OBEC KAMENNÁ PORUBA
Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba
IČO : 00 648 906, DIČ : 20 20 639 005

Záznam č.6/2015
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Kamennej Porube zo dňa 10.6.2015
Prítomní:
9 poslancov- podľa prezenčnej listiny
Ing. Sandanus Martin, Mgr. Kavecká Júlia, Mgr. Frolová Mária, Ing. Skotnický
Ľubomír, Ing. Kavecký Peter, Pekný Juraj, Kavecký Martin , Jánošík Miroslav
Hostia :
Ing. Zuzana Žideková
Ospravedlnení:
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola uznesenia obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho zasadnutia
Prerokovanie spracovaných dokumentov PHSR
-Analýza vnútorného prostredia a zhodnotenie súčasného stavu
-Prerokovanie návrhu programovej a realizačnej časti
-Vyhodnotenie dotazníkov
5. Prerokovanie protestu prokurátora proti niektorým ustanoveniam VZN č.5/2014
o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových
vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych pomeroch na území
Obce Kamenná Poruba
6. Žiadosť Stanislava Dubeňa o odkúpenie pozemkov par. č.987/5, 987/2, 987/6
v katastrálnom území obce Kamenná Poruba
7. Žiadosť Ing. Mariana Stranianeka o odkúpenie časti pozemkov par. č. 663/14 a 2035/5
v katastrálnom území Kamenná Poruba
8. Rôzne.
9. Interpelácie poslancov.
10. Návrh uznesenia.
11. Záver.
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1.Otvorenie
Starosta obce Ing. Kasman Štefan privítal všetkých prítomných poslancov a hostí a oboznámil
ich s programom zasadnutia-podľa pozvánky.
Poslanci OZ navrhnutý program zasadnutia schválili.
H L A S O V A N I E:
ZA:9

ZDRŽAL SA: 0

PROTI: 0

Ing. Sandanus Martin, Mgr.
Kavecká Júlia, Mgr. Frolová
Mária, Ing. Skotnický Ľubomír,
Ing. Kavecký Peter, Pekný Juraj,
Kavecký Martin , Jánošík
Miroslav, Ing. Sandanus Peter

2.Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
V tomto bode starosta navrhol:
Zapisovateľ:
Ing. Huljaková Emília -pracovníčka OÚ
Overovateľ:
Jánošík Miroslav, Kavecká Júlia Mgr.
Poslanci OZ zapisovateľku a overovateľov schválili
H L A S O V A N I E:
ZA:7

PROTI: 0

Ing. Sandanus Martin, Mgr.
Frolová Mária, Ing. Skotnický
Ľubomír, Ing. Kavecký Peter,
Pekný Juraj, Kavecký Martin ,
Ing. Sandanus Peter

ZDRŽAL SA:2
Jánošík Miroslav, Kavecká
Júlia Mgr.

3.Kontrola uznesenia z 5. zasadnutia OZ
Uznesenie č.40-43/2015:
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba v súlade s §11 ods. 4 zákona
č.369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie
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informáciu o plnení uznesení z riadneho zasadnutia OZ konaného dňa
12.5.2015.
4.Prerokovanie spracovaných dokumentov PHSR.
-Analýza vnútorného prostredia a zhodnotenie súčasného stavu
-Prerokovanie návrhu návrhu programovej a realizačnej časti
-Vyhodnotenie dotazníkov
V tomto programe vystúpila Ing. Zuzana Žideková ktorá pripravuje pre nás
PHSR. Spolu s poslancami si prešla jednotlivé body pripravovaného programu.
Čo sa týka triedenia odpadu oproti roku 2009 sa znížilo množstvo komunálneho
odpadu o 25 ton. Na ďalšie roky by sa mali zavádzať nové elektronické služby.
V obci je nedostatok pracovných príležitosti, ktoré je možné zvýšiť
vybudovaním aquaparku. Tým by bolo vhodné vybudovať turistické ubytovanie
Riešením podkrovného ubytovania napr. n Koniarke, alebo v budove šatní
OŠK.
-vybudovanie cyklotrás , bežeckých tratí
-modernizácia hvezdárne
-separovaný zber odpadov-naučiť naše deti separovať odpady už
v predškolskom veku –akcie v MŠ a ZŠ.
-oživovanie tradícií, podpora remeselnej výroby, kreatívna oblasť.
-spolupráca a podpora talentovaných detí a žiakov ZŠ s MŠ
-vytvorenie pamätnej izby resp. zo starých fotiek vydať knižnú publikáciu obce
Kamenná Poruba.
Strategický cieľ obce zostáva: Vybudovanie centra turizmu a rekreácie
vytvorením kvalitných služieb návštevníkom obce a vytvorením podmienok pre
bývanie , prácu a oddych obyvateľov, pri dodržaní princípov trvalo
udržateľného rozvoja –bez negatívnych dopadov na životné prostredie obce a pri
zachovaní tradičných hodnôt a koloritu vidieckeho prostredia.
Na ďalšie zastupiteľstvo ktoré sa bude konať 2.7.2015 o 18-tej hodine Ing.
Žideková dopracuje jednotlivé body programu. Žiada ešte jednotlivé občianske
združenia a organizácie o doplnenie údajov.
5.Prerokovanie protestu prokurátora proti niektorým ustanovenia VZN
č.5/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa
miestnych pomeroch na území Obce Kamenná Poruba
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Ing. Kasmanová informovala o proteste prokurátora ktorých paragrafov tohto
VZN sa to týkalo: §4 ods. 3, §5 ods.1,2,5,6 §6,§7,§8 VZ č.5/2014. Prokurátor
nám navrhuje VZN v označenej časti zrušiť, lebo ním bol porušený zákon a to
ust. §6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov a §18,
§36 ods. 7 písm. b, c, §39 a §40 zákona č. 442/2002 z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciach a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001
Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach.
Nový návrh VZN bol prerokovaný.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh VZN o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o
zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce
Kamenná Poruba na základe protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Žiline
Pd 156/14/5511-4 zo dňa 19.5.2015.
6. Žiadosť p. Stanislava Dubeňa o odkúpenie pozemkov par. č. 987/5, 987/2,
987/6 v k. . obce Kamenná Poruba
p.starosta informoval poslancov, kde sa tieto parcely nachádzajú –
ulica Ottlýkovská –pri rodinnom dome p. Stanislava Dubeňa , ktoré má
ohradené a už ich niekoľko rokov užíva.
Na pozemky parc. č. C – KN 987/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 111
m2, C-KN 987/2 orná pôda o výmere 382 m2 a C-KN 987/6 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 120 m2 v k. ú. Kamenná Poruba nie je založený list
vlastníctva. V súčasnej dobe prebieha v Obci Kamenná Poruba register
obnovenej evidencie pozemkov, kde pozemky sú predmetom registra.
Podotýkam, že tento výpis nie je doposiaľ právne záväzný.
Za súčasného právneho stavu je nevyhnutné k majetkovoprávnemu
vysporiadaniu pozemkov a následnému odkúpeniu od Obce Kamenná Poruba,
ak bude po vylustrovaní vlastníkom pozemkov Obec Kamenná Poruba,
vypracovanie geometrického plánu.
V prípade, že vlastníkom je Obec Kamenná Poruba, obec pri nakladaní
s majetkom postupuje v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o majetku obcí ).
Ak zákon o majetku obcí neustanovuje inak, prevody vlastníctva majetku
obce sa musia vykonať :
a﴿ na základe obchodnej verejnej súťaže,
b﴿ dobrovoľnou dražbou
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c﴿ priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty
majetku stanovenej podľa osobitného predpisu.
Ustanovenia odsekov 1 až 7 § 9a sa nepoužijú pri prevodoch majetku
obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo
rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ
musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná
zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom
na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú,
pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.
Na základe vyššie citovaných ustanovení zákona o majetku obcí, prípadný
zámer predať majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa a následný
predaj pozemkov podlieha schváleniu Obecného zastupiteľstva v Kamennej
Porube. V tomto znení sa aj odpovie na žiadosť p. Stanislava Dubeňa.
7. Žiadosť Ing. Mariana Stranianka o odkúpenie časti pozemkov par.
č.663/14 a 2035/5 v k.ú . obce Kamenná Poruba
Tak isto o tomto bode informoval starosta poslancov zastupiteľstva, kde sa dané
parcely nachádzajú-dolný koniec obce povyše Ing. Pavla Sandanusa-okolo
porubského potoka.
Na pozemky parc. č. C – KN 663/14 ostatné plochy o výmere 195 m2
a pozemok parc. č. C – KN 2035/5 vodné plochy o výmere 139 m2 v k. ú.
Kamenná Poruba nie je založený list vlastníctva. V súčasnej dobe prebieha
v Obci Kamenná Poruba register obnovenej evidencie pozemkov, kde Vami
označené pozemky sú predmetom registra. Podotýkame, že tento výpis nie je
doposiaľ právne záväzný.
Za súčasného právneho stavu je nevyhnutné k majetkovoprávnemu
vysporiadaniu pozemkov a následnému odkúpeniu od Obce Kamenná Poruba,
ak bude po vylustrovaní vlastníkom pozemkov Obec Kamenná Poruba,
vypracovanie geometrického plánu.
V prípade, že vlastníkom pozemkov je Obec Kamenná Poruba, obec pri
nakladaní s majetkom postupuje v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o majetku obcí ).
Ak zákon o majetku obcí neustanovuje inak, prevody vlastníctva majetku
obce sa musia vykonať :
a﴿ na základe obchodnej verejnej súťaže,
b﴿ dobrovoľnou dražbou
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c﴿ priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty
majetku stanovenej podľa osobitného predpisu.
Ustanovenia odsekov 1 až 7 § 9a sa nepoužijú pri prevodoch majetku
obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo
rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ
musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná
zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom
na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú,
pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.
Na základe vyššie citovaných ustanovení zákona o majetku obcí, prípadný
zámer predať majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa a následný
predaj pozemkov podlieha schváleniu Obecného zastupiteľstva v Kamennej
Porube.
V tomto znení sa aj odpovie na žiadosť Ing. Stranianka
8.Rôzne
Nakoľko došlo niektorým úpravam rozpočtu obce Ing. Kasmanová v tomto bode
informovala poslancov o zmenách rozpočtu v niektorých položkach.
Zmena príspevku pre DHZ –navýšenie o sumu 2750 € -vybudovanie umelej
trávy pre požiarnikov. Zakúpenie stoličiek na obecný úrad 800 €.
p. Kavecký Martin informoval poslancov OZ o pripravovanom výlete detí
z našej obce . Nakoľko výlet bude pre deti a aj pre občianske združenie finančne
náročný-financovanie stravy ,ubytovania, vstupenky žiada obec o príspevok na
zaplatenie autobusu v sume asi 500€.
-Schválenie príspevku 500 € pre občianske združenie Galileo na dopravu na
výlet detí, ktorý bude toto občianske združenie vykonávať.
Poslanci OZ schválili občianskemu združeniu Galileu príspevok v hodnote
500 € na dopravu detí na výlet.
H L A S O V A N I E:
ZA:7

PROTI: 0

Ing. Sandanus Martin, Mgr.
Frolová Mária, Ing. Skotnický
Ľubomír, Pekný Juraj, Kavecký
Martin , Jánošík Miroslav, Ing.
Sandanus Peter
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Následne sa jednotlivé položky doplnili a následne došlo k schvaľovaniu 5.
zmeny rozpočtu obce Kamenná Poruba

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

Rozpočet na rok
2015 v € po
5.zmene
856 433,00
481 044,00
37 460,00
337 929,00
0,00
128 422,15
984 855,15
Rozpočet na rok
2015 v € po
5.zmene
842 558,48
842 558,48
105 596,00
105 596,00
15 600,00

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

15 600,00
963 754,48

Poslanci OZ schválili 5. zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov na
rok 2015.
H L A S O V A N I E:
ZA:9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Sandanus Martin, Mgr.
Kavecká Júlia, Mgr. Frolová
Mária, Ing. Skotnický Ľubomír,
Ing. Kavecký Peter, Pekný Juraj,
Kavecký Martin , Jánošík
Miroslav, Ing. Sandanus Peter
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p. starosta:
- informácia o výzve na rekonštrukciu verejného osvetlenia – diódové svetlá.
V súčasnosti máme 158 svietidiel ,toto množstvo by sa rekonštrukciou zvýšilo
na 210 lámp diódových. Cena vychádza cca 640 € na jednu lampu čo
predstavuje sumu 134 400 €.Z tejto sumy by obec platila 5% čo predstavuje
sumu 6.720 €.Teraz má jedna lampa priemere 50W .Po rekonštrukcii by to bolo
7 W čo predstavuje úsporu energie. Výzva nie je ukončená je priebežná, t. j. dá
sa kedykoľvek tejto výzvy zúčastniť. Bolo by dobré spracovať rozpočet a podľa
toho sa v na ďalšom zastupiteľstve dohodneme. ( júl 2015).
-cesta do Kuneradu –podľa ROEP je obecná, akurát je problém pri križovatke
smerom na dom smútku, táto cesta má 88 vlastníkov neznámych ktorých
spravuje SPF a 16 vlastníkov je známych. Či sa bude dať táto cesta získať do
vlastníctva obce vydržaním je otázne. Musel by nám to schváiť SPF , od
vlastníkov žijúcich by sme to museli mať podpísané a ešte je otázne či by nám to
katastrálny úrad schválil. Poslanci doporučili starostovi aby sa informoval na
katastri či to touto cestou pôjde vysporiadať. Čo sa týka chodníka Ing. Sandanus
Martin informoval: že s chodníkom v tejto časti je to problém nakoľko síce cesta
je obecná, ale v skutočnosti je úzka pre chodník a cestu. Musela by sa majetkovo
vysporiadať na širšiu od jednotlivých vlastníkov. Aspoň keby sa projektovo
začalo uvažovať s projektom zatrubeniu jarku, ktorý tečie okolo tejto cesty.
-informácia starostu obce ohľadom cintorína v obci.
Po minuloročných sťažnostiach niektorých občanov o vykášaní cintorína okolo
hrobových miest OZ na svojom zasadnutí schválilo aby sa okolo hrobových
miest cintorín nekosil, aby sa kosili len hlavné „ ťahy“. V tomto roku sa zasa
neustále občania sťažujú na vysokú trávu okolo hrobov na ich nepriechodnosť
a tak žiada poslancov aby sa vyjadrili k tomu či sa na miestnom cintoríne bude
zasa kosiť tráva aj okolo hrobových miest.
Poslanci OZ schválili kosenie trávy na miestnom cintoríne aj okolo hrobových miest.
H L A S O V A N I E:
ZA:9
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Ing. Sandanus Martin, Mgr.
Kavecká Júlia, Mgr. Frolová
Mária, Ing. Skotnický Ľubomír,
Ing. Kavecký Peter, Pekný Juraj,
Kavecký Martin , Jánošík
Miroslav, Ing. Sandanus Peter

9. Interpelácie poslancov
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Poslanci OZ:
- poverujú starostu obce aby zvolal zástupcu zhotoviteľa rekonštrukcie
miestnych komunikácií s poslancami OZ ohľadom prejednania jednotkových
cien a rozpočtových položiek pri úprave miestnych komunikáciách.
-poverujú starostu obce aby žiadal spávu ciest ŽSK o vyspravenie výtlkov na
ceste III/518011 v obci Kamenná Poruba
- opravu mosta na ulici Vŕšok
-Kavecká Júlia Mgr. Informovala zastupiteľstvo o pripravovanej akcii deťom
pod názvom „ Hurá prázdniny“ a to 4.7.2015 o 10 tej hodine na ihrisku OŠK
Kamenná Poruba. Je zabezpečený nasledovný program: ukážky vojakov,
hasičov, maľovanie na tvár, výchovný koncert, príprava hamburgerov
a palaciniek, občerstvenie, sokoliari, skákací hrad a iné atrakcie. Od 16 hod.
detská diskotéka.

10.Návrh uznesenia
Návrh uznesenia prečítala Ing. Huljaková Emília
Všetci poslanci s návrhom súhlasili.
11.Záver
Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadanie
obecného zastupiteľstva ukončil.

V Kamennej Porube 10.6.2015
Zapisovateľka: Ing. Huljaková Emília ...........................................................
Overovatelia zápisnice: Miroslav Jánošík

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

Mgr. Júlia Kavecká ................................................
Starosta obce : Ing. Štefan Kasman ..............................................................
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