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 11.riadneho zasadnutia poslancov OZ v Kamennej Porube
konaného dňa 11.12.2019 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. Janošíková M.,
Ing. Skotnický Ľ., Pekný J, Frolová M., Hodas.J.
Neprítomní
p. Uherčíková
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. Zvlášť novú pani riaditeľku
ZŠ s MŠ p. Maniakovú, ktorá prejavila záujem zúčastňovať sa OZ aby bola informovaná
o dianí v obci.
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.
Schválenie programu

Následne starosta oboznámil prítomných s návrhom programu 11. 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. Schválenie založenia spoločnosti Porubské služby, s. r. o.
4. Schválenie architektonickej štúdie pre výstavbu bytových domov v lokalite
Skotňa
5. Schválenie zadania pre zmenu Územného plánu obce Kamenná Poruba pre
lokality Skotňa, Šibenice a Pod Dubie
6. Schválenie zmien v zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
7. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady č.3/2019 o podmienkach určovania a vyberania
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Kamenná Poruba
8. Správa audítora k IUZ a KUZ za rok 2018
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9. Výročná správa obce za rok 2018
10. 12.zmena rozpočtu na rok 2019
11. 13. zmena rozpočtu na rok 2019
12. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020
13. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly-kontrola pokladničných
operácií v pokladni obce
14. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
15. Návrh rozpočtu na roky 2020-2022
16. Rôzne
17. 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., Hodas J.

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

Uherčíková A.

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: Ing. Huljaková E.-pracovník OU
a za overovateľov: p. poslancov : Mičúch J. ,Pekný J.
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., Hodas J.

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

Uherčíková A.

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

Starosta:-Predbežne v mesiaci január si potom navrhneme zmenu rokovacieho poriadku, aby
sme to zjednodušili a mali napr. len jedného overovateľa zápisnice
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 10 riadneho zasadnutia OZ z 13.11.2019
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., Hodas J.

1

Uherčíková A.

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

K bodu č.3 Schválenie založenia spoločnosti Porubské služby, s. r. o.
Na minulom zastupiteľstve sme si hovorili o možnom založení sociálneho podniku v našej obci. Dnes
by sme mali splniť prvý bod a to je založenie s r.o. spoločnosti. Následne budeme žiadať o registráciu
podniku. V bode 5 je vypísané čo by malo byť predmetom podnikania spoločnosti. A to je :
1. Prípravné práce pri realizácii stavby
2. Pomocné stavebné práce
3. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
4. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
5. Prenájom hnuteľných vecí
6. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom
živností
8. Sťahovacie služby
9. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
10. Čistiace a upratovacie služby
11. Poskytovanie služieb osobného charakteru
12. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
13. Poskytovanie sociálnych služieb
14. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
15. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
16. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
17. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
18. Podnikateľské poradenstvo a spracovanie administratívnej, účtovnej a daňovej agendy
19. Správa budov
20. Služby starostlivosti o domácnosť a záhradu
21. Údržba miestnych ciest, chodníkov a verejných priestranstiev
22. Údržba verejnej zelene
Snažil som sa do to ho napísať všetky práce, ktoré by tento podnik mohol vykonávať.
Zakladateľom a jediným spoločníkom zakladanej spoločnosti s ručením obmedzeným by mala byť
obec Kamenná Poruba. Názov spoločnosti by bol Porubské služby s r.o.. Spoločnosť by mala byť
založená na dobu neurčitú. Základné imanie spoločnosti je vytvorené peňažným vkladom obce a to vo
výške 5.000,- € (slovom päťtisíc eur).
Orgánmi spoločnosti by boli :valné zhromaždenie ( poslanci OZ), konateľ ( ako prvý by bol starosta
obce Ing. Pavol Sandanus) a poradný výbor, ktorý bude pozostávať najmenej z troch členov. Členom
poradného výboru môže byť len zainteresovaná osoba. Väčšinu členov poradného výboru musia tvoriť
priamo zainteresované osoby. Najmenej jeden člen poradného výboru musí byť zamestnancom
Spoločnosti, ktorý je znevýhodnenou alebo zraniteľnou osobou. Spoločnosť vzniká dňom zápisu do
obchodného registra. ( predbežné náklady – cca 300 €).
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Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube

1. s c h v a ľ u j e
a) Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom: Porubské služby, s. r. o., so
sídlom Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba, vo verejnom záujme za účelom zabezpečenia
výkonu potrieb prevažne obyvateľov obce Kamenná Poruba, rozvoja obce Kamenná Poruba a
využívania miestnych ľudských, prírodných a iných zdrojov, výkonu poľnohospodárskej, obchodnej a
inej hospodárskej činnosti za účelom podnikania, podpory regionálneho rozvoja, ktorej zakladateľom
bude obec Kamenná Poruba s obchodným podielom vo výške 100 %.
b) Majetkovú účasť - peňažný vklad obce Kamenná Poruba vo výške 5000,00 € do základného imania
spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom: Porubské služby, s. r. o., so sídlom Hlavná
136/159, 013 14 Kamenná Poruba.
c) Splatenie celého peňažného vkladu obce Kamenná Poruba do základného imania spoločnosti s
ručením obmedzeným s obchodným menom: Porubské služby, s. r. o., so sídlom Hlavná 136/159, 013
14 Kamenná Poruba, pred podaním návrhu na zápis tejto spoločnosti do obchodného registra.
d) Vydanie Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným
menom: Porubské služby, s. r. o., so sídlom Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba jediným
zakladateľom – obcou Kamenná Poruba
e) Prvého konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom: Porubské služby, s. r.
o., so sídlom Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba: Ing. Pavol Sandanus., dátum narodenia:
29.11.1970, r. č.: 7011298426, bydlisko: Hlavná 461/5, 01314 Kamenná Poruba.
f) Zriadenie poradného výboru spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom: Porubské
služby, s. r. o., so sídlom Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba
g) Súhlas so zriadením sídla spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom: Porubské
služby, s. r. o., v nehnuteľnosti – v stavbe so súpisným číslom 136, postavenej na pozemku KN-C
parcela č. 125/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 478 m², nachádzajúcej sa v katastrálnom
území Kamenná Poruba, obec Kamenná Poruba, okres Žilina, zapísanej katastrálnym odborom
Okresného úradu Žilina na liste vlastníctva (LV) č. 781 v časti B pod por. č. 1 na obec Kamenná
Poruba ako vlastníka v celosti – v podiele 1/1.

2. p o v e r u j e
starostu obce Kamenná Poruba
a) podpísaním Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným
menom: Porubské služby, s. r. o., so sídlom Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba jediným
zakladateľom – obcou Kamenná Poruba a vykonaním všetkých potrebných úkonov, vrátane
právnych, súvisiacich so založením a vznikom tejto obchodnej spoločnosti, okrem, ak ich
vykonanie prináleží zo zákona konateľovi spoločnosti.
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., Hodas J.

1

Uherčíková A.

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 5 a viac
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K bodu č.4 Schválenie architektonickej štúdie pre výstavbu bytových domov v lokalite
Skotňa

Na predchádzajúcom zastupiteľstve zo dňa 13.11. 2019 bol architektonický návrh bytoviek
iný. Bytovka bola jedna v tvare „ U“ a z miestnej komunikácie bola vytvorená prístupová
komunikácia ( vedľa pozemku p. Bielika )k pozemkom par. č. 89 CKN, 91/2,. V tomto
návrhu už tam prístupová komunikácia nie je.-p. Stančeková
p. Hodás.-v minulosti viedla práveže cez tieto pozemky cesta smerom k p. Bielikovi a zrazu
prístupová cesta nie je.
Zástupca spoločnosti Infinity- cestu sme vyhodili. Vytvorili sme tam detské ihrisko a zeleň.
Starosta- pripravujeme zmluvu so spoločnosťou Infinity a v tej zmluve to bude ošetrené tak, že k

parcelám C-KN 2538/16 a C-KN 2538/13 bude zriadené vecné bremeno spočívajúce v práve
uloženia inžinierskych sietí, v práve zhotovenia prístupovej cesty a v práve prechodu v
prospech vlastníkov alebo budúcich stavebníkov na parcele C-KN 89 vedenej na LV č. 1642
pre okres Žilina, obec Kamenná Poruba, k. ú. Kamenná Poruba a na parcele C- KN 91/2
vedenej na LV č. 13 pre okres Žilina, obec Kamenná Poruba, k. ú. Kamenná Poruba. Vecné
bremeno sa bude vzťahovať na pozemok v šírke 3 metre pozdĺž parcely C-KN 2538/23
vedenej na LV č. 1674 pre okres Žilina, obec Kamenná Poruba, k. ú. Kamenná Poruba, so
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začiatkom na hranici novovybudovanej miestnej komunikácie a koncom na hranici parcely CKN 89.

A čo sa týka vlastníkov par.č. 89 a 91/2 KNC je na Vás ako sa medzi sebou vy dohodnete
a zo svojich pozemkov si vytvoríte len Vašu súkromnú komunikáciu, ktorá bude slúžiť len
Vám aby ste sa vy dostali k svojim pozemkom. Treba prísť a môžeme to riešiť spoločne. Mal
by sa vytvoriť nový GP obec , p. Jasenovská a p. Prieložný.
p. Hodas- Priestor medzi bytovkami je len 16m, je to dostačujúce, aby vychádzali všetky
svetlo technické normy požiarne, atď.? a zároveň sa pýtam aká bude navrhnutá šírka cesty
aby bola dvojprúdová , zároveň s chodníkmi , lebo v budúcnosti by mohla táto cesta
pokračovať smerom poza obchod?.. Taktiež treba sa zamerať na dažďovú vodu, ktorá je cez
meliorácie odvodnená a ak sa preruší môže dochádzať k zatopeniu celého územia?
Zástupca Infinity- áno vieme o dažďovej vode a počítame stým . Čo sa týka miestnej cesty
a vzdialenosťami medzi bytovkami majú všetko na starosti projektanti, aby boli zabezpečené
všetky platné normy. Veľký prínos bude v podzemnom parkovaní.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube schvaľuje priloženú architektonickú štúdiu pre
výstavbu bytových domov v lokalite Skotňa na pozemkoch v katastrálnom území Kamenná Poruba,
obec Kamenná Poruba, okres Žilina vo vlastníctve obce Kamenná Poruba vedených na:
- LV č. 781
o C-KN č. 2538/16 orná pôda o výmere 252 m2
o C-KN č. 2538/17 orná pôda o výmere 149 m2
o C-KN č. 2538/18 orná pôda o výmere 42 m2
o C-KN č. 2538/19 orná pôda o výmere 34 m2
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o C-KN č. 2538/20 orná pôda o výmere 58 m2
LV č. 1839
o C-KN č. 2538/13 orná pôda o výmere 612 m2
o C-KN č. 2538/21 orná pôda o výmere 9 m2
o C-KN č. 2538/1 orná pôda o výmere 1002 m2
o C-KN č. 2539/2 trvalý trávny porast o výmere 76 m2
o C-KN č. 2539/1 trvalý trávny porast o výmere 1719 m2
o C-KN č. 2537/6 ostatná plocha o výmere 515 m2
V zmysle štúdie je možné po splnení ostatných podmienok realizovať výstavbu bytových
domov. Pri výstavbe musí byť dodržaný počet, umiestnenie, rozmery a tvar bytových domov a
umiestnenie prístupovej miestnej komunikácie.
-
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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., Hodas J.

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

Uherčíková A.

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

K bodu č.5 Schválenie zadania pre zmenu Územného plánu obce Kamenná Poruba pre
lokality Skotňa, Šibenice a Pod Dubie

p. Rybanský.- zástupca spoločnosti Prameň s r. o. Na obec Kamenná Poruba sme doručili
žiadosť o zmenu UPN obce Kamenná Poruba v lokalite Šibenice a Pod Dúbie. Zámerom
zmeny je :
1. Prístupová cesta- od hlavnej cesty z Kamennej Poruby poza ihrisko OŠK smerom nahor
k aquaparku na kopec ( aby cesta nešla cez ulicu Do Dubu). ( musí sa do kopca zarezať
nakoľko na Slovensku platí norma len 12 ‰ stúpanie ). Cez ulicu Dub táto komunikácia
nevychádza nakoľko je tam v niektorých šírkach len 6m., Taktiež by sa musel rekonštruovať
most... Napojenie by malo byť na Kuneradskú cestu smerom na Rajecké Teplice.
2. Chceme aby boli súčasťou aquaparku apartmánové domy , bytové domy do max. 6 podlaží,
hotel, resp. dom sociálnych služieb a hotel.
Starosta- mali by sme zvážiť výšku z pohľadu horizontu aby nad horizont boli max. 2
podlažia. Nechceme tam panelákovú výstavbu.
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Zástupca Infinity- -ja na Vás čo tam chcete a čo nie.
p. Mičúch –my sme si na minulom sedení povedali, že tam nechceme mať nové mestečko, že
nechceme tam mať nič extra veľké.
p. Rybanský veď o tom to je . Predložíme Vám architektonickú štúdiu, aj s bytmi, prejdete si
to a poviete či takto áno, alebo nie. Tu sa bude o tom debatovať či tam bude 200 bytov, alebo
120, alebo 60. Teraz na základe tohto schválenia pôjde len objednávka k ľudom čo to budú
robiť a v spolupráci s potencionálnym investorom Vám poskytneme návrhy. Ja to dnes
absolútne neviem povedať ako nám to bude vychádzať. Keď bude nejaký vizuál potom sa
môžeme ďalej o tom baviť.
p. Hodas vy ako investor, ktorý ide nemalé peniaze do tohto investovať už má svoje vidiny.
Každý raz čo sem niekto prišiel má iný projekt, inú víziu. Čo my môžeme schvaľovať keď
nám stále predkladáte niečo inšie. Pre Vás my nehovorte že nemáte nejakú víziu tuto budú cca
4 poschodové byty, túto 6-poschodové, túto budú bazény a tuto hotel. Vy chcete niečo
schváliť a neviete čo. My chceme schváliť to , že na tom môžeme začať pracovať.
p.Hodas- aký bude veľký ten aquapark , keď celková plocha Vašich pozemkov je cca 70 000
m2, chcete tam stavať, byty, parkoviská, hotel?. Potom na aqupark nám zostane cca 20 000
m2, čo je plocha ako v Rajeckých Tepliciach kúpalisko , kde sú dva bazény.
Starosta. Chcem to uviesť trošku na pravú mieru. Doterajším vlastníkom pozemkov je
Prameň s r.o.. Máme tu potencionálneho investora spoločnosť INFINITY, ale nie je , ktorý
má svoje predstavy ale keďže nemá žiadne vlastnícke práva nemôže nič konať. Reálne nemá
nič v rukách. Niečo nám bolo predstavené, od INFINITY a niečo od Prameňa. Bola od
spoločnosti INFINITY predstavená štúdia kde od strany ihriska bol aquapark. Avšak tým že
by tadiaľ išla prístupová cesta veľkosť aquaparku by sa znížila. Ja tiež vravím, že tam
nechceme čiste nejaké mestečko, ale konečne tam chceme mať aquapqrk a zároveň umožniť
investorovi výstavbu aj iných objektov, ktoré by boli pre neho finančne zaujímavé, ale
v rozumnej miere.
Rybanský- čo sa týka výhľadov chceli by sme aby bol výhľad aj na západnú stranu smerom
na Rajec aspoň z vrchných podlaží. Vám sa to predloží ako štúdia, nemusíte schváliť 6
podlaží keď sa Vám to nebude páčiť. Vy to spripomienkujete a zasa mi to opravíme a zasa
Vám dáme návrh a vy to zasa môžete spripomienkovať a takto budeme spolupracovať až sa
dostaneme k úplnému záveru. Vy ste tu tí o čom rozhodujú. Tvorba bude postupná.
p. Kavecká – ja sa v tom strácam. Dve alebo tri zastupiteľstva nám tu spoločnosť Infinity
ukazovala vypracovanie návrhových štúdií v danej lokalite a teraz zasa spoločnosť Prameň
ide vypracovávať zasa inú štúdiu?, resp. iný zámer? Ale v tom návrhu na zmenu UPN nemáte
prístupovú cestu od Hlavnej cesty.
Starosta-stále sme na tom, že niečo chceme robiť. Treba dospieť k nejakému spoločnému
návrhu. To že teraz schválime nejaké zadanie nap. 6 poschodí i keď mne sa nepáčia 6
poschodové byty. Možno by stačilo 5, resp. 4.
Peter Sandanus-musí sa špecifikovať v UPN koľko podlažné byty by tam mali byť?
Huljaková- ak si nevyšpecifikuješ aké vysoké byty by tam mali byť. Potom investor ti tam
môže postaviť aj 12, 20 alebo 100 podlaží. Preto je dôležité si určiť koľko. Mesto Rajecké
Teplice majú myslím max. 4 podlažia.
Starosta- my týmto schválením dávame len pokyn na prácu a my budeme ďalej s návrhom
pracovať a ak sa nám nebude páčiť budeme s nimi komunikovať, že to takto nechceme. My
sme ta posledná inštitúcia ktorá to nakoniec schvaľuje e to trvá min 8-10 mesiacov.
Peter Sandanus-zasa nebuďme naivný nikto nám nevrazí peniaze do samotného aquaparku
bez apartmánov, bytov,..., ale záleží len v akom množstve.
Starosta- tie apartmánové domy tam boli už aj v pôvodných projektov. p. Kavecká- ale neboli
tam 6 poschodové bytovky. Apartmánové byty sú na rekreáciu a sú súčasťou aquaparku t.j.
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rekreačnej zóny, kvôli tomu sa nemusí schvaľovať zmena UPN , ale bytové domu sú už na
trvalý pobyt a na tie už musí byť zmena UPN, lebo sa mení zóna rekreačná na bytovú.
Rybanský- teraz vlastne odsúhlasujete že sa na tom začne robiť a či tam bude 6, 5, alebo 4 to
bude na Vás.
Starosta- berieme to tak, že budeme to všetko konzultovať s Ing. Krajčom, našou stavebnou
komisiou a navzájom a oni skôr to zadanie nepošlú ďalej kým nenájdeme nejakú spoločnú
dohodu
p. Kavecká podľa mňa 6-podlažné byty je veľa.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube na základe priloženej žiadosti o zmenu
funkčného využitia lokalít „Šibenice“ a „Pod Dubie“ v katastrálnom území Kamenná Poruba,
obec Kamenná Poruba, okres Žilina, od spoločnosti PRAMEŇ Kamenná Poruba, s.r.o., IČO:
44 051 336, so sídlom Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, schvaľuje zadanie pre zmenu
územného plánu obce Kamenná Poruba v nasledujúcom znení:
Žiadame o úpravu funkčného využitia lokalít Šibenice a Pod Dubie v k.ú. Kamenná
Poruba. Zámerom je v danej časti obce v rámci rekreačnej zóny (UR-B) realizovať Aquapark
s vodnými atrakciami a príslušnými rozptylovými plochami pre slnenie, parkovými úpravami,
promenádovým priestorom. Súčasťou zámeru je vybudovať hotel, apartmánové domy,
prípadne aj bytové domy do 6 podlaží. Apartmánové domy budú dispozične riešené tak, že
môžu prípadne slúžiť ako Domy sociálnych služieb. Súčasťou zámeru je vytvoriť aj
rezidenčnú štvrť rodinných domov. K tomuto zámeru plánujeme vybudovať potrebné
prístupové komunikácie, dostatočné parkovacie kapacity vo forme parkovacieho domu, alebo
parkovísk na teréne a inžinierske siete.
Náklady spojené so zmenami a doplnkami ÚPN O Kamenná Poruba hradí v plnom
rozsahu žiadateľ, spoločnosť PRAMEŇ Kamenná Poruba, s.r.o..
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
Hlasovanie:
Za:

počet
7

mená poslancov
Frolová M. Mgr., Janošíková M. Bc., Mičúch J., Pekný J., Sandanus P.
Ing., Skotnický Ľ. Ing., Hodas j.

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

Kavecká J. Mgr

1

Uherčíková A.

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

V UPN obce by malo byť generálne zakázané kdekoľvek stavať hromadnú bytovú výstavbu a zároveň
v lokalite Skotňa ju bližšie špecifikovať. Nechceme to spájať so zmenou UPN Aquaparku lebo to by
dlho trvalo. Toto by išlo paralelne . Môže sa aj viac zmien robiť naraz. Otázkou pre spoločnosť
INFINITY je či sa budete podieľať na spolufinancovaní. Ja som komunikoval s p. Krajčom. Zmena vo
výkresoch nebude. Bude len zmena popisná a vidí to cca za 200-300 €. + možno 3000 €Nemáme s tým
problém ale boli by sme radi keby to bola taká slovenská cena, lebo máme zlú skúsenosť , dostávame
cenu ako zahraničný klienti. Celá zmena č. 1 nás stála dokopy cca 9.000 € ale teraz by to bolo
omnoho lacnejšie. Pi tejto zmene by sme sa mohli dostať max na cenu 3500-4000 €. Infinity- treba
komunikovať aj s p. Burianom, že aká ta cena asi bude.

Návrh uznesenia
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Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
1.schvaľuje zadanie pre zmenu územného plánu obce Kamenná Poruba pre lokalitu Skotňa
v nasledujúcom znení:
Žiadame o úpravu funkčného využitia lokalíty Skotňa v k.ú. Kamenná Poruba.
Zámerom je v danej časti obce zrealizovať výstavbu bytových domov s maximálnym počtom
nadzemných podlaží 4.
2. poveruje starostu obce rokovať s potenciálnym investorom pre výstavbu bytových domov,
spoločnosťou INFINITY REAL ESTATE DEVELOPMENT s. r. o., o možnosti
spolufinancovania nákladov spojených so zmenami a doplnkami ÚPN O Kamenná Poruba zo
strany spoločnosti.
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., Hodas j.

1

Uherčíková A.

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

Mgr. Maniaková
Chcela ba som sa trošku pozastaviť nad výstavbou, ktorú chcete realizovať v obci. Ale chcem
Vás poprosiť aby ste nezabúdali nato, čo v obci máte. Z môjho hľadiska je to škola a škôlka.
Predstavte si že v lokalite Skotňa Vám pribudne 64 bytov, a keď len v každom jednom byte
bude len jedno dieťa to sú dve triedy žiakov. Kde ich umiestnite? Základná škola je preplnená
a materská škola tak isto. Triedy sú v škole veľmi maličké , žiaci sa nemajú kde sa realizovať,
tvoriť, pracovať. Keď sedia oči majú skoro na tabuli. Preto je dôležité upozorniť na to
investorov aby sa za 10 rokov nestalo, že obec bude v neskutočných problémoch , treba aby
ste mysleli trošku dopredu, ako bude zabezpečená škola škôlka , obchody služby a celá
infraštruktúra..
K bodu č.6 Schválenie zmien v zásadách odmeňovania poslancov obecného
zastupiteľstva
p. Jánošíková – treba nejaké zvýšenie , robíme to vo svojom voľnom čase .
Peter Sandanus-ale netreba to preháňať, ako v niektorých iných obciach,
p. Mičúch nemali by sme viac využívať napr. brigádnikov na výpomoc.
Skotnický- išli sme do toho robiť poslancov aby sme niečo robili pre obec, ja som tu z mojej
dobrej vôle, nie aby som na tom zarábal.
Starosta- navrhnite si sumy. Následne boli navrhované jednotlivé sumy na ktorých sa poslanci
dohodli.
1. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí odmena vo výške 15 EUR (pôvodne 10,00
€) za každú účasť poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Odmena sa vypláca
polročne.
2. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí odmena vo výške 20 EUR (pôvodne 10,00
€) za každú účasť poslanca na spoločenskej, kultúrnej a športovej akcii obecného
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zastupiteľstva v prípade, že uvedená akcia je v trvaní do 5 hodín vrátane.
Odmena sa vypláca polročne.
3. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí odmena vo výške 30 EUR (pôvodne 30,00
€) za každú účasť poslanca na spoločenskej, kultúrnej a športovej akcii obecného
zastupiteľstva v prípade, že uvedená akcia je v trvaní viac ako 5 hodín. Odmena
sa vypláca polročne.
4. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí odmena vo výške 10 EUR (pôvodne 10,00
€) za každú účasť poslanca na riešení sporov v obci. Odmena sa vypláca polročne.
5. Poslancovi obecného zastupiteľstva patrí odmena vo výške 10 EUR (pôvodne 10,00
€) za každú účasť poslanca na zasadnutí komisie ktorej je členom. Odmena sa
vypláca polročne.
6. Poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý je poverený zastupovaním starostu obce
patrí za vykonávanie úloh zástupcu starostu odmena vo výške 0 EUR (pôvodne 0,00
€) za mesiac. Odmena sa vypláca polročne.
1. Členovi komisie obecného zastupiteľstva, ktorý nie je poslancom obecného
zastupiteľstva v Kamennej Porube, patrí odmena vo výške 10 EUR (pôvodne 10,00 €)
za každú účasť na zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva. Odmena sa vypláca
polročne.
Účinnosť od 1.1.2020
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo Obce Kamenná Poruba schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 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., HodasJ.

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

Uherčíková A.

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

K bodu č.7 Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady č.3/2019 o podmienkach určovania a vyberania
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Kamenná Poruba

Zmeny oproti predchádzajúcich VZN sú:
1. § 10 Oslobodenie od dane a zníženie dane - Suma dane, ktorú správca nevyrubí:
Správca dane ustanovuje, že daň najviac v úhrne do sumy 3,00 eur nebude vyrubovať.
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( z dôvodu, že viac zaplatíme za poštovné čo im pošleme mimo Kamennú Porubu, ako
za tieto dane vyberieme, cca vyberieme 195 € ( to sú 18-20 centové položky )
a náklady na poštovné je cca 230 € + ešte práca administratíva pracovníka )
2. § 11 Platenie dane: Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná: do 30.09.2019 ( doteraz
bolo pri FO do 31.12. a pri PO 30.11.)
3. § 18 Sadza poplatku – mení sa výška poplatku pre FO - 0,05906 € za osobu a
kalendárny deň pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt (nárast z roku 2019 –
16,02€/osoba/rok na 21,62 €/osoba/rok 2020-aj tak nám to nepokryje všetky náklady
, končí zmluva z T+T – určite pôjde ich suma hore, Nevieme či bude schválená nová
časť skládky). Na Skotni čierna skládka – náklady na likvidáciu skládky. Ak tam bude
kompostáreň a sa to zrealizuje dúfame že tam bude lepšie prostredie.
4. Ak miera separácie bude tohto roku ako bola aj vlani potom poplatok z 12,0 € bude
24,0 €
Pre PO – na 0,0170 € za liter komunálneho odpadu/ 1100 l nádoba,
- na 0,0190 € za liter komunálneho odpadu 110 l (120 l) a 240 l nádoba.
Pri sume nad 50 € za komunálny odpad na rodinu KO je možnosť zaplatiť na 2 splátky
. t.j. 50 % do 15 dní po právoplatnosti a II. splátku do 30.9.2019
Môžeme vyhodiť najskôr komunálny odpad napr. vo februári, marci a dane v apríli.
Výmery sa posielajú buď do elektronickej stránky alebo do vlastných rúk
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
Prerokovalo predložený návrh VZN č.3/2019 o podmienkach určovania a vyberania
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 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., Hodas J.

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

Uherčíková A.

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
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 VZN-ku č.3/2019 o podmienkach
určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Kamenná Poruba.
Toto VZN č.3/2019 bol prijatý počtom hlasov:
Hlasovanie:

počet

mená poslancov
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Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

8

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

1

Uherčíková A.

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

K bodu č.8 Správa audítora k IUZ a KUZ za rok 2018
O 21:10 odchádza Mgr. Frolová-ospravedlnila sa.
Bol nám vykonaný audit , správu ste čítali.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube berie na vedomie:
- správu nezávislého audítora o overení individuálnej ÚZ za rok 2018
- správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej ÚZ za rok 2018

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
počet mená poslancov
Hlasovanie:
7
Mgr., Janošíková M. Bc., Kavecká J. Mgr.,Mičúch J., Pekný J.,
Za:
Sandanus P. Ing., Skotnický Ľ. Ing., Hodas J.

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

2

Uherčíková A., Mgr. Frolová M.

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

K bodu č.9 Výročná správa obce za rok 2018
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube berie na vedomie
- výročnú správu obce za rok 2018
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
počet mená poslancov
Hlasovanie:
7
Janošíková M. Bc., Kavecká J. Mgr.,Mičúch J., Pekný J., Sandanus P.
Za:
Ing., Skotnický Ľ. Ing., Hodas J.

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

2

Uherčíková A., Mgr. Frolová M.

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

K bodu č.10 12. 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.
- presun medzi jednotlivými položkami (viď príloha návrh 12. Zmeny rozpočtu)
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Ešte tam potrebujem doplniť odchodné čo bolo vyplatené do základnej školy v 753,36 €
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 12. 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

12. zmena rozpočtu
18.11.2019
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

12. zmena rozpočtu
18.11.2019
1 183 282,49
111.09.2019
183 282,49
81 745,00
81 745,00
30 011,30
30 011,30
1 295 038,79

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
počet mená poslancov
Hlasovanie:
7
Janošíková M. Bc., Kavecká J. Mgr.,Mičúch J., Pekný J., Sandanus P.
Za:
Ing., Skotnický Ľ. Ing., Hodas J.

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

2

Uherčíková A., Mgr. Frolová M.

K bodu č.11 13. zmena rozpočtu na rok 2019
Ekonóm-Ešte prišla požiadavka z DHZ na nákup polokošelí za 334,50 € oni to majú v rozpočte ,
len to presuniem- je to pre zásahovú jednotku. Máme pracovný úbor.
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Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 13. 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

13. zmena rozpočtu
11.12.2019
1 284 844,77
735 626,49
77 064,06
472 154,22
27 874,00
38 747,57
1 351 466,34

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

13. zmena rozpočtu
11.12.2019
1 194 469,28
111.09.2019
194 469,28
79 745,00
79 745,00
30 011,30
30 011,30
1 304 225,58

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

počet

mená poslancov

7

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

2

Uherčíková A., Mgr. Frolová M.

K bodu č.12 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kamenná Poruba n a
prvý polrok 2020
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole ,
vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude činnosť hlavnej kontrolórky
v I. polroku 2020 zameraná na nasledovné činnosti:
Plán výkonu kontrolnej činnosti:
A. Finančné kontroly
1. Kontrola poskytovania cestovných náhrad pri pracovných cestách a používanie
služobných motorových vozidiel na služobné jazdy za rok 2019
2. Kontrola čerpania PHM na služobné vozidlá vo vybraných mesiacoch I. polroka 2020
B. Iné kontroly a činnosti
1. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná
kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti
2. Kontroly vykonávané na základe uznesenia obecného zastupiteľstva
3. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu roku 2019
4. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba po prerokovaní predloženého materiálu
I.
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kamenná Poruba na I. polrok 2020.
II.

poveruje

V zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v zmysle plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov
počet mená poslancov
Hlasovanie:
7
Janošíková M. Bc., Kavecká J. Mgr.,Mičúch J., Pekný J., Sandanus P.
Za:
Ing., Skotnický Ľ. Ing., Hodas J.

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

2

Uherčíková A., Mgr. Frolová M.
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K bodu č.13 Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly-kontrola pokladničných
operácií v pokladni obce
Ustanovenie § 18 f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov ukladá hlavnému kontrolórovi predložiť obecnému zastupiteľstvu
správu o výsledku kontroly.
V zmysle citovaného zákona predkladá hlavná kontrolórka obce Kamenná Poruba
správu o výsledku kontroly - Kontrola pokladničných operácií v pokladni obce Kamenná Poruba
Príjem do pokladne tvorili najmä:
 nájomné za kultúrny dom a koniarku
 poplatok za komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti a daň za psa
 administratívne a správne poplatky (vyhlásenie v miestnom rozhlase, osvedčovanie
listín, ohlásenie drobnej stavby)
 poplatok za opatrovateľskú službu
 platby za obedy dôchodcov
Výdavky z pokladne tvorili najmä:
 drobné nákupy materiálu a imobiliáru
 poštové poplatky
 poplatok za pranie obrusov
 výplata mzdy
Osoby zodpovedné s nakladaním s finančnými prostriedkami sú 3 zamestnankyne obecného
úradu, ktoré majú podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti v zmysle § 182 Zákonníka
práce.
Obecný úrad je podľa zákona povinný overovať súlad každej finančnej operácie so
skutočnosťami uvedenými v §6 ods. 4 zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a finančnom
audite v z. n. p. Základná finančný kontrola bola vždy vykonaná zo strany štatutárneho orgánu
ako aj zodpovedného zamestnanca za rozpočet.
Účtovné doklady obsahovali všetky náležitosti §10 ods. 1. zákona č. o 431/2002 Z. z.
o účtovníctve a náležitosti Vnútorného predpisu č. 1/2018 o vedení pokladne.
Pokladničné doklady boli dostatočne preukázateľné podľa ustanovenia §32 zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. Výdavkové pokladničné doklady vždy obsahovali aj
prílohu v podobe pokladničného dokladu a jeho naskenovanej podoby.
Pokladničné doklady v pokladničnej knihe boli označené chronologicky, nadväzovali na seba
a bolo rozlíšené, či ide o príjem alebo výdaj.
Pri výpise z pokladničnej knihy bol ku každému dňu, kedy bola uskutočnená najmenej jedna
pokladničná operácia vykázaný konečný zostatok pokladničnej hotovosti.
Limit pokladničnej hotovosti stanovený vnútorným predpisom na 10 000 € nebol prekročený.
Na základe vyššie popísaných skutočností môžem skonštatovať, že v kontrolovanom subjekte
nedošlo k porušeniu zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákona č. 502/2001 Z. z. o
finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p.
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Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba po prerokovaní predloženého materiálu
berie na vedomie
správu o výsledku kontroly - Kontrola pokladničných operácií v pokladni obce Kamenná
Poruba.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

počet

mená poslancov

7

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

2

Uherčíková A., Mgr. Frolová M.

K bodu č.14 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu je zamerané najmä na posúdenie súladu
návrhu rozpočtu s príslušnými právnymi predpismi, na identifikáciu prípadných rizík a rezerv
plnenia rozpočtovaných príjmov a výdavkov.
Vychádzajúc z predpokladaných zdrojov v príjmovej časti rozpočtu bol zostavený návrh
rozpočtu výdavkov. Navrhovaný rozpočet výdavkov je zostavený tak, aby zabezpečil
financovanie základných funkcií samosprávy podľa zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Keďže rozpočet na rok 2020 bol zostavený ako prebytkový.
Odporúčam v priebehu rozpočtového roka sledovať vývoj hospodárenia a v prípade potreby
prijímať rozpočtové opatrenia na prípadné zníženie výdavkov.
Riziko, ktoré hrozí v roku 2020 vychádza z prognózy spomaľovania ekonomiky ako aj
legislatívne zásahy, ktoré môžu vplývať na zníženie výnosov dane z príjmov fyzických osôb.
Na základe uvedených skutočností odporúčam Obecnému zastupiteľstvu obce Kamenná
Poruba predložený Návrh rozpočtu obce Kamenná Poruba na rok 2020 schváliť a návrh
viacročného rozpočtu obce Kamenná Poruba na roky 2021 a 2022 vziať na vedomie.

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba po prerokovaní predloženého materiálu

berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Kamenná Poruba na roky 2020
- 2022.
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

počet

mená poslancov

7

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

2

Uherčíková A., Mgr. Frolová M

K bodu č.15 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 € ,
prekládka NN prípojky 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 €,
Založenie socialneho podniku 5 000 €
Deň matiek -1000 €, deň seniorov-3 500 €

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce Kamenná Poruba vrátane programov a
podprogramov na rok 2020.
Rozpočet na rok
2020 v €
Bežné príjmy
1 274 737,57
- kategória 100
735 183,87
- kategória 200
70 532,63
- kategória 300
469 021,07
Kapitálové príjmy
0,00
Finančné operácie príjmové
0,00
Príjmy spolu
1 274 737,57

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

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
počet mená poslancov
Hlasovanie:
7
Janošíková M. Bc., Kavecká J. Mgr.,Mičúch J., Pekný J., Sandanus P.
Za:
Ing., Skotnický Ľ. Ing., Hodas J.

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

2

Uherčíková A., Mgr. Frolová M

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie viacročný rozpočet obce Kamenná Poruba vrátane
programov a podprogramov na roky 2021 – 2022

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

Rozpočet na rok
2021 v €
1 284 037,57
735 183,87
70 532,63
478 321,07
0,00
0,00
1 284 037,57

Rozpočet na rok
2022 v €
1 284 037,57
735 183,87
70 532,63
478 321,07
0,00
0,00
1 284 037,57

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

Rozpočet na rok
2021 v €
1 149 236,20
1 149 236,20
0,00
0,00
2 541,43
2 541,43
1 151 777,63

Rozpočet na rok
2022 v €
1 158 119,20
1 158 119,20
0,00
0,00
2 637,05
2 637,05
1 160 756,25

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
počet mená poslancov
Hlasovanie:
7
Janošíková M. Bc., Kavecká J. Mgr.,Mičúch J., Pekný J., Sandanus P.
Za:
Ing., Skotnický Ľ. Ing., Hodas J.

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

2

Uherčíková A., Mgr. Frolová M
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K bodu č.16 Rôzne
Obecná zabíjačka, Ambróz
Veľmi dobré akcie, cimbalová muzika sa páčila. Úspešné akcie.
Divadlo bolo taktiež úspešné mali večeru , kvety a vyberali dobrovoľné vstupné. Mali veľký
úspech a mnohí sa pýtali kedy bude pokračovanie. Majú ísť aj ďalej do susedných obcí.
Môžeme zabíjačku dať o týždeň skôr aby to nebolo v advente a bude to super.
Sandanus P.- veľmi nám pomohol pri zabíjačke p. G. Kavecký so synom Martinom. Bolo nás
dosť. Ceny boli myslím si že lacné. V kuchyni pomohol p. T. Rybárik spolu s našimi ženami.
Vytvorili perfektný team.
Ostalo 7 balíkov placiek. Môžeme ich upiecť na 4 adventnú sobotu. Na punč sme už niečo
kúpili. Budeme ho variť v KD, zoberieme šálky z KD, ešte kúpime červené víno.
Starosta:
Zastupiteľstvo bude 15.1.2020 o 18-tej hod.
Ešte potrebujeme v decembri schvaľovať zmluvu s INFINITY. Najskôr v piatok 20.12.2019.
p. Kavecká – nemôžeme ju schvaľovať v januári 2020?
Stretneme sa v KD skôr t.j. o 17:00-tej hod , -bude zastupiteľstvo.
Kavecká J. –káblovka- že rada mládeže by spravovala obecný kanál. P. Horník mi to sľubuje,
že to urobí niečo lepšie aby bol vzdialený prístup. Ale momentálne nemá čas. Mám niekoho
iného oslovi? Princíp je v tom že je tam len jedna prezentácia a keď chceš doplniť niečo nové
musíš zobrať tú prezentáciu a vložiť do nej ďalšiu akciu .Vereš M. by to aj robil. Ten počítač
je v škole. Treba osloviť nejakého IT-čkara napr. Niekto mladý .p. Horník to robil a vie to
spraviť, skúsim ho ešte raz osloviť.

K bodu č.17 Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 22:00 hod.
Budúce zastupiteľstvo bude : 21.12.2019 o 17- tej hod.
15.1.2019- o 18-tej hod.
Zapísal/(a):
Overovatelia:

..Ing. Huljaková E.........................................................
.Mičúch J.....................................................................
.Pekný J...............................................................

Ing. Pavol Sandanus
Starosta obce
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