovené v programe rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa
obce nachádzajú, a je vypracovaný podľa záväzných častí územnoplánovacích
dokumentácií združených obcí.
(2) Ak nemá obec vypracovaný vlastný program rozvoja obce, môže si vypracovať pri
uplatnení partnerstva s jednou územne susediacou obcou alebo viacerými územne
susediacimi obcami spoločný program rozvoja obcí.
(3) Spoločný program rozvoja obcí a jeho aktualizáciu schvaľujú obecné zastupiteľstvá obcí,
ktoré vypracovali spoločný program rozvoja obcí.
(4) Na spoločný program rozvoja obcí sa ustanovenia § 8 ods. 2 až 6 použijú rovnako.


Spoločný program rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina 2015-2020 tvorí prílohu Dôvodovej správy

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, starosta predniesol návrh na uznesenie:

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
Schvaľuje
Predĺženie platnosti Spoločného programu rozvoja Združenia obcí Rajecká dolina 2015-2020
na nové obdobie 2020-2023.
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet

mená poslancov

7

Mgr. Frolová Mária, Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján
Mgr. Kavecká Júlia, Mičúch Juraj, Pekný Juraj,
Uherčíková Adriana

2

Ing. Sandanus Peter, Ing. Skotnický Ľubomír

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

K bodu č. 5 – Informácia o stave prác v MŠ Kamenná Poruba za účelom zvýšenia
kapacity materskej školy. Stavebné práce a zariaďovanie na 1. NP, projektová
dokumentácia pre dostavbu 3. NP
Starosta obce oboznámil prítomných o stave prác v MŠ, o projektovej dokumentácii
o zariadení do novej triedy, a s tým súvisiacim verejným obstarávaním na toto zariadenie.
Prílohy k tomuto bodu programu tvoria:
1.
2.

Fotodokumentácia prác v MŠ
Cenová ponuka na zariadenie novej triedy – spoločnosť Baribal, s.r.o.

Bolo zrealizované verejné obstarávanie na dodávku projektovej dokumentácie pre:
- Drobné stavebné úpravy na 1.NP
- Nadstavbu 3.NP
Súťaž vyhrala spoločnosť emProject, s.r.o. s cenou 10 980,- €. Termín dodania projektovej
dokumentácie je 31.8.2020.
Cena je vrátané kladného stanoviska hygieny a hasičov k projektovej dokumentácii. Hasičský
posudok bude k celej budove MŠ.
Pôvodný projekt na nadstavbu 3.NP nerešpektoval základné normy pre prevádzku takýchto
priestorov. Projekt naviac nerešpektoval ani rozmery existujúcej budovy MŠ.
Drobné stavebné úpravy na 1.NP boli takmer ukončené, čaká sa iba na dodávku deliacich
medzistien a držiakov na poháre a uteráky. Predpokladaný termín dodávky je do 7.8.2020.
Bolo ukončené verejné obstarávanie na dodanie zariadenia novej triedy. Do súťaže sa zapojila
jediná spoločnosť Baribal s. r. o. s cenou 6 845,16 €. Predpokladaný termín dodávky je tesne
pred zahájením školského roka. Zmluvu sme podpísali okamžite po ukončení obstarávania.
Stavebnými úpravami na 1.NP sa zväčší kapacita MŠ o 10 detí.
Nadstavbou 3.NP sa zväčší kapacita MŠ o cca 30 detí – presný počet závisí od veľkosti tried.
Očakáva sa, že v blízkej budúcnosti bude vyhlásená výzva na financovanie rekonštrukcií
materských škôl – alebo ináč povedané, podľa pôvodného harmonogramu už mala byť
vyhlásená..
V diskusii sa Jánošiková Mária spýtala koľko detí sa zobralo navyše, keď sa rozšírila škôlka.
Frolová Mária jej odpovedala , že sa zobralo navyše 20 detí.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, starosta predniesol návrh na uznesenie:
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Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube

Berie na vedomie
Informáciu o stave prác na rozšírení kapacity Materskej školy v Kamennej Porube.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet

mená poslancov

7

Mgr. Frolová Mária, Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján
Mgr. Kavecká Júlia, Mičúch Juraj, Pekný Juraj,
Uherčíková Adriana

2

Ing. Sandanus Peter, Ing. Skotnický Ľubomír

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

K bodu č. 6 – Informácia o zámere realizovať projekty vodozádržných opatrení
a podať žiadosť o NFP v rámci výzvy OPKZP-PO2-SC211-2020-62 – Vodozádržné
opatrenia v urbanizovanej krajine. Schvaľovanie zámeru realizácie vodozádržných
opatrení
Starosta informoval prítomných o zámere realizovať projekty vodozádržných opatrení.
Rozhodli sme sa realizovať projekty vodozádržných opatrení a uchádzať sa o finančné
zdroje z výzvy OPKZP-PO2-SC211-2020-62 - Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej
krajine.
Najbližší termín predkladania žiadostí je 31.8.2020. Ďalší termín je 31.12.2020.
Žiadosti o NFP je možné predkladať do vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na
výzvu.
Žiadosť preto chceme podať k 31.8.2020, kedy je väčšia šanca byť úspešným.
Ak nestihneme v požadovanom čase vybaviť stavebné povolenia, podáme žiadosť
opakovane k 31.12.2020.
O aké projekty sa jedná:
- Novostavba telocvične
o Dažďová kanalizácia s využitím retenčnej nádrže s prepadom do vsaku.
 Pôvodný zámer vypúšťať vodu do potoka bol zamietnutý správou
povodia Váhu. Preto sme museli prikročiť k retenčnej nádobe so
vsakom. Voda z retenčnej nádrže bude môcť byť použitá na
zavlažovanie obecnej zelene.
o Sadové úpravy v okolí telocvične
- Kultúrny dom
o Dažďová kanalizácia s využitím retenčnej nádrže s prepadom do vsaku.
 Momentálne je dažďová voda zvedené pred KD, kde vsakuje.
Avšak po vybudovaní chodníka s kanalizáciou nie je možná takúto
vodu napojiť do dažďovej kanalizácie chodníka – je ju potrebné
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-

udržať v areáli KD. Voda z retenčnej nádrže bude využívaná na
zalievanie zelene v okolí KD.
o Úprava nepriepustných plôch za polopriepustné
 Bude odstránená plocha s asfaltom za krčmou a bude nahradená
parkoviskom s priepustnými tvárnicami
 Budú odstránené betónové chodníky okolo KD a budú nahradené
priepustnými tvárnicami
o Sadové úpravy
o Súčasťou dokumentácie bude dokumentácia pre prístupovú cestu za KD
a parkovisko
Futbalové ihrisko
o Dažďová kanalizácia s využitím retenčnej nádrže s prepadom do vsaku.
 Dažďové vody zo šatní a prístrešku budú zvedené do retenčnej
nádrže, z ktorej bude realizovaná závlaha ihriska. Voda zo studne
bude slúžiť iba na dopĺňanie vody v retenčnej nádrži v čase jej
nedostatku. Retenčná nádrž zároveň poslúži ako požiarna nádrž pre
zamýšľaný projekt Hasičskej zbrojnice. Prepad z retenčnej nádrže
bude riešený do vsaku.
o Sadové úpravy

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, starosta predniesol návrh na uznesenie:

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube

Berie na vedomie
Informáciu o vodozádržných opatreniach pre novostavbu telocvične, kultúrny dom a futbalové
ihrisko.

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet

mená poslancov

7

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

2

Ing. Sandanus Peter, Ing. Skotnický Ľubomír

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

K bodu č. 7 – Informácia o zámere nákupu techniky pre obecný podnik Porubské
služby, s.r.o.
Starosta predniesol prítomným zámery a závery o nákupe techniky a vysvetlil fungovanie
sociálneho podniku a jeho výhody:
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Členovia obecného zastupiteľstva prerokovali na dvoch neoficiálnych stretnutiach
postup pri nákupe techniky pre obecný podnik Porubské služby s.r.o.
Obecný podnik získal štatút Registrovaného sociálneho podniku, vďaka čomu získal
viaceré výhody:
- Príspevok na mzdy pre zdravotne alebo inak znevýhodnené osoby
- Úľava na dani z príjmov
- Investičná pomoc
- Servisné poukážky
- Možnosť zadávania priamych zákaziek bez VO
- ...
Aktuálny počet zamestnancov: 8
Aktuálne počet zdravotne znevýhodnených zamestnancov: 5
Na spoločných stretnutiach sme dospeli k záveru, že začneme nákupom šmykom
riadeného univerzálneho nakladača, pričom nakladač musí spĺňať nasledujúce parametre:
- Oprávnenie jazdiť po komunikáciách
- Nosnosť min. 1250 kg
- Dostatočný výkon hydrauliky na pohon miešacej lopaty a zametacej kefy – min 85
l/min
- Minimálny počet hydraulických okruhov vyvedených na ramene stroja: 2
- Renomovaná značka, ktorá je zárukou kvality
- Blízkosť, cena a kvalita servisu
- Výbava: hladká lopata + paletizačné vidly
Po predbežnom prieskume trhu sme dospeli k UNC typ BOBCAT S650 s predbežnou
obstarávacou cenou cca 42 000,- € bez DPH.
Zámerom je financovať kúpu UNC prostredníctvom leasingu. V prípade prvej splátky
vo výške 20% (8 400,- €) a leasingu na 4 roky (48 splátok) s koeficientom navýšenia 1,03 sa
jedná o mesačnú splátku 721,- € bez DPH.
Uvádzam ceny bez DPH, keďže predpokladám, že spoločnosť sa stane do konca
kalendárneho roka platcom DPH.
Pozn. Pri predbežnej cenovej ponuke financovania formou leasingu vychádza
preplatenie za 4 roky o cca 1 000,- € (to je ten koeficient navýšenia, ktorý je v skutočnosti
nižší ako som uviedol).
Jedná sa teda o mesačnú splátku približne vo výške príspevku z úradu práce na
jedného zdravotne znevýhodneného zamestnanca.
Dá sa teda povedať, že v prípade sociálneho podniku máme za rovnaké finančné
náklady zamestnanca vrátane UNC, ako by sme mali iba zamestnanca bez techniky bez
existencie sociálneho podniku.
Využitie UNC je širokospektrálne:
- Výkopové, búracie a stavebné práce (nielen pre obec)
- Obsluha zberného dvora
- Zimná údržba ciest, chodníkov a parkovísk
- Letná údržba ciest – zasýpanie výtlkov, zametanie
- Pomoc pri mimoriadnych udalostiach
- ...
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Dvaja pracovníci obecného podniku absolvujú strojný kurz príslušnej kategórie tak,
aby mohli obsluhovať UNC a minibáger.
Ďalšou technikou, ktorú chceme ešte v prvej fáze zakúpiť je malotraktor (s výkonom
cca 27 HP) s príslušenstvom:
- Vykurovaná kabína
- Príves – trojstranná výklopná vlečka so sieťovou nadstavbou
- Mulčovač
- Predná radlica
- Zadný posypový kôš
- Obutie – trávové pneumatiky
Takisto sa budem jednať o traktor a príves s oprávnením pohybu po pozemných
komunikáciách.
Predbežná cena za uvedenú konfiguráciu je cca 22 000,- € bez DPH.
Traktor, ktorý spĺňa naše kritéria sme si boli spoločne s so zamestnancami Porubských
služieb obzrieť.
Traktor bude slúžiť:
- Údržba verejnej zelene – mulčovanie priekop a iných trávnatých plôch, zvoz
zeleného odpadu – trávy, lístia, konárov
- Zvoz separovaného zberu
- Zimná údržba chodníkov a menších úsekov ciest
- Odvoz pri stavebných, výkopových a búracích prácach
- Obsluha areálu futbalového ihriska
Malotraktor s príslušenstvom by sme takisto financovali formou leasingu. Keďže je
cena približne polovičná voči cene UNC, aj výšky splátok bude približne polovičné.
V súčasnosti máme na účte obecného podniku dostatočný objem financií
a zrealizovanie uvedených nákupov. Najskôr však musíme na techniku zrealizovať proces
verejného obstarávania.
V diskusii sa p. Baránek spýtal či sa budú zverejňovať faktúry. Starosta odpovedal, áno budú
sa zverejňovať.
Hodas Ján sa spýtal či sa bude dať sociálny podnik kontrolovať. Starosta vysvetlil prítomným,
že budú vyhlásené voľby na členov do poradného výboru, ktorý sa bude zúčastňovať na
fungovaní podniku, na dosahovaní pozitívneho sociálneho vplyvu a na jeho hodnotení, bude
mať právo na kontrolnú činnosť, na informácie, atď.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, starosta predniesol návrh na uznesenie:

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube

Berie na vedomie
Informáciu o postupe zabezpečovania technickej vybavenosti obecného podniku Porubské
služby s.r.o.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

počet

mená poslancov

7

Mgr. Frolová Mária, Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján
Mgr. Kavecká Júlia, Mičúch Juraj, Pekný Juraj,
Uherčíková Adriana

2

Ing. Sandanus Peter, Ing. Skotnický Ľubomír

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

K bodu č. 8 – Informácia spoločnosti INFINITY REAL ESTATE DEVELOPMENT
s.r.o. o zámere zahájenia predaja bytov
Starosta privítal na zastupiteľstve aj zástupcu spoločnosti INFINTY p. Kokavcovú Annu,
ktorá odprezentovala zámer zahájenia odpredaja bytov.
- spoločnosť INFINITY REAL ESTATE DEVELOPMENT s.r.o., oficiálne informuje členov
zastupiteľstva o informačnej kampani za účelom spustenia predpredaja bytov pre občanov
obce Kamenná Poruba, ktorá sa bude konať začiatkom mesiaca august 2020. Presný
dátum Vám bude z našej strany potvrdený v priebehu budúceho týždňa.
Bližšie info o obsahu prezentácie a priebehu kampane Vám bude zaslané oficiálne, a zároveň
by sme Vás chceli požiadať, aby obec občanov o tejto plánovanej akcii informovala formou
obecného rozhlasu prípadne facebookovou stránkou obce Kamenná Poruba.
Starosta odprezentoval aj vyjadrenie spoločnosti Infinity, ktoré je záväzné, podpísané
konateľom.
INFINITY REAL ESTATE DEVELOPMENT s.r.o. a jeho vyjadrenie k odpredaju
bytov:
V súlade s našimi záväzkami voči obci Kamenná Poruba a jeho obyvateľom sme potešení
Vám potvrdiť nasledujúce skutočnosti.
1. Náš projekt Rezidencia Kamenná Poruba má na predaj 58 bytov. Všetky byty na predaj sú
výlučne pre občanov a obyvateľov Slovenska. Zvyšných 6 bytov bude odovzdaných do
vlastníctva Obce, ktorá s nimi môže naložiť podľa svojho uváženia.
2. Obyvatelia obce Kamenná Poruba budú mať ako prví právo na kúpu bytov v rámci tohto
projektu, a to počas prvých 15 dní exkluzívneho predaja. Ten sa začne dňom oficiálneho
oznámenia verejnosti cez viaceré komunikačné prostriedky.
3. Počas tejto doby budeme k dispozícii všetkým obyvateľom, aby sme mohli odpovedať na
prípadné otázky, ktoré v súvislosti s projektom majú.
4. Po uplynutí 15 dní exkluzívneho predaja ponúkneme byty registrovaným realitným
maklérom na Slovensku. Tie budú následne k dispozícii všetkým obyvateľom Slovenska.
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Vyššie uvedené skutočnosti sú v súlade s našimi predošlými diskusiami vedenými počas
zasadnutí zastupiteľstva, aby sme zabezpečili, že obyvatelia Kamennej Poruby budú mať z
tohto projektu úžitok.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
V diskusii sa spýtala p. Frolová Mária, že kedy presne kampaň začne a či bude dostatok
priestoru na rozhodnutie zarezervovania si bytu. P. Kokavcová odpovedala, kampaň sa bude
konať viac krát s prezentáciou bytov v kultúrnom dome, kde sa ľudia môžu pýtať
podrobnosti, bude to viac krát za sebou (napr. po týždni), aby mali čas porozmýšľať a aby
mohli získať ešte presnejšie informácie.
Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, starosta predniesol návrh na uznesenie:

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
Berie na vedomie
Informáciu spoločnosti INFINITY REAL ESTATE DEVELOPMENT s.r.o. o zahájení
informačnej kampane za účelom spustenia predpredaja bytov pre občanov obce Kamenná
Poruba.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet

mená poslancov

7

Mgr. Frolová Mária, Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján
Mgr. Kavecká Júlia, Mičúch Juraj, Pekný Juraj,
Uherčíková Adriana

2

Ing. Sandanus Peter, Ing. Skotnický Ľubomír

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

K bodu č. 9 – IX. Zmena rozpočtu za rok 2020
Starosta predniesol a vysvetlil jednotlivé položky 9.zmeny rozpočtu obce:

Dôvodová správa
Podľa § 14 odsek 2. Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č.
583/2004 Z. z., navrhujeme IX. zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením v kompetencii
starostu obce – a to presunom rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,
pričom sa nezmenili celkové príjmy a celkové výdavky.
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Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, starosta predniesol návrh na uznesenie:

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo:
Berie na vedomie
IX. 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

9. zmena
29.7.2020
1 346 315,53
776 357,00
72 049,18
497 909,35
1 000,00
716 531,33
2 063
18 846,86
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

9. zmena
29.7.2020
1 244 804,81
1 244 804,81
787 740,64
787 740,64
7 449,22
7 449,22
2 039 994,67
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
počet

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

mená poslancov

7

Mgr. Frolová Mária, Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján
Mgr. Kavecká Júlia, Mičúch Juraj, Pekný Juraj,
Uherčíková Adriana

2

Ing. Sandanus Peter, Ing. Skotnický Ľubomír

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

K bodu č. 10 - X. zmena rozpočtu za rok 2020
Starosta predniesol 10.zmenu rozpočtu obce a prítomným vysvetlil aj jednotlivé položky,
ďalej doplnil sumy na projektové dokumentácie a počiatočné náklady na vodozádržné
zariadenia a kanalizáciu:

Dôvodová správa
- zmena v položkách rozpočtu
Príjmové položky:

zvýšenie

312001 – transfer Envirofond
1 277,78 €
312012 – transfer učebnice ZŠ
2 527,00 €
454001 - použitie RF
28 000,00 €
Výdavkové položky:
642001 – transfer pre Porubské ochotnícke divadlo 330,00 €
641006 – ZŠ učebnice
2 527,00 €
716 - Projektová dokum. Rekonštrukcia MŠ
10 980,00 €
716 - Vodozádržne zariadenia v sume
13 000,00 €
637004 – Podanie žiadosti na vozádržné
2 000,00
716 - Kanalizácia
15 000,00 €

upravená po zmene

1 277,78 €
3 592,00 €
221 195,45 €
330,00 €
3 592,00 €
10 980,00 €
13 000,00 €
2 000,00 €
15 000,00 €

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, starosta predniesol návrh na uznesenie:

Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo:
I. Schvaľuje

X. zmenu rozpočtu obce Kamenná Poruba vrátane programov

a podprogramov na rok 2020

Bežné príjmy
- kategória 100
- kategória 200
- kategória 300
Kapitálové príjmy

Rozpočet na rok
2020 v €
1 274 737,57
735 183,87
70 532,63
469 021,07
0,00
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10. zmena
29.7.2020
1 350 120,31
776 357,00
72 049,18
501 714,13
1 000,00

Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

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

0,00
1 274 737,57

744 531,33
2 095
18 651,64
983,48

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

10. zmena
29.7.2020
1 249 661,81
1 249 661,81
826 720,64
826 720,64
7 449,22
7 449,22
2 083 831,67

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet

mená poslancov

7

Mgr. Frolová Mária, Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján
Mgr. Kavecká Júlia, Mičúch Juraj, Pekný Juraj,
Uherčíková Adriana

2

Ing. Sandanus Peter, Ing. Skotnický Ľubomír

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

Obecné zastupiteľstvo:
II.

Schvaľuje

použitie Rezervného fondu Obce Kamenná Poruba v sume 28 000,00 € na kapitálové
výdavky – na Projektovú dokumentáciu na Vodozádržné opatrenia v obci a na
Projektovú dokumentáciu na Kanalizáciu a vodovod v obci Kamenná Poruba
uskutočnené v roku 2020.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet

mená poslancov

7

Mgr. Frolová Mária, Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján
Mgr. Kavecká Júlia, Mičúch Juraj, Pekný Juraj,
Uherčíková Adriana

2

Ing. Sandanus Peter, Ing. Skotnický Ľubomír

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac
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K bodu č. 11 – Rôzne
Miroslav Vereš upozornil na dezolátny stav Verešovskej drevenice, ktorá je na spadnutie,
ohrozuje ľudí. Táto situácia sa musí riešiť čím skôr, kým sa nestane nejaký úraz. Odpovedala
mu p. Huljaková, že obec podá podnet na vykonanie štátneho stavebného dohľadu. Následne
štátny stavebný dohľad bude v danej veci konať s vlastníkom stavby .
P. Uherčíková – informovala prítomných o slávnosti v Kamennej Porube „Malé hody“, ktoré
sa budú konať 15.8.2020 pri kaplnke. Zabezpečila 5 kartónov koláčov. Starosta zabezpečí
víno.
P. Baránek sa spýtal na schody do kostola, ktoré sú v zlom stave, či sa nebudú opravovať, že
by vedel byť nápomocný, ak by sa robila oprava týchto schodov. Starosta mu odpovedal, že
túto tému treba skôr predniesť pred farskou radou, keďže sa jedná o majetok cirkvi.
P. Majerčík si v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. požiadal o zaslanie dokumentácie o priebehu
VO podľa zákona č. 343/2015 Z.z. § 24 k nasledovným obstarávaniam : amfiteáter na ihrisku,
cestné obrubníky, telocvičňa, koniarka a ďalej chcel zaslať i výherné ponuky. P. Majerčík sa
dožadoval týchto informácií na zastupiteľstve. Starosta mu odpovedal, nakoľko e-mail prišiel
24.7. o 19,15 hod. v piatok na obecný e-mail, tak som sa k tejto žiadosti dostal až v pondelok
27.7., do stredy som to nestihol poslať nakoľko som mal veľa vybavovania iných záležitostí
a nemal som dostatok času, ale pravdaže tieto informácie zašlem na e-mail, tak ako si žiadal.
Nato sa p. Majerčík priamo opýtal na amfiteáter, akým spôsobom sa robilo Verejné
obstarávanie. Odpovedala mu p. Kasmanová, že všetko prebehlo zákonne, podľa zákona
o verejnom obstarávaní
Hlavná kontrolórka obce p. Majerčíkovi povedala, že bude robiť aj kontrolu na Verejné
obstarávanie obce.
Nato sa p. Majerčík znova spýtal starostu či vedel že firma z Budmeríc a Smieško sa poznajú
a či to nie je konflikt záujmov. Starosta odpovedal neviem či sa poznajú . Vereš M. – veľa
spoločností sa pozná, môžu brať materiál napr. od jedného dodávateľa.
P. Majerčík sa spýtal starostu prečo neoslovuje firmy z obce, keď sa ide niečo robiť aby mohli
poslať ponuku. Starosta mu odpovedal, veď aj teba som oslovil, keď sa mala ísť robiť
„Koniarka“, povedal si, že nedáš ponuku, lebo by si sa stal platcom DPH, oslovil som aj
ďalších na iné práce, jedny mi povedali, že majú robotu na rok a pol dopredu, že nemajú čas,
a tak ďalej.
P. Majerčík sa spýtal znova na VO na amfiteáter a akým spôsobom sa ohlásili firmy, ktoré
dali ponuku . Starosta mu odpovedal, že všetko išlo normálnym spôsobom.
Nato p. Majerčík povedal starostovi, že ho dá na prokuratúru, nakoľko si myslí, že to bolo
urobené podvodom. Starosta povedal, ja mám svedomie čisté, a všetko prebehlo v rámci
zákona, ak máš so mnou nejaký osobný problém, daj to prešetriť, ak teda toto máš na mysli že
pomáhaš obci a verejnému blahu, tak nech sa páči. Pán Majerčík zároveň obvinil starostu, že
aj on niečo z toho má, t.j. obvinil ho z brania úplatku.
P. Jánošíková povedala p. Majerčíkovi, že môj osobný názor je že máš nejaký osobný
problém so starostom.
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K bodu č. 12 – Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21,05 hod
Budúce zastupiteľstvo bude : podľa potreby a situácie

Zapísal/(a):

Mgr. Janka Turancová ........................................................

Overovatelia: Bc. Mária Jánošíková ..........................................................
Mgr. Júlia Kavecká ..............................................................

Ing. Pavol Sandanus
Starosta obce

Strana 19 z 19

