OBEC KAMENNÁ PORUBA
Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba
IČO : 00 648 906, DIČ : 20 20 639 005
Starosta obce Ing. Pavol Sandanus na základe zákona č.369/1990 zb. a v zmysle noviel tohto zákona
podľa § 13 zvoláva 16. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na

deň 29.04.2020 o 18:00 hod
v hlavnej sále kultúrneho domu v Kamennej Porube.

Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schvaľovanie
programu.
2. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo zasadnutí OZ zo dňa 21.2.2020
a 25.3.2020
3. Schvaľovanie prijatia úveru vo výške 500 000,- € a investičných zámerov, na
ktorých financovanie bude úver učený: telocvičňa, chodníky na ul. Hlavná ( úsek
od začiatku dediny po odbočku na Kunerad )
4. Schvaľovanie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Kamenná Poruba
5. Prezentácia aktuálneho stavu architektonickej štúdie Rezidencia Kamenná
Poruba ( bytovky v lokalite Skotňa )
6. Úprava (zníženie) platu starostu obce na návrh starostu obce v dôsledku situácie
s ochorením COVID-19. Informácia o dopade ochorenia COVID-19 na
financovanie obcí.
7. Predstavenie návrhu Štatútu rady mládeže obce Kamenná Poruba, predstavenie
rozpracovanej Koncepcie práce s mládežou v obci Kamenná Poruba a schválenie
zriadenia mládežníckeho parlamentu (rady mládeže) v obci Kamenná Poruba
s názvom KAPO.
8. Informovanie o priebehu stavieb v obci – stavebné práce, povolenia,
obstarávania, financovanie/úverovanie – telocvičňa, chodníky, Koniarka,
drevený prístrešok na ihrisku OŠK, studňa na ihrisku OŠK, oplotenie ihriska,
amfiteáter
9. Správa o výsledku kontroly HK – Kontrola čerpania rozpočtu k 30.9.2019
a k 31.12.2019.
10. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu Obce Kamenná
Poruba za rok 2019
11. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2019
12. V. zmena rozpočtu obce za rok 2020
13. VI. zmena rozpočtu obce za rok 2020
14. Schválenie dodatku č. 3/2020 k VZN č. 5/2018
15. Rôzne
16. Záver.
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Z dôvodu dodržania hygienických opatrení súvisiacich so šírením koronavírusu
COVID 19 sa bude zasadnutie obecného zastupiteľstva konať v hlavnej sále kultúrneho
domu. Rokovacie priestory budú pred a po zastupiteľstve plošne vydezinfikované. Všetci
účastníci obecného zastupiteľstva sú povinný si so sebou priniesť ochranné rúško (alebo
respirátor) na tvár a ochranné rukavice. V rámci celého priebehu budú dodržané
bezpečné vzdialenosti medzi jednotlivými účastníkmi a bude zabezpečené dostatočné
vetranie priestorov.

Ing. Pavol Sandanus
Starosta obce

V Kamennej Porube 24.04.2020
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