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 27. riadneho zasadnutia poslancov OZ v Kamennej Porube
konaného dňa 4.8.2021 o 18-tej hod. v zasadačke OÚ v Kamennej Porube
Prítomní:

Ing. Pavol Sandanus - starosta obce
Poslanci : Mgr. M. Frolová, Bc. M. Janošiková, Mgr. Kavecká J., p. Mičuch J.,
p. Pekný J., Ing. Skotnický Ľ.,
Neprítomní:

Poslanci: Sandanus P. Ing., Hodás P., p. Uherčíková A.

Ďalší prítomní: Mgr. P. Dubeňová, Mgr. Z. Maniaková,
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:
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 6 a OZ je uznášania schopné.
(Nadpolovičná väčšina všetkých)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným návrhom programu
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schvaľovanie programu.
2. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo zasadnutia OZ zo dňa 16.6.2021
3. Schvaľovanie prevodu vlastníckeho práva k projektovej dokumentácii stavby
„Kamenná Poruba, ulica Jarky Vodovod a kanalizácia“, ktorú vypracoval
autorizovaný projektant Ing. Danica Galvánková č. autorizácie 0496*A*2-2,
schválenej v stavebnom konaní na Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., so
sídlom: Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297 a schvaľovanie návrhu
zmluvy medzi postupujúcim obcou Kamenná Poruba a preberajúcim
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
4. Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2021
5. 7. zmena rozpočtu na rok 2021
6. Schválenie použitia Rezervného fondu na kapitálové výdavky uskutočnené v roku
2021
7. Rôzne
8. Záver.
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Následne sa starosta obce spýtal, či má niekto z prítomných k návrhu programu
pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.
Starosta obce má tri pozmeňujúce návrhy :
Jeden predkladá ekonóm obce -Ing. Chrastecká -návrh aby sa doplnil bod 6- 8. zmena
rozpočtu na rok 2021, starosta obce Ing. Pavol Sandanus- bod 8- Spolupráca obce Kamenná Poruba
s mestom Žilina v rámci kandidatúry mesta Žilina na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026,
bod 9- Zámer výstavby novej MŠ v lokalite pod kostolom
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje doplniť bod 6 - 8. zmena rozpočtu na rok 2021,
bod 8 - Spolupráca obce Kamenná Poruba s mestom Žilina v rámci kandidatúry
mesta Žilina na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026,
bod 9 - Zámer výstavby novej MŠ v lokalite pod kostolom
Tieto body programu bol prijaté počtom hlasov
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

počet

mená poslancov

6

Mgr. Kavecká J., Mgr. Frolová M., Bc. Janošiková, p. Pekný J., p.
Mičúch J., Ing. Skotnický Ľ.

3

Ing. P. Sandanus, p. j. Hodás,, Uherčíková A.

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 uznesení obecného zastupiteľstva zo zasadnutia OZ zo dňa 16.6.2021
3. Schvaľovanie prevodu vlastníckeho práva k projektovej dokumentácii stavby „Kamenná Poruba,
ulica Jarky Vodovod a kanalizácia“, ktorú vypracoval autorizovaný projektant Ing. Danica
Galvánková č. autorizácie 0496*A*2-2, schválenej v stavebnom konaní na Severoslovenské
vodárne a kanalizácie, a.s., so sídlom: Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297
a schvaľovanie návrhu zmluvy medzi postupujúcim obcou Kamenná Poruba a preberajúcim
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
4. Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2021
5. 7. zmena rozpočtu na rok 2021
6. 8. zmena rozpočtu na rok 2021
7. Schválenie použitia Rezervného fondu na kapitálové výdavky uskutočnené v roku 2021

8. Spoluprácu obce Kamenná Poruba s mestom Žilina v rámci kandidatúry mesta Žilina na
titul Európske hlavné mesto kultúry 2026
9. Zámer výstavby novej MŠ v lokalite pod kostolom
10. Rôzne
11. Záver.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
6

mená poslancov
Mgr. Kavecká J., Mgr. Frolová M., Bc. Janošiková, p. Pekný J., p.
Mičúch J., Ing. Skotnický Ľ.

Proti:
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Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

3

Ing. P. Sandanus, p.J. Hodás, A. Uherčíková

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. Kavecká J.
a za overovateľov: p. poslancov : p. Pekný J., Ing. Ľ.Skotnický
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet
6

3

mená poslancov
Mgr. Kavecká J., Mgr. Frolová M., Bc. Janošiková, p. Pekný J., p.
Mičúch J., Ing. Skotnický Ľ.

Ing. P. Sandanus, p.J. Hodás, A. Uherčíková

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
16.6.2021
Uznesenia obecného zastupiteľstva zo zasadnutí OZ zo dňa 16.6.2021 predložil starosta obce Ing.
Pavol Sandanus.

Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva zo zasadnutia OZ
zo dňa 16.06.2021
Č. uznesenia

Názov bodu

Stav
(splnená, v plnení,
pozastavená, zrušená)

224/2021

227/2021

Schvaľovanie predaja pozemku vo
vlastníctve obce pre Oľgu Domanickú
– časť parcely EKN 886/102, vedenej
na LV č.2254 pre katastrálne územie
Kamenná Poruba, obec Kamenná
Poruba, okres Žilina
Dodatok č.1 k Príloha k „Zásadám o
hospodárení s majetkom obce“

splnená

splnené

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba podľa §11 ods.4 zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
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I.

Berie na vedomie

informáciu o plnení uznesení z 26. riadneho zasadnutia OZ zo dňa 16.06.2021
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet
6

3

mená poslancov
Mgr. Kavecká J., Mgr. Frolová M., Bc. Janošiková, p. Pekný J., p.
Mičúch J., Ing. Skotnický Ľ.

Ing. P. Sandanus, p.J. Hodás, A. Uherčíková

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

K bodu č. 3 – Schvaľovanie prevodu vlastníckeho práva k projektovej dokumentácii stavby
„Kamenná Poruba, ulica Jarky Vodovod a kanalizácia“, ktorú vypracoval autorizovaný projektant
Ing. Danica Galvánková č. autorizácie 0496*A*2-2, schválenej v stavebnom konaní na
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., so sídlom: Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO:
36672297 a schvaľovanie návrhu zmluvy medzi postupujúcim obcou Kamenná Poruba
a preberajúcim Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
A: Schvaľuje
v súlade § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
prevod majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa:
Obec Kamenná Poruba (ďalej len postupujúci) prevedie odplatne na Severoslovenské
vodárne a kanalizácie, a.s., so sídlom: Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297 (ďalej
len preberajúci), vlastnícke právo k projektovej dokumentácii stavby „Kamenná Poruba, ulica
Jarky Vodovod a kanalizácia“, ktorú vypracoval autorizovaný projektant Ing. Danica Galvánková
č. autorizácie 0496*A*2-2, schválenej v stavebnom konaní.
Nadobudnutím vlastníckeho práva k projektovej dokumentácii stavby schválenej v
stavebnom konaní a práv k pozemkom oprávňujúcim uskutočniť výstavbu, sa preberajúci stáva
právnym nástupcom postupujúceho ako účastník stavebného konania vodnej stavby „Kamenná
Poruba, lokalita Huboč Kanalizácia; Kamenná Poruba, lokalita Huboč Vodovod; Kamenná Poruba,
ulica Jarky Vodovod a kanalizácia“ /ďalej len „stavba“/, v rozsahu stavby Kamenná Poruba, ulica
Jarky Vodovod a kanalizácia“: OBJ 1 Vodovod z rúr HDPE 100 DN 100 PN 10 v dĺžke 209 m a
OBJ 2 Splašková kanalizácia PVC-U korugované DN 300 v dĺžke 209 m.
Výška ceny za odplatný prevod vlastníctva projektovej dokumentácie je stanovená
dohodou zmluvných strán v sume: 10,00 €.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že preberajúci ako stavebník zabezpečí
realizáciu uvedenej stavby na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
Obec Kamenná Poruba zverejnila zámer previesť majetok obce, na svojej úradnej tabuli a
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na internetovej stránke obce v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí, v znení neskorších predpisov, dňa 19.7.2021.
B: Schvaľuje
návrh Zmluvy č. 905/2021 „o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o
potvrdení právneho nástupníctva účastníka stavebného konania“ medzi „Postupujúci - stavebník:
Obec Kamenná Poruba“ a „Preberajúci: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.“.

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet
6

3

mená poslancov
Mgr. Kavecká J., Mgr. Frolová M., Bc. Janošiková, p. Pekný J., p.
Mičúch J., Ing. Skotnický Ľ.

Ing. P. Sandanus, p.J. Hodás, A. Uherčíková

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

K bodu č. 4 – Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2021
Ustanovenie § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov ukladá hlavnému kontrolórovi predložiť raz za šesť mesiacov obecnému zastupiteľstvu
plán kontrolnej činnosti.
V zmysle citovaného zákona predkladá hlavná kontrolórka obce návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Kamenná Poruba na II. polrok 2021.
Plán kontrolnej činnosti bol v súlade s § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený v zákonnej lehote 15 dní dňa 28.06.2021.V
súlade s § 20 ods. 5. zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov súčasťou predloženého materiálu je aj návrh na uznesenie poveriť hlavnú
kontrolórku na výkon kontrolnej činnosti v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti.
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 a audite a o
zmene a doplnení niektorých zákonov bude činnosť hlavnej kontrolórky v II. polroku 2021
zameraná na nasledovné činnosti:
Plán výkonu kontrolnej činnosti:
A. Finančné kontroly
1. Kontrola tvorby a použitia sociálneho fondu za 1. polrok 2021
2. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám vo
vybraných mesiacoch 1. polroka 2021 v Základnej škole s materskou školou 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 na roky 2022-2024
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4. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce v Kamennej Porube po prerokovaní predloženého materiálu
1. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kamenná Poruba na II. polrok 2021.
2. poveruje
V zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v zmysle plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na II. polrok 2021.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet
6

3

mená poslancov
Mgr. Kavecká J., Mgr. Frolová M., Bc. Janošiková, p. Pekný J., p.
Mičúch J., Ing. Skotnický Ľ.

Ing. P. Sandanus, p.J. Hodás, A. Uherčíková

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

K bodu č. 5 – 7. zmena rozpočtu na rok 2021
Podľa § 14 odsek 2. Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004
Z. z., navrhujeme 7. 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 /

Strana 6 z 10

Telocvičňa – dodatok č. 1/doplatok na Telocvičňu/ - zmena v kóde zdroja – presun z KZ 41 na KZ 52
Výstavba chodníkov z úveru sa nebude realizovať – celý úver sa použije na výstavbu Telocvične
Systémová podpora Urbis – zvýšenie o sumu 985 € z dôvodu zapájania nových počítačov do D-COM
Všeobecné služby VPP – to sú všetky vyfakturované práce chlapov čo pre nás robí sro
Kompostéry – nakupovalo sa nových 45 ks kompostérov
Špeciálne služby – to je FA za svetlo-technické posúdenie stavby MŠ
Veselý deň rodiny – FA za predstavenie pre deti
Stroje, zariadenie KD – nákup novej chladničky do kultúrneho domu

Koniarka- musí sa upraviť dreváreň- protipožiarna odolnosť, lebo by sme nemohli skolaudovať
pôvodnú časť. Zároveň začíname robiť strechu na prednej časti.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
Berie na vedomie 7. zmenu rozpočtu obce Kamenná Poruba vrátane programov a podprogramov
na rok 2021.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet
6

3

mená poslancov
Mgr. Kavecká J., Mgr. Frolová M., Bc. Janošiková, p. Pekný J., p.
Mičúch J., Ing. Skotnický Ľ.

Ing. P. Sandanus, p.J. Hodás, A. Uherčíková

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

K bodu č. 6 – 8. zmena rozpočtu na rok 2021
Prišla dotácia za Projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ.
Potrebujem navýšiť príjmy:
322 001 KZ 1AA1 v sume 47 176,09 €
322 001 KZ 1AA2 v sume 5 550,13 €
Vo výdavkoch potrebujem zmeniť kódy zdroja - zvýšiť položky s novými kódmi zdroja 1AA1
a 1AA2 /peniaze zo ŠR/ a znížiť kód zdroja 46 /naše peniaze/.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube:
Schvaľuje 8. zmenu rozpočtu obce Kamenná Poruba vrátane programov a podprogramov na rok
2021.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet
6

3

mená poslancov
Mgr. Kavecká J., Mgr. Frolová M., Bc. Janošiková, p. Pekný J., p.
Mičúch J., Ing. Skotnický Ľ.

Ing. P. Sandanus, p.J. Hodás, A. Uherčíková

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 4 a viac
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K bodu č. 7 – Schválenie použitia Rezervného fondu na kapitálové výdavky uskutočnené
v roku 2021
Použitie prostriedkov rezervného fondu na jednotlivé investície sa schvaľovalo v návrhu
rozpočtu, ale že musí byť aj samostatné uznesenie, že sa prostriedky RF môžu použiť na
kapitálové výdavky

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje použitie prostriedkov Rezervného fondu obce Kamenná Poruba na kapitálové výdavky
uskutočnené v roku 2021.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet
6

3

mená poslancov
Mgr. Kavecká J., Mgr. Frolová M., Bc. Janošiková, p. Pekný J., p.
Mičúch J., Ing. Skotnický Ľ.

Ing. P. Sandanus, p.J. Hodás, A. Uherčíková

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

K bodu č. 8 – Spoluprácu obce Kamenná Poruba s mestom Žilina v rámci kandidatúry
mesta Žilina na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026
Starosta:
Kandidatúra Žiliny na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 spoločne s partnerskými
mestami Frýdek-Místek, Bielsko-Biała a celým regiónom Beskýd, otvára novú výzvu na
zapojenie kultúrnej a kreatívnej obce Akcelerátor Beskydy 20<26. Možnosť získania titulu
Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2026 prináša už teraz priestor a príležitosti pre rozvoj
cezhraničnej kultúrnej spolupráce v celom regióne. Mesto Žilina potrebuje vytvoriť čo najväčšie
zázemie pre úspešný projekt , aby spoločne vytvorili ponuku kultúrnych akcií pre návštevníkov.
Mgr. Dubeňová-projekt prinesie rozvoj celému regiónu.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
A: Schvaľuje
spoluprácu obce Kamenná Poruba s mestom Žilina v rámci kandidatúry mesta Žilina na
titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 v zmysle Návrhu spolupráce medzi obcou a mestom
Žilina.
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet
6

3

mená poslancov
Mgr. Kavecká J., Mgr. Frolová M., Bc. Janošiková, p. Pekný J., p.
Mičúch J., Ing. Skotnický Ľ.

Ing. P. Sandanus, p.J. Hodás, A. Uherčíková

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

K bodu č. 9 – Zámer výstavby novej MŠ v lokalite pod kostolom
Starosta- Nadstavba, stavebné úpravy MŠ - dali sme vypracovať PD a zároveň sme žiadali
o vydanie stavebného povolenia . Účastník konania -sused podal námietku voči stavbe s tým že
nesúhlasí aby došlo ešte k ďalšiemu navýšeniu budovy. Dali sme vypracovať svetlotechnické
posúdenie, v ktorom sa konštatuje, že plánovaná stavba: Nadstavba a stavebné úpravy MŠ a jej
vplyv na existujúci objekt -rodinný dom s.č. 150 nie je v zmysle normatívnych požiadaviek STN
73 4301 na preslnenie a STN 730580-1 na dostupnosť denného svetla v priestoroch s dlhodobým
pobytom ľudí, preto treba začať s novým projektom na pozemku pod kostolom. A riešiť to tak,
aby terajšia škôlka bola už len škola. Komunikoval som s ekonómom diecézy p. P. Dubcom, ktorý
súhlasil s podmienkou výmeny pozemkov. Prvým krokom by bolo vytvorenie štúdie, s ktorou by
musela súhlasiť hygiena.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
A: Schvaľuje
zámer výstavby novej MŠ v lokalite pod kostolom.
B: Poveruje
starostu obce jednať so zástupcami vlastníka pozemkov (Rímskokatolícka cirkev)
o spôsobe vysporiadania pozemkov v prospech obce a zahájiť práce na projektovej dokumentácii.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

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

počet
6

3

mená poslancov
Mgr. Kavecká J., Mgr. Frolová M., Bc. Janošiková, p. Pekný J., p.
Mičúch J., Ing. Skotnický Ľ.

Ing. P. Sandanus, p.J. Hodás, A. Uherčíková
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K bodu č. 10 – Rôzne
Starosta
• diskutujem s p.Oscar Mathews (Infinity Real Estate Development) o vytvorení detského
ihrisla v areáli OŠK. Spoločnosť Infinity Real Estate Development má záujem odkúpiť
pozemky od obce pod bytovkami na Skotni. Starosta ho požiadal, aby poslal návrh.
• Podpísal som dohodu o investičnej pomoci pre Porubské služby. Chceme kúpiť auto.
Dacia slúži na rozvážanie obedov aj na nákup tovarov. Chce preto kúpiť menšie úžitkové
auto. P. Sko tnický ponúkol Dacia Lodgy ako najlacnejšiu verziu.
Mgr. Kavecká
• P. farár nformoval, že odslúži omšu pri kaplnke 15.8.2021. Koláče upečú ženy v škole
a víno zaistí Mgr. Frolová, ozvučenie zabezpečí p. Janošiková
• Sima Magušinová (Martausová) súhlasila s koncertom, cena by bola 4 500 € bez DPH ,
ešte pošle možný termín
Mgr. Frolová
• Problém s povodňami- priekopa pred jej domom sa vylieva , starosta odpovedal-najväčší
problém je za Kramorišmi, kde bola osadená malá rúra. Chce pravidelne čistiť kanály.
Majitelia pozemkov by mali robiť vodozádržné opatrenia.

K bodu č. 10 – Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20:30 hod
Budúce zastupiteľstvo bude : podľa potreby

Zapísal/(a):

Mgr. Júlia Kavecká

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

Overovatelia:

p. Juraj Pekný

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

Ing. Ľubomír Skotnický

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

Ing. Pavol Sandanus
Starosta obce
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