OBEC KAMENNÁ PORUBA
Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba
IČO : 00 648 906, DIČ : 20 20 639 005

Zápisnica
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kamenná Poruba,
konaného dňa 17.1.2018.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Štefan Kasman, starosta obce
Poslanci : Mgr. M. Frolová, Mgr. J. Kavecká, p. M. Kavecký, Ing.
P. Kavecký, p.J. Pekný, Ing. P. Sandanus, Ing. M. Sandanus, p. M. Jánošík
....................................................................................................
Neprítomní:
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Ďalší prítomní: Ing. E. Huljaková, Ing. D. Chástecká , Ing. M.Kasmanová,
p.J.Hodásová- zam. obce
Verejnosť:
....................................................................................................
...................................................................................................
PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Informácia o plnení uznesení
Rôzne
Interpelácie
Záver

bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Ing. Štefan Kasman, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci: .................................0...............................................................
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 9 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,
Overovatelia zápisnice: Pekný J., Ing. Sandanus M.
Zapisovateľka:
Ing. Huljaková Emília
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H L A S O V A N I E:
ZA:9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Sandanus. P , Ing. Kavecký
P., Kavecký M., Mgr. Frolová,
M., Mgr. J. Kavecká, Jánošík
M., Ing. Skotnický Ľ., Ing.
Sandanus M., p. Pekný J.

Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba
schvaľuje
program rokovania
H L A S O V A N I E:
ZA:9
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Sandanus. P , Ing. Kavecký
P., Kavecký M., Mgr. Frolová,
M., Mgr. J. Kavecká, Jánošík
M., Ing. Skotnický Ľ., Ing.
Sandanus M., p. Pekný J.

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z 10. zasadnutia OZ z 13.12.2017
Predložil starosta obce.
Uznesenie č.1/2018. :
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
informáciu o plnení uznesení z.10 zasadnutia OZ z 13.12.2017.
H L A S O V A N I E:
ZA:9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Sandanus. P , Ing. Kavecký
P., Kavecký M., Mgr. Frolová,
M., Mgr. J. Kavecká, Jánošík
M., Ing. Skotnický Ľ., Ing.
Sandanus M., p. Pekný J.

Uznesenie bolo /nebolo prijaté
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K bodu 4. Rôzne
Hlavná kontrolórka obce Kamenná Poruba JUDr. Erika Sandanusová v súlade s § 18 a, odst.8
písmeno a, zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa
vzdala funkcie hlavného kontrolóra obce Kamenná Poruba k 31.12.2017.
Poslanci sa jej vzdanie funkcie kontrolóra vzali na vedomie.
Starosta informoval poslancov o potrebe vyhlásenia novej voľby hlavného kontrolóra obce.
V súvislosti s tým poslanci pre jednali úväzok hlavného kontrolóra obce na nasledujúce
funkčné obdobie, ktorý schválili vo výške 0,3.
Uznesenie č.2/2018. :
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
Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce Kamenná Poruba v súlade s § 18 a, odst.8
písmeno a, zákona 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
JUDr. Eriky Sandanusovej k 31.12.2017.
-schvaľuje
Úväzok hlavného kontrolóra obce Kamenná Poruba na nasledujúce funkčné obdobie vo výške
0,3
H L A S O V A N I E:
ZA:9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Sandanus. P , Ing. Kavecký
P., Kavecký M., Mgr. Frolová,
M., Mgr. J. Kavecká, Jánošík
M., Ing. Skotnický Ľ., Ing.
Sandanus M., p. Pekný J.

Uznesenie bolo /nebolo prijaté.
Uznesenie č.3/2018. :
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba
I. vyhlasuje
v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra. na 28.2.2018.
Voľba sa uskutoční dňa 28.2.2018 v priestoroch obecného úradu v Kamennej Porube.
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II. Určuje
Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Kamenná Poruba
(ďalej len „hlavný kontrolór“) je ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie.
2. Písomná prihláška, ktorá bude tvoriť prílohu k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra, musí
obsahovať:
a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
b) profesijný životopis,
c) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú
zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
3. K prihláške je potrebné priložiť nasledovné prílohy:
a) súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby
hlavného kontrolóra na rokovaní Zastupiteľstva obce Kamenná Poruba (ďalej len
„zastupiteľstvo“). Písomné vyjadrenie súhlasu obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas
poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov,
dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania. Súhlas daný v písomnej forme je bez
vlastnoručného podpisu toho, kto súhlas dáva, neplatný.
b) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace c) úradne overenú fotokópiu dokladu o
najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
4. Termín ukončenia podávania prihlášok je 14. februára 2018 do 15.00 hod. Prihlášku treba
odovzdať v zalepenej obálke s označením :
„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE – NEOTVÁRAŤ“, a to osobne na
Obecný úrad , ulica Hlavná č. 136/159 , Kamenná Poruba, 013 14.
Spôsob vykonania voľby:
1. Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná starosta obce za prítomnosti
zástupcu starostu obce dňa 16. februára 2018 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti
Obecného úradu. O výsledku spíše starosta obce zápisnicu, ktorú podpíše spolu so
zástupcom starostu obce a ktorá sa bude predkladať do zastupiteľstva ako príloha k materiálu
o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok bolo
v stanovenom termíne osobne doručených na Obecný úrad a menný zoznam kandidátov, ktorí
splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky. V prípade, že niektorá z osôb prítomných pri
otváraní obálok a kontrole splnenia podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je povinná do
zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietla urobiť.
2. Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude písomne pozvaný na
zasadnutie zastupiteľstva dňa 28.2.2018 a bude mať právo vystúpiť na tomto rokovaní
zastupiteľstva v rámci bodu „Voľba hlavného kontrolóra Obce Kamenná Poruba“ v časovom
rozsahu max. 5 min.
3. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov v zasadacej
miestnosti úradu. Voľby riadi Volebná komisia, ktorá sa skladá z troch členov zastupiteľstva.
4. Volebná komisia vydá hlasovací lístok a obálku poslancom proti ich vlastnoručnému
podpisu do zoznamu vydaných hlasovacích lístkov pri vstupe do hlasovacej miestnosti.
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Hlasovací lístok a obálka, ktoré nebudú označené okrúhlou červenou pečiatkou „Obec
Kamenná Poruba“, sa budú považovať za neplatné.
5. Na hlasovacom lístku budú uvedení všetci kandidáti, ktorí splnili podmienky na funkciu
hlavného kontrolóra v abecednom poradí. Poslanec môže udeliť svoj hlas len jednému z
kandidátov zakrúžkovaním jeho mena, resp. poradového čísla, ktoré mu bolo pridelené.
Hlasovací lístok, na ktorom budú označení dvaja a viacerí kandidáti, resp. žiaden kandidát, sa
bude považovať za neplatný. Po označení kandidáta vloží poslanec hlasovací lístok do obálky,
ktorá mu bola vydaná a vhodí ju do zapečatenej volebnej urny nachádzajúcej sa vo volebnej
miestnosti. Po skončení hlasovania všetkých poslancov, ktorí si prevzali hlasovací lístok a
obálku, otvorí Volebná komisia zapečatenú volebnú urnu a pristúpi k sčítaniu hlasov.
6. O priebehu voľby a o jej výsledku spíše zapisovateľ zápisnicu. Zápisnica musí obsahovať
najmä údaje o počte vydaných, vrátených a nevrátených hlasovacích lístkov, o počte platných
a neplatných hlasovacích lístkoch a o počte hlasov, ktoré získali jednotliví kandidáti v prvom,
resp. druhom kole voľby. Ďalej musí zápisnica obsahovať údaj o tom, ktorý z kandidátov bol
zvolený za hlavného kontrolóra v prvom kole. V prípade konania druhého kola voľby musí
obsahovať údaj o tom, ktorí kandidáti do neho postúpili, koľko platných hlasov v ňom získali
a ktorý z nich bol zvolený za hlavného kontrolóra. Zápisnicu podpisujú všetci členovia
komisie. V prípade, že niektorý člen Volebnej komisie odmietne zápisnicu podpísať, je
povinný do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietol urobiť.
7. Výsledok voľby oznámi zastupiteľstvu predseda Volebnej komisie, ktorého si spomedzi
seba zvolili členovia Volebnej komisie. V prípade konania druhého kola voľby hlavného
kontrolóra vyhlási predsedajúci po oznámení výsledku prvého kola voľby predsedom
Volebnej komisie prestávku, počas ktorej sa Volebná komisia organizačne pripraví na druhé
kolo volieb. Po skončení prestávky predsedajúci vyzve poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu
o voľbe hlavného kontrolóra v druhom kole.
Vykonanie voľby:
1. Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov zastupiteľstva.
2 Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, ešte na tej istej schôdzi zastupiteľstva sa
vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali
najväčší počet hlasov.
3 V prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého kola všetci kandidáti s najväčším počtom
hlasov.
4 V druhom kole je za hlavného kontrolóra zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet
platných hlasov.
5 Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom. Žrebovanie v rokovacej miestnosti
zastupiteľstva Obce Kamenná Poruba riadi a výsledok žrebovania zastupiteľstvu a prítomnej
verejnosti oznamuje predseda Volebnej komisie.
6 Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva,
starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec
alebo iného zamestnanca obce, resp. podľa osobitného zákona. Kandidát, ktorý ku dňu voľby
hlavného kontrolóra vykonáva funkciu poslanca zastupiteľstva, starostu, člena orgánu
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právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, a ktorý bol za hlavného
kontrolóra zvolený, je povinný pred podpisom pracovnej zmluvy doručiť úradu písomné
vzdanie sa tejto funkcie. Kandidát, ktorý ku dňu voľby hlavného kontrolóra vykonáva funkciu
zamestnanca obce Kamenná Poruba, a ktorý bol za hlavného kontrolóra zvolený, je povinný
pred podpisom pracovnej zmluvy uzatvoriť písomnú dohodu so zamestnávateľom – Obec
Kamenná Poruba o skončení doterajšieho pracovného pomeru.
7 Hlavný kontrolór nesmie počas svojho funkčného obdobia podnikať alebo vykonávať inú
zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje
na vedeckú, pedagogickú, lektorskú, prednášateľskú, prekladateľskú, publicistickú, literárnu
alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich
maloletých detí.
8 Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá šesť rokov.
Jeho funkčné obdobie sa začína dňom 01.03.2018, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.
H L A S O V A N I E:
ZA:9

ZDRŽAL SA: 0

PROTI: 0

Ing. Sandanus. P , Ing. Kavecký
P., Kavecký M., Mgr. Frolová,
M., Mgr. J. Kavecká, Jánošík
M., Ing. Skotnický Ľ., Ing.
Sandanus M., p. Pekný J.

Uznesenie bolo /nebolo prijaté
-p. starosta informoval poslancov OZ v Kamennej Porube, že nám prišli na účet peniaze
z projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy OU v Kamennej Porube.
-projekt výstavby telocvične v našej obci nám neprešiel, t. j. neuspeli sme a nevieme prečo. Mgr.
Verešová –poslankyňa NR SR spolu s p. starostom sa zúčastní rokovania na MŠ SR, za účelom
zistenia nedostatkov v projekte.
-bytovky-bola vypracovaná štúdia bytoviek pod kostolom. V 1. etape výstavby by sa jednalo
o výstavbu 2 bytových domov na ploche 2933 m2. ( vlastník farský úrad a obec). Zaslali sme list na
farský úrad Konská ,aby miestny správca vyvolal stretnutie na biskupskom úrade.
-chce darovať jednotlivé časti pozemkov, miestnych komunikácií, ktoré ma z výpisu ROEP na obec
a to za účelom aby obec Kamenná Poruba bola aspoň čiastkovým vlastníkom týchto pozemkov, aby si
ich mohla následne vysporiadať.
-treba vypracovať VZN obce Kamenná Poruba o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev
a číslovaní stavieb na území obce Kamenná Poruba, s tým že momentálne sa ulice nebudú rozširovať,
a nové domy, ktoré sa nachádzajú mimo ulíc budú mať len súpisné čísla.

K bodu 5. Interpelácie poslancov
-Kavecký M.-v obedári 2x polievka-starosta-treba to hneď reklamovať.
-kultúrna komisia vypracovala plán akcií na rok 2018 ( viď. Príloha)
-Ing. Skotnický L.-budeme brať do zamestnania nového pracovníka ?
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Od. 2.1.2018 sme zobrali do TPP p. Hodása Ľudovíta ( doteraz bol zamestnaný na živnosť).
p. Stančeka sme zobrali na dohodu, lebo nevieme čo bude s p. Takáčom. Zatiaľ je na PN.
Mgr. Frolová-čo je s chodníkmi?-p. starosta čakáme na podklady zo SEVAK a.s. Žilina aby sme mohli
dať vypracovať PD. ( dažďová kanalizácia)
Parkovisko pri kostole- treba ho odvodniť, alebo vysypať štrkom.-p. starosta je možné odvodnenie
napojiť na kanál okolo kostola, musí s tým súhlasiť správca farnosti.
-vianočná výzdoba-treba niečo zakúpiť na stromček aj na výzdobu obce-starosta-na budúce
zastupiteľstvo pripravím nejaký návrh ( oslovím obec Turie resp. Višňové kto im dodával výzdobu).
-umelá tráva na multifunkčom ihrisku zničená treba by ju vymeniť. Chodíme hrávať do Konskej.
ˇ( tam pekne zamykajú ihrisko a čo u nás správca ?...)
-Pekný J., Kavecký P., Ing. Skotnický Ľ.-prečo sa neposýpajú cesty? Na Vŕšok sa nedá vyjsť. Tak isto
ul. Hranice.
-p. Jánošíková žiada o príspevok cca 350 € od obce na nahrávanie CD pre spevácky zbor Lienky.
Keďže nie sú zaregistrovaný ako OZ, zaplatíme to ako obec.

K bodu 6. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:15 h.
Zapísal/(a): Ing. Huljaková Emília

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

....................................................
Starosta obce
Overovatelia:
Pekný Juraj

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

Ing. Sandanus Martin
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