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: obec@obeckamennaporuba.sk

Zápisnica z 35. riadneho zasadnutia poslancov OZ v Kamennej Porube
konaného dňa 18.5.2022 o 18-tej hod. v mládežníckom centre „Koniarka“
v Kamennej Porube
Prítomní:

Ing. Pavol Sandanus - starosta obce
Poslanci : Ing. Sandanus Peter, Juraj Pekný, Mgr. Kavecká Júlia,
Uherčíková Adriana, Mgr. Frolová Mária, Mičúch Juraj,
Ing. Skotnický Ľubomír

Neprítomní:

Poslanci: Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján

Ďalší prítomní: Ing. Dominika Chrástecká – zamestnanec obce
Mgr. Janka Turancová – zamestnanec obce
Mgr. Dubeňová Petra – hlavný kontrolór obce
Mgr. Maniaková Zuzana – riaditeľka ZŠ s materskou školou
Verejnosť:

občania obce - /viď Prezenčnú listinu“/

K bodu č. 1 - Otvorenie, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Ing. Pavol Sandanus, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci: Jánošíková Mária, Hodas Ján

Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášania schopné.
(Nadpolovičná väčšina všetkých)

Schválenie programu
Následne starosta oboznámil prítomných s návrhom programu 35. zasadnutia OZ a za program dal
hlasovať
Návrh programu

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schvaľovanie programu.
2. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo zasadnutia OZ zo dňa 13.4.2022.
3. Schválenie dohody so spoločnosťou SEVAK, a.s. o spôsobe realizácii prác na stavbe
„Kamenná Poruba ulica Jarky – Vodovod a kanalizácia“
4. Schválenie nájmu pozemku vo vlastníctve obce pre nájomcu Radka Balážová
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5. Schválenie Dodatku k Zmluve o dielo na realizáciu diela „NOVOSTAVBA
TELOCVIČNE Kamenná Poruba – II. etapa“ medzi Objednávateľom Obec Kamenná
Poruba a Dodávateľom Porubské služby, s.r.o.
6. Pôžička obce Kamenná Poruba pre spoločnosť Porubské služby, s.r.o.
7. Preventívne protipožiarne kontroly v obci
8. Dodatok č.2 Príloha k „ Zásadám o hospodárení s majetkom obce“ jedná sa o nájom
v KONIARKE.
9. Kontrola vybavovania žiadostí o poskytnutie informácie doručených obecnému
úradu v roku 2021 v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám
10. 5. zmena rozpočtu
11. 6. zmena rozpočtu
12. Rôzne.
13. Záver.
Starosta obce sa následne spýtal , či má niekto z prítomných k návrhu programu pripomienky,
pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet
7

2

mená poslancov
Ing. Skotnický Ľubomír, Mgr. Kavecká Júlia, Mgr. Frolová Mária
Uherčíková Adriana, Pekný Juraj , Mičúch Juraj, Ing. Sandanus Peter

Hodas Ján, Bc. Jánošíková Mária

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 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: Mgr. Janka Turancová
a za overovateľov: p. poslancov Mgr. Frolová Mária, Mgr. Kavecká Júlia
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet
7

2

mená poslancov
Ing. Skotnický Ľubomír, Mgr. Kavecká Júlia, Mgr. Frolová Mária
Uherčíková Adriana, Pekný Juraj , Mičúch Juraj, Ing. Sandanus Peter

Hodas Ján, Bc. Jánošíková Mária

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac

K bodu č. 2 - Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo zasadnutia OZ zo dňa
13.4.2022
Uznesenia obecného zastupiteľstva zo zasadnutia OZ zo dňa 13.4.2022 a správu o plnení uznesení
obecného zastupiteľstva zo dňa 13.4.2022 predložil starosta obce Ing. Pavol Sandanus.
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Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva zo zasadnutia OZ
zo dňa 13.4.2022
Č. uznesenia

Názov bodu

Stav
(splnená, v plnení,
pozastavená, zrušená)

306/2022

Schválenie návrhu Zmluvy o budúcej
kúpnej zmluve o odkúpení majetku predĺženia
verejnej
kanalizácie,
vybudovanej v rámci stavby „Kamenná
Poruba,
rozšírenie
splaškovej
kanalizácie, ul. Štamberky“ v k. ú.
Kamenná Poruba , parc. č. 2941, 2958,
2938, 3025/1, 2282/2, medzi Budúcim
predávajúcim obcou Kamenná Poruba
a Budúcim kupujúcim Severoslovenské
vodárne a kanalizácie, a. s.

Splnené

Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, starosta predniesol návrh na uznesenie:

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 34. riadneho zasadnutia OZ zo dňa 13.4.2022
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet
7

2

mená poslancov
Ing. Skotnický Ľubomír, Mgr. Kavecká Júlia, Mgr. Frolová Mária
Uherčíková Adriana, Pekný Juraj , Mičúch Juraj, Ing. Sandanus Peter

Hodas Ján, Bc. Jánošíková Mária

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac

K bodu č. 3 – Schválenie dohody so spoločnosťou SEVAK, a.s. o spôsobe realizácii prác na
stavbe „Kamenná Poruba ulica Jarky – Vodovod a kanalizácia“
Starosta obce predložil prítomným na schválenie dohodu so spoločnosťou SEVAK o spôsobe
realizácii prác na stavbe „Kamenná Poruba ulica Jarky – Vodovod a kanalizácia“.
Predmet dohody:
1. SEVAK, a. s. je investorom stavby „Kamenná Poruba ulica Jarky – Vodovod a kanalizácia“.
2. V rámci tejto stavby sa realizovala výstavba nového vodovodu a kanalizácie, vrátane odbočení
prípojok v miestnej komunikácii ulice Jarky v obci Kamenná Poruba.
3. V zmysle Zmluvy o dielo č. 1105/2021 zhotoviteľ, ktorým je „GFCH spol. s r.o., V. Tvrdého
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777/12, 010 01 Žilina“ má po ukončení prác na vodovode a kanalizácii, zrealizovať konečnú
úpravu miestnej komunikácie v rozsahu zásahu do komunikácie.
4. V súvislosti s realizáciou odvodnenia dažďových vôd z ulice Jarky, ktorú bude realizovať obec
Kamenná Poruba, sa obe zúčastnené strany dohodli na nerealizovaní konečných asfaltových úprav
miestnej komunikácie ulice Jarky.
Rozsah dohody:
1. Zástupcovia SEVAK, a.s. a obce Kamenná Poruba sa dohodli, že v rámci realizácie stavby
„Kamenná Poruba ulica Jarky – Vodovod a kanalizácia“ sa zrealizuje namiesto konečných
povrchových úprav miestnej komunikácie, odvodnenie novovybudovanej kanalizácie.
2. Obec Kamenná Poruba ako správca a vlastník miestnej komunikácie zabezpečí zrealizovanie
povrchových úprav v rozsahu zásahu do komunikácie pri výstavbe stavby „Kamenná Poruba ulica
Jarky – Vodovod a kanalizácia“.
3. SEVAK, a.s. ako investor stavby uvedenej v Čl.II., bod 1, zrealizuje odvodnenie
novovybudovanej kanalizácie podľa dohodnutého technického riešenia.
Termíny a spôsob realizácie:
1. SEVAK, a.s. zabezpečí realizáciu všetkých prác súvisiacich so stavbou „Kamenná Poruba ulica
Jarky – Vodovod a kanalizácia“ najneskôr do 31. 08. 2022.
2. Obec Kamenná Poruba sa zaviazala zrealizovať konečné úpravy miestnej komunikácie ulice
Jarky po vysúťažení zhotoviteľa a do doby realizácie bude zabezpečovať údržbu miestnej
komunikácie.
3. Nakoľko t.č. nie je možné realizovať konečnú úpravu komunikácie sa zmluvné strany dohodli,
že obec Kamenná Poruba zrealizuje konečné úpravy komunikácie do 31.08.2024.
4. Obec Kamenná Poruba zabezpečí pred realizáciou prác na komunikácii ulice Jarky, zdvihnutie
poklopov do nivelety komunikácie, resp. do výšky budúcej novej nivelety podľa pokynov zástupcu
Sevak, a.s., v prípade ak sa bude pôvodná niveleta komunikácie meniť, v termíne podľa dohovoru
zo zhotoviteľom konečných povrchových úprav, ktorého vysúťaží obec.
5. Spoločnosť SEVAK, a. s. nebude akceptovať reklamácie súvisiace so vstupom a nátokom
dažďových vôd do jednotlivých nehnuteľností, resp. ich dvorov z dôvodu budúcej zmeny nivelety
komunikácie. Tieto reklamácie preberá obec Kamenná Poruba.
6. SEVAK, a.s. zabezpečí do termínu 31.08.2022 opravu všetkých poškodených miest a vyčistenie
priestorov okolo komunikácie do pôvodného stavu, aby následne vplyvom odstraňovania týchto
skládok a opravných prác nedošlo k poškodeniu nového asfaltového koberca.
7. Každá zo zmluvných strán zabezpečí svoj dohodnutý rozsah prác uvedený v ČL.III, bode 1 na
vlastné náklady.
Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
Schvaľuje
Dohodu o realizácii konečných povrchových úprav miestnej komunikácie dotknutej
stavbou „Kamenná Poruba ulica Jarky – Vodovod a kanalizácia“ a riešení odvodnenia stavby
medzi Investorom stavby „Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010
57 Žilina, IČO: 36672297“ a Správcom miestnej komunikácie „Obec Kamenná Poruba, Hlavná
136/159, 013 14 Kamenná Poruba, IČO: 00648906“.

Strana 4 z 16

Predmetom dohody je realizácia odvodnenia dažďových vôd z ulice Jarky ako zámena za
nerealizovanie konečných asfaltových úprav miestnej komunikácie ulice Jarky.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet
7

2

mená poslancov
Ing. Skotnický Ľubomír, Mgr. Kavecká Júlia, Mgr. Frolová Mária
Uherčíková Adriana, Pekný Juraj , Mičúch Juraj, Ing. Sandanus Peter

Hodas Ján, Bc. Jánošíková Mária

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac

K bodu č. 4 – Schválenie nájmu pozemku vo vlastníctve obce pre nájomcu Radka Balážová
Starosta obce predložil prítomným na schválenie prenájom pozemku vo vlastníctve obce pre
nájomcu Radka Balažová (nájomnú zmluvu) .
Predmet zmluvy:
1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom pozemku parcely EKN 886/105 - zastavaná plocha a
nádvorie, vedenej na LV č. 2254 pre katastrálne územie Kamenná Poruba, obec Kamenná Poruba,
okres Žilina.
2. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi a nájomca berie do nájmu časť pozemku uvedeného v bode
1.1 tohto článku o výmere prenajímaných 18 m2 podľa nákresu, ktorý je prílohou tejto nájomnej
zmluvy.
Účel nájmu:
1. Nájomca bude predmet nájmu využívať výlučne za účelom osadenia a prevádzky
maloobchodného predajného stánku.
Doba trvania nájmu:
1. Doba nájmu sa dojednáva na dobu neurčitú a začína plynúť dňom účinnosti tejto zmluvy.
Cena nájmu
2. Výška nájomného je stanovená Uznesením Obecného zastupiteľstva v Kamennej Porube č.
/2022 zo dňa 18.5.2022.
3. Ročná výška nájomného predstavuje sumu 100,- €, slovom jednosto eur.
4. Nájomné sa uplatňuje za každý začatý mesiac nájmu v danom roku. Nájomné sa počíta ako:
100,- € x (počet mesiacov nájmu v roku / 12). Výsledok sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.
Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
A/ P r e r o k o v a l o
Návrh zmluvy Nájomná zmluva o prenájme časti pozemku o zábere 18m2, parcely EKN 886/105
- zastavaná plocha a nádvorie, vedenej na LV č.2254 pre katastrálne územie Kamenná Poruba,
obec Kamenná Poruba, okres Žilina, ktorej výlučným vlastníkom je Obec Kamenná Poruba, medzi
Prenajímateľom „Obec Kamenná Poruba“ a Nájomcom „Radka Balážová, Dlhá 278/13, 013 14
Kamenná Poruba, IČO: 54255821“.
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B/ K o n š t a t u j e , ž e
Zmluva je v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí
C/ S c h v a ľ u j e
Nájomnú zmluvu o prenájme časti pozemku medzi Prenajímateľom „Obec Kamenná Poruba“ a
Nájomcom „Radka Balážová, Dlhá 278/13, 013 14 Kamenná Poruba, IČO: 54255821“ ako dôvod
hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení.
Predmetom zmluvy je prenájom časti pozemku o zábere 18m2, parcely EKN 886/105 – zastavaná
plocha a nádvorie, vedenej na LV č.2254 pre katastrálne územie Kamenná Poruba, obec Kamenná
Poruba, okres Žilina, ktorej výlučným vlastníkom je Obec Kamenná Poruba. Prenajímaná časť
pozemku je graficky znázornená v prílohe nájomnej zmluvy. Prenájom je na dobu neurčitú za
cenu: 100 €/ rok.
Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení je, že sa jedná o istú formu služby občanom a obec predmetný pozemok
nevyužíva.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet
7

2

mená poslancov
Ing. Skotnický Ľubomír, Mgr. Kavecká Júlia, Mgr. Frolová Mária
Uherčíková Adriana, Pekný Juraj , Mičúch Juraj, Ing. Sandanus Peter

Hodas Ján, Bc. Jánošíková Mária

Potrebné kvórum na schválenie: trojpätinová väčšina všetkých, t.j. 6 a viac

K bodu č. 5 – Schválenie Dodatku k Zmluve o dielo na realizáciu diela „NOVOSTAVBA
TELOCVIČNE Kamenná Poruba – II. etapa“ medzi Objednávateľom Obec Kamenná
Poruba a Dodávateľom Porubské služby, s.r.o.
Starosta obce predložil prítomným na schválenie Dodatok č.3 k Zmluve o dielo „Novostavba
Telocvične Kamenná Poruba – II.etapa“
Starosta oboznámil o zmenách v Dodatku:
1. Realizačný projekt vykurovania
2. Realizačný projekt elektroinštalácie
3. Zmeny v projekte štrukturovanej kabeláže, hlásenia požiaru, doplnenie alarmu, videovrátnika,
kamier, WIFI
Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie.

Návrh uznesenia:
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Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
A/
Schvaľuje predmet Dodatku č.3 k Zmluve o dielo na realizáciu diela „NOVOSTAVBA
TELOCVIČNE Kamenná Poruba – II. etapa“ medzi Objednávateľom Obec Kamenná Poruba a
Dodávateľom Porubské služby, s.r.o..
B/

Poveruje starostu obce podniknúť kroky vedúce k podpisu Dodatku č.3

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet
7

2

mená poslancov
Ing. Skotnický Ľubomír, Mgr. Kavecká Júlia, Mgr. Frolová Mária
Uherčíková Adriana, Pekný Juraj , Mičúch Juraj, Ing. Sandanus Peter

Hodas Ján, Bc. Jánošíková Mária

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac

K bodu č. 6 – Pôžička obce Kamenná Poruba pre spoločnosť Porubské služby, s.r.o.
Starosta obce predložil prítomným na schválenie Návrh Zmluvy o pôžičke medzi veriteľom
Obcou Kamenná Poruba a dlžníkom Porubské služby, s.r.o. a vysvetlil jej obsah a dôvod .
Predmet zmluvy:
1. Zmluvné strany sa dohodli, že veriteľ prenechá dlžníkovi do 10 dní po podpise zmluvy sumu
50 000,00 EUR, slovom päťdesiattisíc eur, ako pôžičku.
Poskytnutie pôžičky je v súlade s § 10, ods.6 Zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n.p.
2. Pôžička bude poskytnutá na nasledovný účel: preklenutie časového nesúladu medzi
plánovanými výdavkami a príjmami spoločnosti Porubské služby s.r.o., ktorý je spôsobený
nákupmi materiálov a prác pre stavbu telocvične Kamenná Poruba
3. Dlžník sa zaväzuje poskytnuté peniaze vrátiť do 30.4.2023.
Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube:
➢ Schvaľuje
poskytnutie návratnej finančnej výpomoci z vlastných zdrojov obce pre založenú obchodnú
spoločnosť Porubské služby, s.r.o. vo výške 50 000,00 €, zmysle § 10, ods.6 Zákona č.583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení n.p. . s lehotou splatnosti do 30.4.2023
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

2

mená poslancov
Ing. Skotnický Ľubomír, Mgr. Kavecká Júlia, Mgr. Frolová Mária
Uherčíková Adriana, Pekný Juraj , Mičúch Juraj, Ing. Sandanus Peter

Hodas Ján, Bc. Jánošíková Mária
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Nehlasovali:
Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac

K bodu č. 7 – Preventívne protipožiarne kontroly v obci
Satrosta obce predložil prítomným návrh na preventívne protipožiarne kontroly v obci
Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce ( FO) nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej
núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou. K týmto
povinnostiam patrí aj ochrana pred požiarmi. Obec vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred
požiarmi v rozsahu ustanovenom v zákone o ochrane pred požiarmi, a to:
➢ Vykonáva preventívne požiarne kontroly
➢ Rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť ku
vzniku požiaru
➢ Rozhoduje o vylúčení veci z používania
Obec vytvára na vykonanie vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny
obce, do ktorých zaraďuje FO s ich súhlasom, pričom prihliada najmä na ich odborné predpoklady.
Obec ustanovuje vedúceho kontrolnej skupiny obce po prerokovaní s DPO SR .
Obec upozorňuje prostredníctvom kontrolných skupín obce pri vykonávaní preventívnych
protipožiarnych kontrol FO a príslušných zamestnancov PO a FO- podnikateľa na zistené
nedostatky, požaduje ich odstránenie ...
Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba v súlade s §11 ods. 4 zákona č.369/1990
o obecnom zriadení v z.n.p. , §15 ods2, §24 ods.2 zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi v z.n.p.
1. Ustanovuje:
a) Za preventivára požiarnej ochrany obce Kamenná Poruba
➢

Ing. Tatiana Verešová Valašské 537/19, 013 14 Kamenná Poruba

b) Za vedúceho kontrolnej skupiny na vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol
➢
➢
➢
➢
➢

Ing. Tatiana Verešová, Valašské 537/19, 013 14 Kamenná Poruba
Marián Vereš Valašské 537/19, 013 14 Kamenná Poruba
Michal Baránek Podlipie 343/20, 013 14 Kamenná Poruba
Peter Novosad Ottlýkovská 337/1, 013 14 Kamenná Poruba
Ján Hodas st. Hlavná 125/131, 013 14 Kamenná Poruba

2.

Poveruje:

Skupina č.1
➢
➢
➢

Vedúci KS - Ing. Tatiana Verešová Valašské 567/19, 013 14 Kamenná Poruba
Člen KS - Patrícia Hodásová Podlipie 342/13, 013 14 Kamenná Poruba
Člen KS - Ivona Janurová ul. 1. mája 92/13, 013 13 Konská
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Skupina č.2
➢
➢
➢

Vedúci KS - Marián Vereš Valašské 567/19, 013 14 Kamenná Poruba
Člen KS - Rastislav Vereš č.569, 013 14 Kamenná Poruba
Člen KS - Richard Kadák Hlavná 206/275, 013 14 Kamenná Poruba

Skupina č.3
➢
➢

Vedúci KS – Michal Baránek Podlipie 343/20, 013 14 Kamenná Poruba
Člen KS - Jozef Sádecký Bariny 3/3, 013 14 Kamenná Poruba

Skupina č. 4
➢
➢
➢

Vedúci KS - Peter Novosad Ottlýkovská 357/1, 013 14 Kamenná Poruba
Člen KS - Michal Sičák Do Dubu 38/19, 013 14 Kamenná Poruba
Člen KS - Natália Brodňanová Hlavná 240/230, 013 14 Kamenná Poruba

Skupina č. 5
➢
➢
➢

Vedúci KS - Ján Hodas st. Hlavná 125/131, 013 14 Kamenná Poruba
Člen KS - Jan Hodas ml. Hlavná 125/131, 013 14 Kamenná Poruba
Člen KS - František Dávidík Hlavná 183/192, 013 14 Kamenná Poruba

V období od 21.05.2022-31.12.2022 na vykonanie preventívnych požiarnych kontrol v obci
Kamenná Poruba
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet
7

2

mená poslancov
Ing. Skotnický Ľubomír, Mgr. Kavecká Júlia, Mgr. Frolová Mária
Uherčíková Adriana, Pekný Juraj , Mičúch Juraj, Ing. Sandanus Peter

Hodas Ján, Bc. Jánošíková Mária

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac

K bodu č. 8 – Dodatok č.2 Príloha k „ Zásadám o hospodárení s majetkom obce“ jedná sa
o nájom v KONIARKE.
Treba si rozmyslieť a dať návrhy akú dáme výšku prenájmu na mládežnicku časť ( pôvodná)
a na turistickú časť ( aj na spanie ), alebo spolu.....atď.
Tak aby sa poplatky schválili nakoľko máme už záujem aj o spanie.
PS. Koniarka je skolaudovaná a už je zaevidovaná aj ako prevádzka ( už si to príde RÚVZ len
skontrolovať)
Toto sú poplatky ako sa platí v súčasnosti
1. Úhradu za krátkodobý prenájom priestorov a inventára mládežníckeho centra Koniarka platia
fyzické a právnické osoby ako aj organizácie.
2. Úhrady za krátkodobý prenájom priestorov:
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domáci občania 30,00 €/deň (+energie + prenájom obrusov)
cudzí občania
50,00 €/deň (+energie + prenájom obrusov)
3. Úhrada sa platí po krátkodobom prenájme, za poškodený alebo rozbitý inventár je úhrada
v plnej výške.
4. Od poplatkov za krátkodobý prenájom sály pre schôdze, zhromaždenia, prednášky, súťaže,
práce s deťmi a seniormi sú oslobodené všetky organizácie pôsobiace v našej obci
Energie sa platia podľa skutočného odberu – elektrina a plyn.
Výška sadzby za energie sa mení každý rok a to podľa vyúčtovania za predchádzajúci rok.
Voda sa neodpisuje.
Prenájom obrusov sa platí: pranie obrusu +0,15€/1ks
Pranie zabezpečuje Práčovňa Domaniža. (Len pre zaujímavosť 1 obrus pranie do 2m teraz stojí
1,49 € )
Po diskusii sa poslanci dohodli na poplatkoch za prenájom Koniarky.
Starosta predniesol návrh na uznesenie:

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Schvaľuje pre územie obce Kamenná Poruba

úhrady za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného
majetku obce Kamenná Poruba
Dodatkom č.2 z roku 2022 – Príloha k „Zásadám o hospodárení s majetkom obce“
sa mení a dopĺňa text v §3

§3
Krátkodobý prenájom priestorov a inventára
Mládežnícke a turistické centrum „Koniarka“
Úhradu za krátkodobý prenájom priestorov a inventára : Mládežnícke a turistické centrum
„Koniarka“
6. Úhradu za krátkodobý prenájom priestorov a inventára Mládežnícke a turistické
centrum„Koniarka“ platia fyzické, právnické osoby ako aj organizácie
7. Prenájom časti - „Mládežnícke centrum“( Pôvodná hlavná časť s príslušenstvom):
Úhrady za krátkodobý prenájom priestorov:
Súkromné akcie
domáci občania 40,00 €/deň (+energie + prenájom obrusov)
(občan má trvalý pobyt v obci Kamenná Poruba)
cudzí občania 60,00 €/deň (+energie + prenájom obrusov)
Firemné akcie 80,00 €/deň (+energie + prenájom obrusov)
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Prenájom priestorov na kar
domáci občania 0,00 €/deň (+energie + prenájom obrusov)
8. Prenájom časti „Turistická ubytovňa“:
Samostatná spodná časť 30,00 €/deň ( + prenájom obrusov)
Samostatná vrchná časť (posteľ, sprcha, toaleta)
• do 5 osôb - 40,- € paušál / deň, každá ďalšia osoba navyše + 8,00 € / osobu / deň,
max. 8 osôb
Spodná a vrchná časť komplet
• do 5 osôb - 50,- € paušál / deň, každá ďalšia osoba navyše + 10,00 € / osobu / deň,
max. 8 osôb ( + prenájom obrusov)
9. Úhrady za krátkodobý prenájom inventáru
• za krátkodobý prenájom obrusov pranie obrusu + 0,15 €/1ks
• za krátkodobý prenájom posteľnej bielizne pranie posteľnej bielizne + 0,15 €/1ks
komplet ( vankúš, plachta, obliečka)
V prípade obsadenia „Mládežníckeho centra „ (hlavná sála s príslušenstvom) možno využívať
sedenie pod prístreškom a ohnisko iba po dohode s prenajímateľom „Mládežníckeho centra „
10. Úhrada sa platí po krátkodobom prenájme, za poškodený alebo rozbitý inventár je úhrada
v plnej výške.
11. Od poplatkov za krátkodobý prenájom „Mládežníckeho centra“ a „Turistickej ubytovni“
pre schôdze, zhromaždenia, prednášky, súťaže, práce s deťmi a seniormi sú oslobodené
všetky organizácie ( OZ) pôsobiace v našej obci. (Uvedené sa vzťahuje na nekomerčné
aktivity.) Platia prenájom obrusov, resp. prenájom posteľnej bielizne

Nájomca si vyhradzuje právo kontroly účelu nájmu
Zmena je platná od 1.7.2022.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet
7

2

mená poslancov
Ing. Skotnický Ľubomír, Mgr. Kavecká Júlia, Mgr. Frolová Mária
Uherčíková Adriana, Pekný Juraj , Mičúch Juraj, Ing. Sandanus Peter

Hodas Ján, Bc. Jánošíková Mária

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac

K bodu č. 9 – Kontrola vybavovania žiadostí o poskytnutie informácie doručených
obecnému úradu v roku 2021 v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám
Kontrolórka obce predniesla prítomným správu o výsledku kontroly - Kontrola vybavovania
žiadostí o poskytnutie informácie doručených obecnému úradu v roku 2021 v zmysle zákona č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
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Kontrola bola vykonaná na základe ustanovenia §18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2022.
Cieľom kontroly bolo zistiť dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich
kontrolovanú oblasť v podmienkach Obce Kamenná Poruba pri prijímaní žiadostí o sprístupnenie
informácií, vedení evidencie žiadostí o sprístupnenie informácií, vybavovaní žiadosti, vrátane
vyhotovenia príslušných písomností, a dodržania lehôt
Kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky:
•
•

Obec nevedie evidenciu infožiadostí v zmysle §20 infozákona, ktorá má obsahovať dátum podania, druh
žiadanej informácie, spôsob poskytnutia informácie, výsledok vybavenia žiadosti,
Pri niektorých infožiadostiach nebol uvedený výsledok vybavenia infožiadosti v zmysle §18 a §20.

Hlavná kontrolórka odporúča:
•
•
•

Viesť evidenciu infožiadostí v zmysle §20 infozákona,
Uvádzať výsledok vybavenia infožiadosti v zmysle §18 a §20,
Vlastný spis pre každú infožiadosť.

Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie:

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba po prerokovaní predloženého materiálu
berie na vedomie
Správu o výsledku kontroly – Kontrola vybavovania žiadostí o poskytnutie informácie doručených
obecnému úradu v roku 2021 v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet
7

2

mená poslancov
Ing. Skotnický Ľubomír, Mgr. Kavecká Júlia, Mgr. Frolová Mária
Uherčíková Adriana, Pekný Juraj , Mičúch Juraj, Ing. Sandanus Peter

Hodas Ján, Bc. Jánošíková Mária

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac

K bodu č. 10 – 5. zmena rozpočtu
Ekonómka obce predniesla prítomným návrh na 5. zmenu rozpočtu na rok 2022.
Podľa § 14 odsek 2. Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004
Z. z., navrhujeme 5. 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.
/ - jednotlivé zmeny medzi položkami viď príloha /
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Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie:

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba
➢ Berie na vedomie 5. zmenu obce Kamenná Poruba vrátane programov a podprogramov
na rok 2022.

Bežné príjmy
- kategória 100
- kategória 200
- kategória 300
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
- kategória 400
- kategória 500
Príjmy spolu

Rozpočet na rok
2022 v €
1 427 156,06
802 178,00
78 592,00
546 386,06
298 043,24
130 004,00
130 004,00
0,00
1 855 203,30

5. zmena
1.5.2022
1 553 009,63
887 890,00
78 992,00
586 527,63
447 464,86
273 503,71
273 503,71
0,00
2 273 978,20

Bežné výdavky
- kategória 600

Rozpočet na rok
2022 v €
1 402 142,85
1 402 142,85

5. zmena
1.5.2022
1 465 973,30
1 465 973,30
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Kapitálové výdavky
- kategória 700
Finančné operácie výdavkové
- kategória 800
Výdavky spolu

378 043,24
378 043,24
52 641,05
52 641,05
1 832 827,14

632 045,86
632 045,86
52 641,05
52 641,05
2 150 660,21

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet
7

2

mená poslancov
Ing. Skotnický Ľubomír, Mgr. Kavecká Júlia, Mgr. Frolová Mária
Uherčíková Adriana, Pekný Juraj , Mičúch Juraj, Ing. Sandanus Peter

Hodas Ján, Bc. Jánošíková Mária

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac

K bodu č. 11 - 6. zmena rozpočtu
Ekonómka obce predniesla prítomným návrh na 6. zmenu rozpočtu na rok 2022.
- zmena v položkách rozpočtu viď príloha - 6. zmena rozpočtu

Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie:

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba
I.

Schvaľuje 6. zmenu rozpočtu obce Kamenná Poruba vrátane programov a podprogramov
na rok 2022.

Bežné príjmy
- kategória 100
- kategória 200
- kategória 300
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
- kategória 400

Rozpočet na rok
2022 v €
1 427 156,06
802 178,00
78 592,00
546 386,06
298 043,24
130 004,00
130 004,00
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6. zmena
18.5.2022
1 553 009,63
887 890,00
78 992,00
586 527,63
447 464,86
273 503,71
273 503,71

- kategória 500
Príjmy spolu

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

0,00
1 855 203,30

0,00
2 273 978,20

Rozpočet na rok
2022 v €
1 402 142,85
1 402 142,85
378 043,24
378 043,24
52 641,05
52 641,05
1 832 827,14

6. zmena
18.5.2022
1 465 973,30
1 465 973,30
640 045,86
640 045,86
102 641,05
102 641,05
2 208 660,21

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet
7

2

mená poslancov
Ing. Skotnický Ľubomír, Mgr. Kavecká Júlia, Mgr. Frolová Mária
Uherčíková Adriana, Pekný Juraj , Mičúch Juraj, Ing. Sandanus Peter

Hodas Ján, Bc. Jánošíková Mária

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac

K bodu č. 12 – Rôzne
p. Kasman Tomáš požiadal OZ:
- o odpustenie nájmu za prenájom kultúrneho domu, kde sa konal ples dňa 14.5.2022, výťažok
z plesu bol investovaný do materskej školy.
- o odpustenie nájmu za prenájom ihriska OŠK, kde sa bude konať akcia na Deň otcov, dňa
10.6.2022
Energie uhradia.
Poslanci sa vyjadrili, že nájom za prenájom týchto priestorov bude odpustený.
Starosta obce informoval OZ:
- Materská škola – prišiel druhý návrh štúdie novej MŠ pod kostolom so zapracovanými
pripomienkami, ktoré boli podané k prvej štúdii – v novej štúdii je 5 tried, max. pre 115 detí. Štúdia
bola zaslaná na dopracovanie tak, aby zodpovedala hygienickým, požiarnobezpečnostným
a ostatným kritériám.
- Rekonštrukcia kuchyne a jedálne ZŠ s MŠ – spúšťa sa proces VO pre výber dodávateľa PD pre
územné sa stavebné konanie
- Vodozádržné opatrenia – Verejné obstarávanie prebehlo úspešne, púšťame sa do realizácie.
Súčasťou projektu bude aj vybudovanie parkoviska v okolí kultúrneho domu, rekonštrukcia
a dobudovanie oplotenia kultúrneho domu, realizácia zateplenia sokla, výmena dverí a okien na
zadnej a bočnej strane, ktoré sa žiaľ nevymenili súčasne so zateplením kultúrneho domu.
- Zberný dvor – čakáme na právoplatné stavebné povolenie. V blízkej dobe očakávame dotaz na
doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spustenie procesu verejného obstarávania.
- Kompostáreň – projekt sa blíži k začiatku realizácie, finalizujú sa posledné kontroly procesu VO.
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- Bytovka – pracuje sa na dokumentácii pre prístupovú cestu. Spoločnosť INFINITY REAL
ESTATE, s.r.o. zrealizovala projekt detského ihriska na ihrisku OŠK.
- Detské ihrisko pre deti pri Koniarke – chceme objednať a zrealizovať dvojhojdačku so
šmýkačkou.
- Envirofond – čakáme na výsledok žiadostí o finančný príspevok na:
- Rekonštrukciu kotolne v MŠ
- Zberovú techniku (traktor s vlečkou)
- Kanalizáciu – ulice Do dubu, Kuneradská, Kostolná

K bodu č. 13 – Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené 20,00 hod.
Budúce zastupiteľstvo bude : podľa potreby

Zapísal/(a):

Mgr. Janka Turancová

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

Overovatelia:

Mgr. Frolová Mária

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

Mgr. Kavecká Júlia

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

Ing. Pavol Sandanus
Starosta obce
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