OBEC KAMENNÁ PORUBA
Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba
IČO : 00 648 906, DIČ : 20 20 639 005
Tel.:+421/41/5498332, 0911 498 332

email: obeckamennaporuba@stonline.sk

Zápisnica zo 6.riadneho zasadnutia poslancov OZ v Kamennej Porube
konaného dňa 12.6.2019 o 18-tej hod. v zasadačke obecného úradu
Prítomní:

Ing. Pavol Sandanus- starosta obce
Poslanci : Mgr. M. Frolová , Mgr. J. Kavecká,
p. J. Pekný, p. J. Mičúch, Ing. P. Sandanus,
p. Uherčíková A., p. Janošíková M.,
Ing. Skotnický Ľ.
Mgr. Dubeňová P.- kontrolór obce
Neprítomní:
p. Hodas J.
Ďalší prítomní: Ing. Huljaková, Ing. D. Chástecká, Ing. Kasmanová M. , Hodásová J.,
Verejnosť:
Čierniková D., Sandanus J., Kavecká M., Mičúch J., Kavecký J.
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.
Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina všetkých, t.j. 5 a viac

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným návrhom programu
1.
2.
3.
4.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schvaľovanie programu .
Kontrola uznesenia obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho zasadnutia
Projekt- Mládež a obec-informácia -p. Darina Čierniková
Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Stredoslovenská distribučná
a.s. a obcou Kamenná Poruba v práve umiestnenia inžinierskych sieti ( realizácia stavby
„ Kamenná Poruba-zaústenie DTS pre IBV Ščípová )
5. Schvaľovanie zámeru o predaji obecného majetku par.č. 987/2, 987/5 CKN pre p. Dubeňovú
6. Zaujatie stanoviska k žiadosti o predaj obecného majetku- p. Mičúchová
7. Dodatok č.1/2019 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- schvaľovanie
8. 4. zmena rozpočtu na rok 2019
9. 5. zmena rozpočtu na rok 2019
10. Diskusia k tvorbe VZN –O udržiavaní čistoty verejných priestranstiev
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11. Hurá prázdniny-organizácia
12. Rôzne
13. Záver.
Následne sa starosta obce spýtal, či má niekto z prítomných k návrhu programu
pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.
Starosta obce má jeden pozmeňujúci návrh:
-Aby bol doplnený bod č.4 – Diskusia so zástupcom lesného spoločenstva ohľadom
prenájmu pozemkov pri Mládežníckom stredisku Koniarka
Kontrolór obce má jeden pozmeňujúci návrh
-Aby bol doplnený bod č.11 –Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje doplniť bod č.4 – Diskusia so zástupcom lesného spoločenstva ohľadom
prenájmu pozemkov pri Mládežníckom stredisku Koniarka
a doplniť bod č.11 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2019
Takto navrhnutý program 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 všetkých, t.j. 5 a viac

Následne dal starosta hlasovať o pozmenenom programe ako celku

1.Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schvaľovanie programu .
2.Kontrola uznesenia obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho zasadnutia
3.Projekt- Mládež a obec-informácia -p. Darina Čierniková
4. Diskusia so zástupcom lesného spoločenstva ohľadom prenájmu pozemkov pri Mládežníckom
stredisku Koniarka
5.Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Stredoslovenská distribučná
a.s. a obcou Kamenná Poruba v práve umiestnenia inžinierskych sieti ( realizácia stavby
„ Kamenná Poruba-zaústenie DTS pre IBV Ščípová )
6.Schvaľovanie zámeru o predaji obecného majetku par.č. 987/2, 987/5 CKN pre p. Dubeňovú
7.Zaujatie stanoviska k žiadosti o predaj obecného majetku- p. Mičúchová
8.Dodatok č.1/2019 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- schvaľovanie
9. 4. zmena rozpočtu na rok 2019
10. 5.zmena rozpočtu na rok 2019
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11. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019
12.Diskusia k tvorbe VZN –O udržiavaní čistoty verejných priestranstiev
13.Hurá prázdniny-organizácia
14.Rôzne
15. Záver
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 : pracovníčku obecného úradu Ing. Emíliu Huljakovú
a za overovateľov : p. poslancov : Mičúch J., Pekný J.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje
Overovatelia zápisnice: Mičúch J., Pekný J.
Zapisovateľka: Ing. Huljaková

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 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 5. riadneho zasadnutia OZ z 10.5.2019

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., Uherčíková

1

Hodas J.

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

K bodu 3. Projekt Mládež a obec-informácia -p. Darina Čierniková
Slovo sa ujala p. Čierniková D. z rady mládeže Žilinského kraja.
Rada mládeže Žilinského kraja ( RMŽK ) a vedenie obce Kamenná Poruba 10.5.2019 začali
ročnú spoluprácu, ktorá bude zameraná na podporu kvality života mladých ľudí v obci. Počas
12 mesiacov budeme spolu –zástupca RMŽK a zástupcovia obce –analyzovať súčasný stav,
spoluprácu mladých ľudí s vedením obce, radosti ale aj starosti , ktoré čakajú na zmenu. Tieto
a Ďalšie informácie budeme zisťovať formou diskusii. Diskusné stretnutia budú s mládežou,
poslancami rodinami a dospelými obyvateľmi obce. Každý mesiac chceme zvolať 2-3
stretnutia . Mali by sa zapojiť aj zložky v obci, ktoré spolupracujú s mládežou. Pre tých, ktorí
sa nemôžu zúčastniť stretnutí bude možnosť sa vyjadriť prostredníctvom dotazníka.
Výstupom týchto stretnutí bude analytický dokument, v ktorom sa pomenujú silné aj slabé
stránky života mladých ľudí v obci. V ďalšej fáze bude nasledovať vytvorenie Koncepcie
práce s mládežou v obci do roku 2027, ktorá bude po jej vypracovaní ponúknutá OZ na
schválenie, tento strategický dokument bude vychádzať z analýzy vypracovanej v úvodnej
fáze, Vytvoríme akčný plán. Súbežne chceme vytvoriť Radu mládeže v obci , ktorá bude
špeciálne zapojená do celého procesu. Hlavnou úlohou Rady mládeže obce bude zastupovať
záujmy mladých ľudí , spolupracovať so samosprávou. Byť hlasom mladých v obci.
p. Kavecká M. – 1.stretnutie bude 20.6.2019 o 17-tej hod- v penzióne Kleopatra.
p. Frolová- aké máte odozvy s obcami, ktoré robili tento projekt ?
-odpoveď – p. Čierniková- v niektorých obciach chodilo na tieto stretnutia min. ľudí , mali
sme málo výstupov a preto sme boli nútený projekt skončiť, ale mali sme aj obce kde to
fungovalo super , dedina v tom žila a bola tam veľmi pekná spolupráca seniori a mládež.
p. Jánošíková- teraz idú prázdniny, mládež je na dovolenkách, brigádach-môže byť malá
účasť.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba podľa §11 ods.4 zákona č. 369/1991 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
berie na vedomie
informáciu o projekte Mládež a obec
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
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K bodu 4. Diskusia so zástupcom lesného spoločenstva ohľadom prenájmu pozemkov pri
Mládežníckom stredisku Koniarka
Starosta- Budova Koniarky je vo vlastníctve obce, ale pozemok pod ňou a okolie KoniarkyJe vo vlastníctve lesného spoločenstva –Urbariát. Obec sa nemôže uchádzať o žiadne výzvy
na projekty nakoľko nemáme pozemky ani v nájme. Chceli by sme sa informovať ako by sa
dali získať pozemky do nájmu a za akých podmienok., kto to schvaľuje, či valné
zhromaždenie, alebo výbor...
Kavecký J. – máme vypracovaný znalecký posudok -20 centov/m2 na pozemok voľný, pod
stavbou je cena ešte vyššia. ( Takto prenajímame pôdu pod bytovkami a záhrady). Pozor sú
tam ešte inžinierske siete. Ja nemôžem sám rozhodnúť o takýchto veciach. Na to máme výbor
a valné zhromaždenie vlastníkov.
Starosta – je možné získať dlhodobý prenájom aj za symbolické 1 € veď v Urbariáte sú
vlastne väčšinou naši občania a bolo by to vlastne pre nich.
Treba zistiť vlastne o akú výmeru sa to jedná a či by nebola možná aj forma zápočet- odpočet.
p. Frolová-kedy sa bude kosiť ihrisko v doline, boli sme tam s deťmi a nie je tam pokosené.
p. Kavecký –máme tam 1,35 ha a kosiť by sme mali do konca júna ( resp. mulčovať)
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 možnom prenájme pozemku pri Mládežnickom stredisku Koniarka
II. odporúča starostovi obce vypracovať cenu nájmu pozemku na základe znaleckého
posudku
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 5. Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Stredoslovenská
distribučná a.s. a obcou Kamenná Poruba v práve umiestnenia inžinierskych sietí
( realizácia stavby „ Kamenná Poruba-zaústenie DTS pre IBV Ščípová)
Starosta- na hornom konci obce ( p. Vereš) sa minulý rok ukladalo nové elektrické vedenie.
SSD a.s. chce do listu vlastníctva zapísať vecné bremeno na obecné pozemky , sú to pozemky
pred p. Verešom A. a pozemky okolo hlavnej cesty smerom až na ul. Potočná.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube schvaľuje bezodplatné zriadenie vecného
bremena v prospech:
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Stredoslovenská distribučná , a.s.
so sídlom :
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
IČO :
36442151
Zastúpená : JUDr. Mariánom Cesnekom, riaditeľom sekcie Právne
ako oprávneného z vecného bremena spočívajúce v nasledovných právach:


na časti pozemku parc.č. KN E č. 944/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 474
m2 v rozsahu dielu č.1 o výmere 37 m2 vyznačenom geometrickým plánom č.20289/2018 vyhotoveným Geodéziou Žilina, a.s. dňa 5.3.2019, overeným Okresným
úradom katastrálnym odborom Žilina dňa 14.3.2019 pod číslom G1-2260/2018 , zpm
895:
- právo umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí (el. vedenia NN zem) a k nim
prislúchajúcim ochranným pásmam v zmysle platných právnych predpisov za
účelom prevádzky , údržby a rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek čase
a ročnom období



na časti pozemku parc.č. KN E č.886/101, zastavané plochy a nádvoria o výmere
3434 m2, parc.č. KN E č. 886/104, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1347 m2 a
parc.č. KN C č. 2952/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v rozsahu
vyznačenom geometrickým plánom č.202-89/2018 vyhotoveným Geodéziou Žilina,
a.s. dňa 5.3.2019, overeným Okresným úradom katastrálnym odborom Žilina dňa
14.3.2019 pod číslom G1-2260/2018, zpm 895 :
- právo umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí (el. vedenia NN vzduch) a právo
vstupu v ktoromkoľvek čase a ročnom období v zmysle platných právnych
predpisov za účelom prevádzky , údržby a rekonštrukcie

Citované pozemky sú dotknuté realizáciou stavby : „ Kamenná Poruba – zaústenie DTS pre
IBV Ščípová“.
Vlastníctvo týchto pozemkov je evidované Okresným úradom, katastrálnym odborom Žilina
na liste vlastníctva č.2254 a č.781 pre katastrálne územie Kamenná Poruba v prospech :
Obec Kamenná Poruba
so sídlom :
Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba
IČO :
00648906
Zastúpená : Ing. Pavlom Sandanusom, starostom obce
ako povinného z vecného bremena
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 všetkých, t.j. 6 a viac
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K bodu 6. Schvaľuje zámer o predaji majetku par.č. 987/2, 987/5 CKN pre p. Dubeňovú
Starosta- už na minulých zastupiteľstvách som Vás informoval o žiadosti p. Dubeňovej
odkúpiť obecný pozemok. Kúpnu cenu sme stanovili na 18€/m2 ( overoval som si ceny pozemkov
z dôvodu osobitného zreteľa aj v okolitých obciach ). A následne prečítal návrh uznesenia
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube schvaľuje v súlade s ustanovením § 9a
odsek 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer
predať nižšie uvedený majetok obce Kamenná Poruba ako prípad hodný osobitného zreteľa:
- Parcelu C-KN 987/2 v katastrálnom území Kamenná Poruba (823449) o výmere
382m2, druh pozemku: orná pôda
- Parcelu C-KN 987/5 v katastrálnom území Kamenná Poruba (823449) o výmere
111m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Parcely C-KN 987/2 a C-KN 987/5 boli vytvorené na parcele E-KN 339/10, zapísanej
na LV č. 2254, na základe geometrického plánu č. 43432611-072/2019 zo dňa 18.4.2019
vyhotoveného Ing. Radomír Blažek – Geodetic, Hviezdoslavova 1070/3, 01501 Rajec, úradne
overeným Okresným úradom katastrálnym odborom Žilina dňa 7.6.2019 pod č. G11200/2019, zpm-0925.
Kupujúcim bude: Mária Dubeňová, nar. 26.9.1943, bytom Ottlýkovská 370/34, 013 14
Kamenná Poruba.
Kúpna cena je stanovená na 18,00 € za m2. Celková kúpna cena je 8 874,00 €.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že uvedené pozemky sa nachádzajú
v rámci oploteného dvora záujemcu, v ktorom stojí rodinný dom v jeho vlastníctve.
S prihliadnutím na skutočnosť, že na hranici pozemkov je vedenie vysokého napätia, čím sú
pozemky nevyužiteľné na stavebné účely, je predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným
spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným majetkom.
Obec Kamenná Poruba znáša všetky náklady spojené s vypracovaním kúpno-predajnej
zmluvy a kupujúci znáša všetky náklady s podaním kúpno-predajnej zmluvy na vklad do
katastra nehnuteľností.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
Hlasovanie:
Za:

počet

mená poslancov

7

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

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

Mičúch J.

1

Hodas J.

Potrebné kvórum na schválenie: trojpätinová väčšina všetkých, t.j. 6 a viac
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bodu 7. Zaujatie stanoviska k žiadosti o predaj obecného majetku – p. Mičúchová
Starosta –jedná sa o parcelu za kultúrnym domom –EKN 188/2.
1/10-vlastníčka Anna Mičúchová
9/10- vlastník obec Kamenná Poruba
S p. Mičúchovou sme sa bavili o tom že oni to dlhodobo užívajú a mali to vyvlastnené.
Vyvlastnenie bolo cca 70-80 roky keď sa mal stavať kultúrny dom. Tým že to bolo vyvlastnené
musel byť spravený znalecký posudok v tom čase a muselo dôjsť k vyplateniu tohto pozemku, preto
my ako obec sa nevieme v dnešnej dobe k tomu vyjadriť.
p. Uherčíková- aby to všetko bolo v súlade s platnými zákonmi.
Starosta-nemôže to ísť cez osobitný zreteľ, lebo nevieme ho zdôvodniť, t.j. nie je to použitelné.
Muselo by to ísť cez znalecký posudok, dražbu a do tej sa môže kde kto prihlásiť, t. j. kto dá vyššiu
cenu. Cena nesmie klesnúť pod znalecký posudok ( Skotnický).
Zasa na druhej strane kto by sa uchádzal o kúpu, keď tam nemá prístup? Záleží, či to chceme
predať alebo nie. P. Sandanus-ja to nepovažujem za ornú pôdu, spojením pozemkov ( domnievam sa)
Vám vzniknú stavebné parcely, veď v dnešnej dobe kupovať pozemok len na sadenie a nemať
Perspektívu čo ďalej? A toto ovplyvňuje cenu pozemku. Koľko stojí taký posudok?-100-150 €.
p. Kasmanová- domnievam sa ale , že p. Mičúchová ako spoluvlastníčka by mala k tomuto
predkupné právo.
Kontrolór obce- Vy neuvažujete s rozvojom a rozšírením priestoru okolo kultúrneho domu?
Starosta prečítal 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 možnom odpredaji obecného pozemku par. č. EKN 188/2
II. odporúča starostovi obce dať vypracovať znalecký posudok na par. č. EKN 188/2
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 8. Dodatok č.1/2019 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- schvaľovanie
p. Chrástecká- Na základe žiadosti p. vedúcej z jedálne sa mení v dodatku:
1) Cena na nákup potravín na jedno jedlo v druhom pásme od 1.9.2019 na sumy:
 MŠ
1,45 € (desiata+obed+olovrant)
 Žiaci 1-4
1,15 € (obed)
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 Žiaci 5-9
 Zamestnanci

1,23 € (obed)
1,33 € (obed)

2) V Septembri zaplatenie réžie na 10 mesiacov dopredu (september – jún) + poplatok za obedy
za mesiac september (z dôvodu platenia faktúr za nákup potravín v septembri)
- výška réžie je 0,10 €/obed
3) Odhlasovanie z obedov deň vopred do 14.00 hod. (utorok-piatok), v pondelok bude možné sa
odhlásiť do 7.00 hod.
4) Ak rodič neodhlási dieťa z obeda, zaplatí plnú sumu obeda, nakoľko nebude mať nárok na
dotáciu zo štátu. Môže si prísť obed zobrať do obedára v stanovenom čase.

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
Prerokovalo predložený návrh dodatku č.1/2019 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

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.1/2019 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
Dodatok č.1/2019 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: trojpätinová väčšina prítomných, t.j.5 a viac
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K bodu 9. 4. zmena rozpočtu na rok 2019
Podľa § 14 odsek 2. Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č.
583/2004 Z. z., navrhujeme IV. 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.

Rozpočet

Čiastková zmena

Celkom

PRÍJMY
Bežné príjmy - bez zmeny
Bežné príjmy
1 197 342,82

1 197 342,82

0

Kapitálové príjmy - bez zmeny
Kapitálové príjmy

19 000,00

0

19 000,00

0

17 736,27

0

1 234 079,09

Finančné operácie – bez zmeny
Finančné príjmy

17 736,27

Rozpočtové príjmy celkom 1 234 079,09

VÝDAVKY
Bežné výdavky
Bežné výdavky 1 150 242,92

1 150 242,92

0

- presun medzi jednotlivými položkami – zvýšenie/zníženie (vid príloha – návrh
na zmenu rozpočtu)

Kapitálové výdavky – bez zmeny
Kapitálové výdavky
43 330,00

43 330,00

0

Finančné operácie – bez zmeny
Finančné výdavky
9 000,00
000,00
Rozpočtové výdavky celkom

1 202 572,92
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0
0

9
1 202 572,92

Celkové príjmy:
Celkové výdavky:
Prebytok:

1 234 079,09 €
1 202 572,92 €
31 506,17 €

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo Obce Kamenná Poruba v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
Berie na vedomie 4. 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

4. zmena rozpočtu
14.05.2019
1 197 342,82
683 236,00
72 036,18
442 070,64
19 000,00
17 736,27
1 234 079,09

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

4. zmena rozpočtu
14.05.2019
1 150 242,92
1 150 242,92
43 330,00
43 330,00
9 000,00
9 000,00
1 202 572,92

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
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K bodu 10. 5. zmena rozpočtu na rok 2019
Treba dať do rozpočtu výdavky na p. Bažíka a p. Ambróza. Nákup stoličiek do KD počet-130 ks,
pracovné odevy
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo Obce Kamenná Poruba v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
Schvaľuje 5. 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

5. zmena rozpočtu
12.06.2019
1 248 563,82
734 167,00
72 036,18
442 360,64
19 000,00
17 736,27
1 285 300,09

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

5. zmena rozpočtu
12.06.2019
1 155 430,92
1 155 430,92
43 330,00
43 330,00
9 000,00
9 000,00
1 207 760,92

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
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K bodu 11. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2019
Predložila kontrolórka obce p. Dubeňová
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
II. polroku 2019 zameraná na nasledovné činnosti:

Plán výkonu kontrolnej činnosti:
A. Finančné kontroly
1. Kontrola čerpania rozpočtu k 30.9.2019 a k 31.12.2019
2. Kontrola pokladničných operácií v pokladni obce Kamenná Poruba
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 Návrhu rozpočtu obce na rok 2020 – 2022
4. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo Obce Kamenná Poruba v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
Schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na druhý polrok 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:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

Hodas J.

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

K bodu 12. Diskusia k tvorbe VZN –O udržiavaní čistoty verejných priestranstiev
Starosta- čo tým chceme dosiahnúť ? Aby sme malo poriadok v obci. Žiadne piesky, odpad,
drevo...okolo hlavnej cesty a miestnych cestách.
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Musíme si vyhraniť čo je vlastne verejné miesto. Presne vymenovať, napr. hlavná cesta,
vedľajšia.... Následne by sme museli mať schválený cenník na dočasný prenájom verejného
miesta. Veľa ľudí si myslí že to je jeho pozemok, ale v skutočnosti nie je ale aj naopak.
Niektoré tzv . verejné priestory sú súkromné pozemky . Čo s tým?
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo Obce Kamenná Poruba v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
Berie na vedomie diskusiu k tvorbe VZN-O udržiavaní čistoty verejných priestranstiev
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 13. Hurá prázdniny
p. Kavecká poslala som Vám email kde máte zhruba celý program.

Program na pódiu
15:00 Zahrajko zo Spievankova
16:00 KaPor Dance
16:30 Ľudovka, Konská
17:00 Kamenná muzika
20:00-24:00 Ďurčanská muzika + country (nemajú faktúry)
Atrakcie pre deti /od 14:00/:
- Skákacie hrady + zorbing (Maja Kasmanová)
- DHZ Kamenná Poruba- hasičské útoky (Ján Hodás)
- koníky
- tvorivé dielne (dievčatá zo školy-Mária Frolová)
- farebný padák, lakros... (Kamienkovo)
- ďalekohľad (OZ Galileo)
- OZ Akurád (Monika Kavecká, Peťa Dubeňová)

Začiatok bude o 14:00 hod na ihrisku OŠK
Stretneme sa po omši cca 10:00 hod.
Julka zabezpečí plagát
Jánošíková- OU zabezpečiť drobné peniaze do kasy.
3 stánky s pivom.
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1 bude zastrešovať OŠK a dva obecný úrad.
Treba ešte osloviť Hodasa J.- nech sa spýta na sponzorstvo v kofole. Ženy budú robiť placky.
Dievčatá budú robiť Hot- Dog. Skotnický ma na starosti varenie polievok.
p. Pekný načo sú nám dve kapely. V nedeľu by to nemalo byť do 24:00.
Starosta. Stačí do 10-tej. Kým sa to sprace a v pondelok sa ide do práce.
Takže od 19:00 do 22:00 bude Cantry kapela a v prestávke nás zabaví Kamenná muzika.
Ľudovka z Konskej nepríde.
Kavecká J.- mohli by sme tam zorganizovať zbierku školských potrieb pre charitu ( napr. deti
by mohli doniesť pastelky, ceruzky atď.

K bodu 14. Rôzne
starosta
Aquapark- mám vo štvrtok stretnutie s konateľmi, chcem sa info a čo sa koná s prístupovou
cestou ( Kokeš sa súdi so štátom )
WEB stránka- školenie vo štvrtok 13.6.2019 –Ing. Hurtík + pracovníci OU.
Postupne sa budeme učiť a vkladať všetky info do novej stránky, Následné školenie 25.6.2019
Studňa OŠK-hotová nová projektová dokumentácia. Čakáme na vyjadrenie
s Vodohospodársky podnik Piešťany š. p. a OU Žilina Odbor ŽP-vodná správa
-nakupujeme postupne materiál.
Verejné osvetlenie- Ohlásenie drobnej stavby na 2 stĺpy. Jeden ako osvetlenie na ul.
Ottlýkovská ( zákruta pri p. Peknom) a druhý pred Koniarkou na kamerový systém
Kultúrny dom- zakúpili sme dva nové hrnce + dal som robiť nový antik. stôl do kuchyne na
mieru poopravovali sa veci na elektrine.
Telocvičňa- tento týždeň by mala byť hotová nová projektová dokumentácia, zmenil som
podlahu na linoleum + podložka
WIFI – prístupové body- 8 ks – projekt-18 mesiacov
Odpady- stále my vychádza najlepší vrecový zber , žlté vrecia na plasty, hnedé kov...treba
aby sa plnili plné. Dnes som sa dozvedel že kýble čo tam máme s farbami 1 tona
zneškodnenia stojí 7000 €. ???
Výzva na kompostoviská- kompostáreň 15x20m –tráva, konáre...musí to byť na obecnom
pozemku cca nad Skotňou.-postupne by sme mohli získať aj stroje .
Výlet do družobnej obce – zapisuje p. Sandanus E. autobus je naplnený.
Treba kúpiť nejaký spomienkový darček- zabezpečí p. Kavecká a p. Frolová.
Uherčíková
Oproti B. Vereša horný koniec je podmytá hlavná cesta- havarijný stav
Skotnický-Dlhá ulica samý výtlk
Starosta- bude sa tento mesiac opravovať boli sme to už pozrieť aj so zhotoviteľom.
Frolová, Jánošíková –nemôžme do kosenia zapojiť aj iné zložky? Na chlapov je to veľa a keď
chceme aj iné veci robiť v obci,
Ako je to skosením miestnych komunikácií. Cesty bočné nestíhame kosiť. Najlepšie by bolo
keby si ľudia vykosili pred domom.
K bodu 15. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21:30 hod.
Strana 15 z 16

Budúce zastupiteľstvo bude : v septembri ( bude upresnené) hod.
Zapísal/(a):

Ing. Huljaková

Overovatelia: Pekný J:
Mičúch J:

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

Ing. Pavol Sandanus
Starosta obce
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