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 10.riadneho zasadnutia poslancov OZ v Kamennej Porube
konaného dňa 13.11.2019 o 18-tej hod. v zasadačke obecného úradu
Prítomní:

Ing. Pavol Sandanus- starosta obce
Poslanci : Mgr. J. Kavecká,p. J. Mičúch,
Ing. P. Sandanus, p. Uherčíková A., p. Janošíková M.,
Ing. Skotnický Ľ., Pekný J, Frolová M.
Neprítomní
Hodas J.
Ďalší prítomní: viď. prezenčná listina
Verejnosť:
občania obce -viď. prezenčná listina
K bodu č. 1 Otvorenie, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
Starosta obce Ing. Pavol Sandanus privítal všetkých prítomných.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 8 a OZ je uznášania schopné.
Starosta informoval prítomných, že z dnešného zastupiteľstva sa bude vyhotovovať zvukový
záznam a následne po zakúpení diktafónu sa budú zo všetkých zastupiteľstiev vyhotovovať
zvukové záznamy.
Schválenie programu

Následne starosta oboznámil prítomných s návrhom programu 10. zasadnutia OZ a za
program dal hlasovať
Návrh programu
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schvaľovanie programu .
2. Kontrola uznesenia obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho zasadnutia
3. Sociálny podnik – oboznámenie so zámerom založenia sociálneho podniku
v obci. Koncepciu podniku predstaví PhDr. Ľubica Lövingerová, manažér
regionálneho centra SE. Schválenie dokumentov potrebných na spustenie
procesu založenia sociálneho podniku.
4. Stav projektu Aquapark
5. Stav projektu sociálnych bytov v lokalite Skotňa
6. Informácia k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku –
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.
7. Návrh dodatku č. 2/2019 k VZN č. 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.
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8. Návrh dodatku č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku
na žiaka školského klubu detí a materskej školy a na žiaka ZŠ s MŠ na prevádzku školskej
jedálne so sídlom na území obce Kamenná Poruba.
9. 10. zmena rozpočtu na rok 2019
10. 11. zmena rozpočtu na rok 2019
11. Návrh rozpočtu na roky 2020-2022
12. Rôzne
13. Záver.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
počet mená poslancov
Hlasovanie:
8
Frolová M. Mgr., Janošíková M. Bc., Kavecká J. Mgr.,Mičúch J., Pekný
Za:
J., Sandanus P. Ing., Skotnický Ľ. Ing., Uherčíková

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

Hodas J.

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j.5 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: Huljaková –pracovník OU
a za overovateľov: p. poslancov : Kavecká J. , Janošikova M.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
počet mená poslancov
Hlasovanie:
8
Frolová M. Mgr., Janošíková M. Bc., Kavecká J. Mgr.,Mičúch J., Pekný
Za:
J., Sandanus P. Ing., Skotnický Ľ. Ing., Uherčíková

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

Hodas J.

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j.5 a viac

K bodu č.2 Kontrola uznesenia obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho zasadnutia
Predložil starosta obce Ing. P. Sandanus.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba podľa §11 ods.4 zákona č. 369/1991 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
I.
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení z 9 riadneho zasadnutia OZ z 9.10.2019
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
počet mená poslancov
Hlasovanie:
8
Frolová M. Mgr., Janošíková M. Bc., Kavecká J. Mgr.,Mičúch J., Pekný
Za:
J., Sandanus P. Ing., Skotnický Ľ. Ing., Uherčíková

Proti:
Zdržal sa:
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Neprítomní:
Nehlasovali:

1

Hodas J.

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 5 a viac

K bodu č.3 Sociálny podnik – oboznámenie so zámerom založenia sociálneho podniku
v obci. Koncepciu podniku predstaví PhDr. Ľubica Lövingerová, manažér regionálneho
centra SE. Schválenie dokumentov potrebných na spustenie procesu založenia
sociálneho podniku.
Na úvod tohto bodu starosta obce privítal p. Lövingerovú a dal jej slovo, aby porozprávala o možnom
vzniku sociálneho podniku v obci.
Tri ciele sociálneho podniku: vznik bezplatnej podpory, ktorú reprezentujem, aby všetci ktorý sa
pohybujú v sociálnom priestore mali približne rovnaké podmienky, aby sa zarámcoval priestor
sociálnych podnikov.
Sociálne podnikanie je podnikanie ako každé iné, ale je spoločenské.
Obce sa prihlasujú: šetrenie prostriedkov z obecného rozpočtu, ak majú nezamestnaných alebo
sociálne znevýhodnených obyvateľov, nad 50 rokov, mladých do 25 rokov, ženy po materskej
dovolenke, ľudia ktorí poberajú opatrovateľský príspevok. Sú zamerané na zamestnávanie práve
týchto občanov a štát na nich prispieva určitou čiastkou.
Je to trvalý projekt.
Tri druhy podnikov: integračný – zamestnáva ľudí z obce (nemusí byť iba so svojej obce, môže byť aj
z iných obcí)
Služby, ktoré súvisia s činnosťou obce, napr. čistenie verejných priestranstiev, drobné stavebné práce.
Obec vie sociálnemu podniku zadať zákazku na priamo, nemusí robiť verejné obstarávanie. Vie, že
pracovníci sociálneho podniku mu to spravia kvalitne. Zákon o verejnom obstarávaní spomaľuje
všetky činnosti a keď je zákazka daná na priamo, urýchľuje sa proces prác.
V prípade, že obec zamestná v takomto podniku sociálne znevýhodnených občanov, môže získať
príspevok až 75% celkovej ceny práce počas celej doby trvania pracovného pomeru. Občania posúdení
ako zdravotne znevýhodnení sociálnou poisťovňou, občania ktorým je priznaná úrazová renta,
občania, ktorí sú zdravotne znevýhodnení a spĺňajú podmienky na to, aby mohli byť zamestnaní.
Maximálna čiastka je 798€. Zamestnanec by musel mať výplatu v hrubom 1003€.
Prioritou nie je dosahovať zisky, prioritou je viesť vyrovnané hospodárenie. Plniť verejnoprospešný
cieľ – ovplyvňovať zamestnanosť v obci. Sociálny podnik môže mať služby pre domácnosť a záhradu
a sú určené pre občanov. Patrí tam napríklad kosenie trávy, odhádzanie snehu, pomocné práce okolo
domu.
Dôležité je si stanoviť predmet podnikania, čo chce sociálny podnik zabezpečovať v obci.
Ak podnik vyprodukuje zisk, môže tento zisk investovať naspäť do podniku, napr. do náradia, strojov,
vybavenia. Všetko čo súvisí s prevádzkou podniku. Z tohto zisku neplatí daň štátu.
Jeho zriaďovateľom môže byť obec a zastupiteľstvo obce sa rozhodne koho poverí konaním tohto
podniku. Obecné zastupiteľstvo v prípade podniku sro tvorí valné zhromaždenie.
P. Jánošiková - už máte niekde rozbehnutý takýto sociálny podnik.
Odpoveď – Existuje 46 registrovaných sociálnych podnikov. Žilinský samosprávy kraj má založený
sociálny podnik, pracovisko práčovne. V Rajci je v procese registrácie sociálny podnik – cukráreň.
Taktiež chcú otvoriť cukráreň v Žiline.
P. Kavecká – aké sú náklady obce
Odpoveď – 5000€ základný vklad + 300€ so zriadením s r. o.
Sociálny podnik musí zamestnávať minimálne 30% znevýhodnených občanov z celkového počtu
zamestnaných občanov. Povinnosťou je vznik poradného výboru – dozorná rada. Konateľom podniku
môže byť aj starosta, nesmie mať však nárok na mzdu.
Najdôležitejšie je porozmýšľať aké činnosti by daný sociálny podnik v obci vykonával. To si musí
obec dopredu stanoviť.

Strana 3 z 17

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o sociálnom podniku a o zámere založiť sociálny
podnik v Kamennej Porube

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
počet mená poslancov
Hlasovanie:
8
Frolová M. Mgr., Janošíková M. Bc., Kavecká J. Mgr.,Mičúch J., Pekný
Za:
J., Sandanus P. Ing., Skotnický Ľ. Ing., Uherčíková

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

Hodas J.

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 5 a viac

K bodu č.4 Stav projektu AQUAPARK
Starosta obce:
Vítam zástupcov spoločnosti INFINITY REAL ESTATE DEVELOPMENT S. R. O. Vladimíra
Mathews Kokavcová a Oscar Anthony Mathews, ktorí sú potencionálnymi záujemcami o investíciu
v Aquaparku a o investície bytoviek v lokalite Skotňa.
Mal sa dostaviť na zasadnutie aj pán Rybanský, predstaviteľ spoločnosti Prameň s. r. o., ale sa
ospravedlnil z rodinných dôvodov.
Majiteľom projektu je spoločnosť Prameň s. r. o. Spoločnosť Infinity prejavila záujem o kúpu tohto
projektu, prebiehajú rokovania. Obec Kamenná Poruba prisľúbila pomoc pri riešení dopravného
napojenia- z obce Kamenná Poruba do Kuneradu. Bude to miesta komunikácia a obec KP by mala
vystupovať ako investor tejto stavby, ale finančne bude tento projekt krytý, tým kto bude v tom čase
majiteľom projektu. Momentálne je to spoločnosť Prameň, v budúcnosti spoločnosť Infinity (?).
Obec vstupuje do toho aby sa tento projekt niekam pohol, aby sa cesta zrealizovala a nekládli sa
prekážky, ktoré sa do toho kladú. Obec z toho nemá nič. Počas výstavby tu budú nové pracovné
možnosti. Počas prevádzky budeme mať nové poplatky z daní. Pre obec to bude prínos, možno
budeme mať nové investície, ktoré s tým budú súvisieť. Zámerom investora nie je zrealizovať projekt
tak ako to bolo pôvodne zamýšľané, ale projekt bude kombináciou bytovej výstavby a aquaparku, plus
by tam mal byť domov pre seniorov. Je to multifunkčný projekt, nie čistý aquapark. Prebiehajú
rokovania a snažíme sa projekt po 10 rokoch niekam posunúť.
Starosta obce vyzval zástupcov spoločnosti Infinity aby k tomu povedali pár slov.
Oscar Mathews:
Zajtra ráno máme stretnutie s právnikmi, máme sa dohodnúť na podmienkach predaja celej transakcie.
Dohodli sme sa na cene, akurát treba vyjednať podmienky štruktúry čo sa týka transakcie.
Za štyri mesiace sa neudial postup z ich strany na základe toho sme sa rozhodli, že projekt vezmeme
aj bez toho. Infinity chce podpísať záväznú zmluvu, avšak Prameň s. r. o. chce podpísať len nezáväzný
dokument čo pre nás neprichádza do úvahy. Ak sa do 30 dní záväzná zmluva nepodpíše tak sa
nedohodneme. Na základe toho zvolali ďalšie stretnutie - zajtra o 9:00 sa máme stretnúť. Pokračujeme
na prácach s pánom architektom aby sme mali podklady aj pre vás na zmenu územného plánu.
Peter Sandanus – Tu ide o obchodný vzťah medzi firmami Prameň a Infinity, obec s tým nemá
absolútne nič spoločné.
V spodnej časti oproti ihrisku OŠK by malo byť parkovisko pre aquapark, celom objekte nebude
prístup pre autá. Aquapark rozdelili na 40% na vonkajšie použitie a 60% na vnútorné použitie. Chceli
by sme aby bol vo vnútri bazén dostupný aj pre deti zo školy. Cesta ktorá ide do vnútra bude len pre
zásobovanie a pre personál.
Hotel bude mať samostatnú prístupovú cestu, rovnako aj Rezidenčná zóna určená pre obyvateľov
obce. Keďže je tam horúci prameň, oslovili sme jednu z najväčších talianskych spoločností, ktoré
majú skúsenosť s využívaním termálnej vody, aby sme mohli vykonávať aj pobyty. Prioritou je
aquapark s rezidenčnými budovami (bytmi) a hotel by sa staval až nakoniec. Na poslednom stretnutí
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sme pochopili, že zóna by bola veľmi veľká a bolo by tam vedľa obyvateľov. Preto by sme prikúpili
vedľajší pozemok, kde by sme postavili komunitné centrum a bola by tam škôlka, supermarket.

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o stave projektu AQUAPARK

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
počet mená poslancov
Hlasovanie:
8
Frolová M. Mgr., Janošíková M. Bc., Kavecká J. Mgr.,Mičúch J., Pekný
Za:
J., Sandanus P. Ing., Skotnický Ľ. Ing., Uherčíková

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

Hodas J.

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 5 a viac

K bodu č.5 Stav projektu sociálnych bytov v lokalite Skotňa
Starosta obce KP
Pozemok je v tejto lokalite ( Pastierske) je obecný .Je to jediná možnosť v obci kde by sa
mohli stavať byty. Spoločnosť INFINITY REAL ESTATE DEVELOPMENT S. R. O sa snažili
kúpiť pozemok od vlastníkov po p. Januškovej aby zväčšili plochu na výstavbu bytoviek-182
ks bytov tak ako to bolo od prezentované na predchádzajúcom zastupiteľstve. Avšak
majiteľky pozemkov nesúhlasili s odpredajom a tak spoločnosť pracuje s projektom len na
našom pozemku, ktoré má rozlohu cca 4500 m2.
Zástupca spoločnosti Infinity :
Táto prezentácia bude slúžiť na to, aby sme vám ukázali ako pracujeme. Dohodli sme sa
s architektonickou firmou z Bratislavy ktorá nám pripravuje celú štúdiu. To ako budú vyzerať
byty vo vnútri bude zadané z našej strany. Pre názornosť štúdia obsahovala dva bloky stavieb.
Jeden blok ( C ) bol umiestnení na Pastierskom pozemku a bol znázornený do tvaru „ U“
Táto budova má navrhnuté parkovanie vnútri budovy.- v podzemí. Dookola celej budovy
budú vysadené stromy, aby budovu nebolo hneď vidno. V átriu bude detské ihrisko
a oddychová zóna. V budove je navrhnutých 64 apartmánov.
Druhý blok ( D) –bytovka s 12- timi sociálnymi bytmi bola umiestnená koncom rodinného
domu p. Bielika ( za záhradami p. Jasenovskej). Bola označená ako bytovka ( D).mala
parkovanie vonkajšie. Na základe nášho posledného stretnutia sme znížili počet bytov.
Ďalej pani Methews prezentoval interiéry bytov.
Starosta KP:
Obec by chcela postaviť byty, ktoré by mala vo svojom vlastníctve a zároveň by sme to chceli
spraviť tak aby nás to stálo čo najmenej. Byty sa stavajú na pôžičky, z nejakého zdroja si
zoberie pôžičky a ubytovať môže len určité skupiny ľudí, ktorým monitoruje príjem. Obec
nemá peniaze na to aby stavala byty len tak. Treba vybudovať celú infraštruktúru, kanalizáciu
a podobne.
Bola možnosť prijať aj ponuku od tejto spoločnosti a vytvoriť vzájomný obchod. Obec im dá
možnosť stavať na našom pozemku a obchodom bude to, že určitá časť bytov bude
bezodplatne prevedená na obec. Čiže obec poskytne pozemky, spoločnosť zrealizuje výstavbu
a následne prevedie časť bytov na obec.
Obec si stanoví kritéria komu to bude prenajímať, ale nemusí nikomu dokazovať ich prijmi.
Nebude úverovo zaťažená a nebude niesť ťarchu pretože je to jej majetok. Na poslednom
stretnutí som povedal, že obec bude mať bytov 12.
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Ľudia ktorí sú tu, sú tu preto, že sa niektorým nepáči umiestnenie bytov, niektorým sa nepáči
objem bytov.
Otázky
p. Stančeková
starosta obce bol v pondelok v danej lokalite a spýtal sa nás či mi t. j. p. Jasenovská a náš
sused p. Prieložný by sme obci nepredali z nášho pozemku 3 m, aby sa vytvoril priestor na
sociálnu bytovku ( blok D). Nikto sa tu nebúri, nikto sa nechce hádať a povedať pravdu môže.
Ja sama by som mala záujem bývať v sociálnom byte. V pôvodných projektoch ešte za p.
starostu Kasmana boli navrhované byty len v časti nad cestou a za našimi záhradami malo by
byť len parkovisko, preto som žiadala ešte aj starostu p. Sandanusa, či by sa z tohto
parkoviska nedal spraviť ako prístup, resp. prístupová cesta k našim pozemkom ( p.
Jasenovská a p. Prieložný ), kde sme plánovali stavať. Som rada, že sa tomuto prístupu
vyhovelo, ale nepáči sa mi jedna vec a síce taká, že táto sociálna bytovka ( D) sa nachádza
tesne za našimi záhradami, vedľa p. Bielika. Rodinné domy sa stavajú z nejakého dôvodu
súkromia a nepáči sa mi, že by obec mala stavať byty v takej tesnej blízkosti. Samozrejme, sú
to obecne pozemky a môže si s nimi robiť čo chce, ale tým pádom ten pozemok už nie je pre
mňa tak atraktívny. Sused p. Prieložný nesúhlasil s odkúpením troch metrov z pozemku
nakoľko nesúhlasíme ani my. Nepáči sa mi, že by mi mali ľudia z napr. 4 poschodovej
bytovky vidieť do dvora. V územnom pláne sa nevyskytuje výstavba takýchto bytov iba
rodinných domov, preto by som sa opýtala či sa územný plán bude meniť aj v tejto lokalite?
Starosta
Územný plán neodporuje výstavbe, dá sa tam takáto výstavba vtesnať. Čo sa týka počtu je to
na diskusiu.. Ja hovorím všeobecne. Dnes mi bolo obstarávateľom potvrdené že to možné je.,
ak by to možné nebolo je to možné v rámci zmeny územného plánu povoliť. A ak by ta zmena
bola nevyhnutná je na obecnom zastupiteľstve či to podporí, alebo nie. Čí teda chceme stavať
byty alebo nie. Toľko k UP. Čo sa týka Mirovho domu ( p. Bielik) spravil to ten dizajnér tak
aby ta prístupová cesta bola k tým záhradám a aby sa ten objekt odsunul od p. Bielika. Ja
netvrdím že sa mu nezhorší kvalita bývania. Ak si niekde postavím dom, musím si byť
vedomý ako som si postavil ja tak má nárok na bývanie aj niekto iný.
p. Bielik
Keby tam boli rodinné domčeky nič nepoviem. Ale toto je niečo iné. Celá tá spodná časť mali
byť rodinné domčeky.
Starosta,
ale od roku 2014 sú vypracované štúdie a projekty bytoviek.
p. Stančeková, a prečo keď sme si dali žiadosť na odkúpenie obecného pozemku za našou
záhradou, poslanci OZ nám to schválili, ale nakoniec sme to nekúpili kvôli cene, keď tam
mali byť bytovky?
p. Kasman
Bytové domy boli plánované len nad cestou. Pod cestou za záhradami boli plánované len
zelené plochy a parkovisko. Celá ta plocha bola pôvodne jedna parcela a bola určená na
výstavbu.
Huljaková
Ak môžem upozorniť IBV znamená individuálna bytová výstavba .V územnom pláne je
presne napísané: „Lokalita Skotňa“ –IBV-RD/ agroturistika-kapacita
-40 rodinných domov. Toľko k územnému plánu.
Sandanus Peter.
Ale starosta sa pred chvíľou povedal, že sa pýtal obstarávateľa a ten potvrdil, že ÚP
neodporuje výstavbe.
Starosta
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Keď mi tvrdíte že toto nie je v ÚP ako je možné že bývalý starosta aj so zastupiteľstvom dali
vypracovať projekty bytoviek a dokonca bolo vydané aj územné rozhodnutie na prístupovú
cestu a následne potom muselo byť zrušené?
p. Kadúc
Mňa nezaujímajú materiály na bytovky ale mňa napr. zaujíma účel. Či to nebudú byty len pre
potencionálnych návštevníkov AQUAPARKU tak ako je to v Bešeňovej?
p. Kokavcová
na treťom zastupiteľstve bolo povedané, že my prevedieme bezodplatne sociálne byty pre
občanov a bytovka ktorá tam vznikne ďalšia bude prioritne ponúknutá pre občanov obce.
p. Kadúc
Prečo by sme si to nemohli postaviť postupne sami? Chceme vytvoriť sociálny podnik
a postupne budujme so svojimi ľuďmi.
Starosta.
Máme na stole projekt telocvične. Viete koľko je rozpočet telocvične? 1,2 mil. €. Kde ma
nato obec vziať?
Otázka ? a v Konskej to ako robia? Ako to robia v Rajci?
p. Bielik
Mne sa nepáči že 10m od mojej chalupy a do cca 10m výšky aj viac bude stáť bytovka.
p. Kavecká –
Teda ak je problém tá spodná bytovka dvanásť bytov ( D) postavených blízko rodinných
domov, dali by sa presunúť a tým pádom by to nebolo tak blízko vás, to znamená , že by
bytovky boli len nad cestou. Len potom ako to vyriešiť keď 12 bytov by bolo obecných a o tie
by sa starala obec?
Starosta
Ja som rád že ste si tu povedali názory a investor tieto názory počul a otázka je či vieme nájsť
nejaký kompromis.
Kadúc
Ja sa pýtam či všetci poslanci súhlasia s týmto projektom?
p. Kavecká- my sme to tiež len dnes prvýkrát videli.
Starosta
Musíme dospieť k projektu, ktorý je zaujímavý pre obe strany.
p. Pekný
Kedysi v minulosti sa robil predbežný záujem o byty a bolo cca 60 záujemcov, ktorý by si byt
kúpili.
p. Huljaková
Môžem sa spýtať? To budú apartmánové byty, alebo normálne byty?
Aby ste rozumeli. Apartmánové byty nespĺňajú niektoré svetlo technické normy a nedá sa
prihlásiť občan na trvalý pobyt.
p. Kokavcová
Sú to rezidenčné byty, do ktorých sa dá zapísať trvalý pobyt.
p. Sandanus Peter
Aká je predbežná cena za 1 m2 ?
Cena za 1m2 by bola približne 1700€, čo je normálna štandardná cena.
p. Kasmanová – obec môže predať pozemky na základe zákona o majetku obci. Nič iné by
nám nezostávalo iba rozparcelovať to na základe verejnej súťaže. Keď dáš takúto súťaž do
žilinských novín, čo sme my povinní, kto si kúpi tie pozemky? Niekto kto da viac. A kto da
viac? Možno nejaký Žilinčan a nie náš občan. To je rovnaká situácia ako s kúpou bytu.
p.Prieložná
ja si myslím že 60 bytov na Porubu nie je veľa. Sú mladí ľudia, ktorí nechcú odísť z obce
a nemajú kde bývať. Nechcú bývať s rodičmi. A tak kúpa bytu by pre nich bola výhodou.
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Starosta obce sa pýta investora, čo by bol on ochotní akceptovať ak by sme počet našich
bytov zredukovali na polovicu. Stále je to pre nás výhodný obchod s tým, že by nám niekto
daroval 6 bytov. Stále je to veľká hodnota majetku .Za cenu pozemku, by sme neurobili ani
prístupové siete.
Zástupca Infinity - Slovensko má 18 takýchto developerov a nepozná ani jedného, ani
v Dubaji, ktorý by si takto sadol a diskutoval a ponúkol niečo pre verejnosť. Každý stavia
preto, aby na tom zarobil. Od začiatku tu chcel stavať a nechcel aby ceny sa 1m2 presiahli
2000€. Chce budovať pre ľudí, ktorí sú z tej lokality. To isté aj s aquaparkom, ktorí chce
budovať pre rodiny s deťmi. Ceny by mali byť také, aby si to ľudia mohli dovoliť. Vy ako
občania obce máte právo dať si do zmluvy, že si vyhradzujete právo byť oslovení ako prví pri
možnosti kúpy bytu. Chceme zabrániť tomu, aby sa byty ďalej predávali za rovnakú cenu, za
akú sa kúpili.
Otázka je či chcete takéto bývanie pre vás a pre vaše rodiny. Ak sa nedohodnete, my môžeme
ísť ďalej. Od začiatku sme hovorili aj s pánom starostom, že keď sa tento projekt vystavia, že
by sme vybudoval aj nové cesty od Konskej až do Kamennej Poruby. Je úplne normálne, že
my keď prichádzame do obce ako investor a chceme investovať tak očakávame od vás nejakú
podporu. Všetko čo sme povedali vieme dať do zmluvy a je to pre nás záväzné. Ak je problém
z vašej strany v tom, že budova by bola pri vás moc blízko tak to nie je problém sadnúť si
s architektom a vieme ju posunúť ďalej.
p. Kadúc-Máte na Slovensku nejaké referenčné stavby, t.j. stavali ste niečo na Slovensku?
Zástupca Infinity- Nie , iba v Dubaji.
Poznámka – to je ten problém, keby sme chceli predať dom, prídeme o polovicu hodnoty,
kvôli blízkosti bytov a výhľadu z okien.
Starosta KP - návrh obce je aby ten náš profit bol 6 bytov a nie 12.
Infinity - pôjdeme za architektom a budeme sa snažiť to vymyslieť tak, aby bol odstup od
daných pozemkov väčší, počuli sme Vaše požiadavky a skúsime ich zapracovať, nakoľko aj
nás stojí nemalé financie architekt a aby sa to stále neprerábalo.
Sandanus Peter- povedzte vy čo tam bývate k tomu. Ak by to bolo bez toho objektu ( D)
v princípe by ste neboli proti tomu? A bolo by tam len parkovisko a detské ihrisko
a prístupová cesta by tým ostala? Môže to byť súčasťou parkoviska? Tá cesta tam bude
zvedená a z tej cesty bude kreslené parkovisko. Treba aby ste sa dohodli s Prieložným na
vzájomné prístupy.
p. Kokavcová- Či na tie obecné byty chcete zvlášť vchod?
Starosta- Ja si myslím že netreba zvlášť vchod. p. Záň-Určite to bude spravovať jeden správca
a preto nemusia mať obecné byty zvlášť vchod. Ako Vám to vyjde.
Starosta- Technické detaily si vyriešime spolu. Aby som to uzavrel a záver z tohto stretnutia
je, že tá samostatná budova ( D) pod cestou s tým nesúhlasíme zároveň znižujeme počet
bytov pre obec na 6ks
p. Kaduc ( žiadajú to vôbec) starosta –náklady sú fixné na prístupové cesty, projekty a nedá sa
to zmeniť a pre nich by to prestalo byť ekonomicky zaujímavé. Ak my dostaneme 6 bytov za
70 000 máme čistý príjem 400 000 €. Dúfam že naplníme Vašu spokojnosť.
Možnosť je aj vystavať 64 bytov a zrušiť bytovku pre 12 sociálnych bytov a zahrnúť tie
sociálne byty do 64 a pre obec by bolo z toho 6 bytov.
So samostatnou budovou pre 12 bytov nesúhlasíme zároveň znižujeme počet bytov na 6
p. Prieložná- pri projektovaní aby ste mysleli nato, že je tam problém s povrchovou vodou,
hlavne pri výdatných dažďoch. Starosta-otvorený žľab aby odvádzal dažďovú vodu. Treba
aby ste nás do týždňa kontaktovali s problémami, ktoré sú tam, aby sme mohli kontaktovať
projektanta. aby sa to mohlo zakomponovať do projektu.
Huljaková
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Nedalo by sa uvažovať na bytovom dome so zelenou strechou? Resp. využívaním
a zachytávaním dažďovej vody- vsakovacie nádrže? Je to náročne na zhotovenie. Nápad je to
dobrý.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo na celkovom počte bytov 64, bude tam jeden bytový dom, z toho 6 bytov
pre obec. Prístupová cesta k pozemkom.

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

počet

mená poslancov

8

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

1

Hodas J.

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 5 a viac

K bodu č.6 Informácia k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku –
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Žiadateľ projektu je obec. Týka sa to vybavenia školy , laboratória a jazykové učebne. Teraz
sa peniaze uvoľnili tak tieto projekty pustili. Máme pár dní aby sme to podpísali, alebo nie.
Ale o čom tam ide: tento príspevok je určený iba na kapitálové výdavky a v rámci toho
príspevku je kúpa milión vecí kníh zošitkov zápisníkov do tých učební. A kedysi sa dali tie
kapitálové výdavky vyúčtovať tak, že sa urobil súbor vecí a súbor vecí sa dal zaúčtovať nad
1700 € tak sa zaúčtoval ako kapitálový výdavkov jednej sume t.j. v jednej položke. No medzi
tým ako sme uspeli v tom projekte prišla zmena zákona v účtovaní a táto možnosť sa
v účtovaní zmenila resp. zrušila, čiže momentálne je kapitálový výdavok sa nedá zlučovať
v súbore ale musí sa všetko účtovať samostatne. Riešenie je také, že sa prijme interná
smernica , ktorá povie, že budeme účtovať ako kapitálový výdavok všetko od hodnoty cca 10
€ dokážeme to zaúčtovať v súlade so zmluvou., lenže od toho momentu napr. od 1.1.2020
musíme všetky veci na obci účtovať týmto spôsobom.
p. Kasmanová
Najlacnejší v projekte je nejaký zošit za 1,5 € a my by sme museli znížiť účtovanie na
dlhodobý majetok na sumu 1,5 €.Ja by som do toho určite nešla, lebo tej stavebnej činnosti je
tam veľmi málo. My sme boli teraz na školení, kde bol p. z ministerstva on na rovinu povedal,
že ten projekt je zlý. Projekt mal byť zameraný na technické zameranie učební, nie na
vybavenie učební. Čiže mali to byť veci drahšie ako 1700 €. Možno bude iná výzva a bude to
pre nás jednoduchšie.

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba poveruje starostu obce prijať rozhodnutie
o prijatí- neprijatí nenávratného finančného príspevku – Zlepšenie kľúčových kompetencií
žiakov základných škôl
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
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Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

počet

mená poslancov

8

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

1

Hodas J.

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 5 a viac

K bodu č.7 Návrh dodatku č. 2/2019 k VZN č. 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
Zmena je len v § 2 - Zápis detí, ktoré majú povinnosť plniť povinnú školskú dochádzku, kde
sa mení len
 v bode 2) - termín vykonania zápisu detí z 1.4.2019 – 30.4.2019 na 1.4.2020 –
30.4.2020.
 a v bode 3) - doba zverejnenia zápisu z 1.3.2019 – 30.4.2019 na 1.3.2020 – 30.4.2020.
Návrh na zvýšenie poplatkov na:
V § 3 - Materská škola v bode 1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný
zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo
výške z 10 € na 12 €.
V § 4 - Školský klub detí v bode 1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovnovzdelávacou činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca mesačne na jedného
žiaka vo výške zo 4 € na 8 €.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
Prerokovalo predložený návrh dodatku č.2/2019 k VZN č.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 s školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamenná Poruba

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
počet mená poslancov
Hlasovanie:
8
Frolová M. Mgr., Janošíková M. Bc., Kavecká J. Mgr.,Mičúch J., Pekný
Za:
J., Sandanus P. Ing., Skotnický Ľ. Ing., Uherčíková

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

Hodas J.

Potrebné kvórum na schválenie: trojpätinová väčšina prítomných t.j.5 a viac
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Prijímanie VZN ( už sa neschvaľuje uznesením, iba zastupiteľstvo sa uznáša)
má účinnosť na 15- ty deň od vyvesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba podľa §4,6a 11 ods.4 písm. g.)zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. sa uznáša na dodatku č.2/2019 k VZN č.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 s školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamenná Poruba
Tento dodatok č.2/2019 bol prijatý počtom hlasov:
počet

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

mená poslancov

8

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

1

Hodas J.

Potrebné kvórum na schválenie: trojpätinová väčšina prítomných, t. j. 5 a viac

K bodu č.8 Návrh dodatku č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na
prevádzku na žiaka školského klubu detí a materskej školy a na žiaka ZŠ s MŠ na
prevádzku školskej jedálne so sídlom na území obce Kamenná Poruba.
Návrh uznesenia
Na základe požiadavky od p. riaditeľky ZŠ s MŠ som výšku finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku žiaka upravila nasledovne:
Nová požiadavka na ROK 2020 :
Kategória škôl a školských
zariadení

Výška finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku
na žiaka v eurách

Počet žiakov

Školský klub detí

530,00 € / na dieťa ŠKD

51 /ŠKD/

Zariadenie školského stravovania

235,00 € / na žiaka ZŠ

260 /ZŠ/

Elokované pracovisko - Materská
škola

1 794,00 € / na dieťa MŠ

63 /MŠ/

Ročne na ŠKD:
Na jedáleň:
MŠ:

27 030 €/rok
61 100 €/rok
113 022 €/rok

ROK 2019
Kategória škôl a školských
zariadení

Výška finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku
na žiaka v eurách

Počet žiakov

Školský klub detí

578,00 € / na dieťa ŠKD

45 /ŠKD/
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Zariadenie školského stravovania

245,00 € / na žiaka ZŠ

245 /ZŠ/

Elokované pracovisko - Materská
škola

1 747,00 € / na dieťa MŠ

63 /MŠ/

Ročne na ŠKD:
Na jedáleň:
MŠ:

26 010 €/rok
60 025 €/rok
110 061 €/rok

Odôvodnenie od p. riaditeľky na zvýšenie:
ŠKD:
Zvýšenie počtu detí – 51 (dve oddelenia, zvýšenie úväzku druhého vychovávateľa).
Ranný klub detí od 6.30 – 7.30.
Zvýšenie platových taríf pedagogických zamestnancov od 01.09.2019 ( príloha č.4 zákona 224/2019
Z.z.) a od 01.01.2020.

Materská škola:
Zvýšenie platových taríf pedagogických zamestnancov od 01.09.2019 ( príloha č.4 zákona 224/2019
Z.z.) a od 01.01.2020.

Školská jedáleň:
Zvýšenie prac. úväzku jednej zamestnankyne zo 6 hodín na 8 hodín denne kvôli obedom zadarmo
(zvýšenie počtu stravníkov).
Zvýšené mzdové náklady, nakoľko od 01.01.2019 sa zmenila základná stupnica platových taríf
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ( príloha č. 3 k zákonu 553/2003 Z.z.).

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube prerokovalo predložený návrh dodatku č.1/2019
k VZN č.6/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku na žiaka
školského klubu detí a materskej školy a na žiaka ZŠ s MŠ na prevádzku školskej jedálne so
sídlom na území obce Kamenná Poruba
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
počet mená poslancov
Hlasovanie:
8
Frolová M. Mgr., Janošíková M. Bc., Kavecká J. Mgr.,Mičúch J., Pekný
Za:
J., Sandanus P. Ing., Skotnický Ľ. Ing., Uherčíková

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

Hodas J.

Potrebné kvórum na schválenie: trojpätinová väčšina prítomných, t.j. 5 a viac

Prijímanie VZN ( už sa neschvaľuje uznesením, iba zastupiteľstvo sa uznáša)
má účinnosť na 15- ty deň od vyvesenia
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Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba podľa §4,6a 11 ods.4 písm. g.) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. sa uznáša na dodatku č.1/2019 k VZN č.6/2018
o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku na žiaka školského klubu detí
a materskej školy a na žiaka ZŠ s MŠ na prevádzku školskej jedálne so sídlom na území obce
Kamenná Poruba.
Tento dodatok č.1/2019 bol prijatý počtom hlasov:
počet mená poslancov
Hlasovanie:
8
Frolová M. Mgr., Janošíková M. Bc., Kavecká J. Mgr.,Mičúch J., Pekný
Za:
J., Sandanus P. Ing., Skotnický Ľ. Ing., Uherčíková

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

Hodas J.

Potrebné kvórum na schválenie: trojpätinová väčšina prítomných, t. j. 5 a viac

K bodu č.9 10. zmena rozpočtu na rok 2019
Podľa § 14 odsek 2. Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č.
583/2004 Z. z., navrhujeme X. 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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- presun medzi jednotlivými položkami (viď príloha návrh 10. Zmeny rozpočtu)
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo:
Berie na vedomie 10. zmenu rozpočtu obce Kamenná Poruba vrátane programov
a podprogramov na rok 2019.

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

10. zmena rozpočtu
01.10.2019
1 252 223,26
734 167,00
74 000,31
444 062,95
27 874,00
38 747,57
1 318 851,83

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

10. zmena rozpočtu
01.10.2019
1 175 610,49
111.09.2019
175 610,49
86 917,00
86 917,00
30 011,30
30 011,30
1 292 538,79

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
počet mená poslancov
Hlasovanie:
8
Frolová M. Mgr., Janošíková M. Bc., Kavecká J. Mgr.,Mičúch J., Pekný
Za:
J., Sandanus P. Ing., Skotnický Ľ. Ing., Uherčíková

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

Hodas J.
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K bodu č.10 11. zmena rozpočtu na rok 2019

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 11. zmenu rozpočtu obce Kamenná Poruba vrátane
programov a podprogramov na rok 2019.

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

11. zmena rozpočtu
13.11.2019
1 273 865,50
735 183,87
76 714,06
461 967,57
27 874,00
38 747,57
1 340 487,07

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

11. zmena rozpočtu
13.11.2019
1 178 110,49
111.09.2019
178 110,49
86 917,00
86 917,00
30 011,30
30 011,30
1 295 038,79
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
počet mená poslancov
Hlasovanie:
8
Frolová M. Mgr., Janošíková M. Bc., Kavecká J. Mgr.,Mičúch J., Pekný
Za:
J., Sandanus P. Ing., Skotnický Ľ. Ing., Uherčíková

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

Hodas J.

K bodu č.11 Návrh rozpočtu na roky 2020-2022
- celý návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022 je zaslaný v prílohe
- z kapitálových výdavkov som tam nechala iba – výstavba Telocvične v sume 15 000 €
a rekonštrukciu Koniarky v sume 20 000 €.
- výdavky, ktoré boli schválené v tomto roku a nerealizovali sa som taktiež dala aj do roku
2020 a to:





Vratné plastové poháre a misky v sume 3 000 €,
Vypracovanie žiadosti na obecnú kompostáreň v sume 2 000 €,
Kompostéry v sume 4 000 €,
Stoličky do KD v sume 1 950 €

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo rozpočet obce Kamenná Poruba vrátane programov a
podprogramov na rok 2020.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
počet mená poslancov
Hlasovanie:
8
Frolová M. Mgr., Janošíková M. Bc., Kavecká J. Mgr.,Mičúch J., Pekný
Za:
J., Sandanus P. Ing., Skotnický Ľ. Ing., Uherčíková

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

Hodas J.

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo viacročný rozpočet obce Kamenná Poruba vrátane
programov a podprogramov na roky 2021 – 2022
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
počet mená poslancov
Hlasovanie:
8
Frolová M. Mgr., Janošíková M. Bc., Kavecká J. Mgr.,Mičúch J., Pekný
Za:
J., Sandanus P. Ing., Skotnický Ľ. Ing., Uherčíková

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

Hodas J.
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K bodu č.12 Rôzne
p. Jánošiková- vystúpenie Ambróza-23.11.2019. Stretneme sa o 15:00 v KD. Mičúch zabezpečí
čečinu na výzdobu. Pripravíme javisko – stôl stoličky + vyšívaný obrus ( Huljaková)
Vstupenky bude preberať- Frolová, Kavecká . Uherčíková objedná kyticu, Môže sa mu darovať
darček- napr. kniha.. Kavecká –moderovanie, poďakovanie . Ambróz príde cca o 16:30. Treba
u hasičov pripraviť miesto na prezliekanie a občerstvenie. Večera je zabezpečená.
Frolová- Mikuláš- 8.12.2019-nedeľa. Balíčky od p. Balážovej. Sú za 1,5 €, 3,0 €, 4,0 €.. Treba
objednať cca 200 balíčkov-pozrieť na internete ponuky. Vystúpi tam Kapor Dance a deti budú
mať Disco. Nepôjde Mikuláš na koči- zbytočné-Ľudia ho nesprevádzajú. Začiatok o 15:00 hod.
Rada rodičov si zabezpečí občerstvenie.
Janošikova- oslovíme predajcov hlavne deti zo školy, pečenie vianočných oplátok, ( p. Belan,
Magdaléna...)
Zabíjačka -7.12.-sobota. Stretnutie chlapov cca o pol 7 ráno. Starosta zabezpečí nákup+pivo na
predaj. Budeme predávať v bufete varené víno, čaj, džús a sladkosti. Zabilo by sa jedno prasa + 2
polky.
Varila by sa kapustnica, + pečené mäso, škvarky, masť,..
O 17-tej hod. vystúpi divadelný súbor. Treba nachystať stoličky. Od 19-tej hod. bude hrať
cimbalová muzika cca 4 hodiny. Budú prezentovať destiláty- ochutnávka.
Starosta- bolo vyhlásené nové výberové konanie na riaditeľa školy (4.12.2019), nakoľko
z osobných dôvodov Mgr. Suriková nebola na jej žiadosť vymenovaná.
Obecná stránka bola spustená, zatiaľ sa postupne plní., treba aby si jednotlivé OZ naplnili svoje
záložky. Zatiaľ to urobilo OŠK.
Netreba tam dávať fotografie z celých akcií, ale len cca 3-4 ks
p. Kasman- posvätenie kaplnky bude 16.5.2020 –sv. omša- Mgr. Pavol Sandanus.

K bodu č.13 Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 24:10 hod.
Budúce zastupiteľstvo bude : 11.12.2019

Zapísal/(a):
Overovatelia:

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

Ing. Pavol Sandanus
Starosta obce
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