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 20. riadneho zasadnutia poslancov OZ v Kamennej Porube
konaného dňa 30.9.2020 o 18-tej hod. v zasadačke obecného úradu
v Kamennej Porube
Prítomní:

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

Neprítomní:

Poslanci: Uherčíková Adriana, Bc. Janošíková Mária, Mičúch Juraj

Ďalší prítomní: viď. prezenčná listina
Verejnosť:
občania obce -viď. prezenčná listina

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 6 a OZ je uznášania schopné.
(Nadpolovičná väčšina všetkých)

Schválenie programu
Následne starosta oboznámil prítomných s návrhom programu 20. 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 26.8.2020
3. Informácia o možnosti kúpy objektu „Žaba“ na obecnom námestí
4. Schválenie prijatia bezúročného návratného úveru z MFSR
5. Správa o výsledku kontroly – kontrola poskytovania cestovných náhrad pri
pracovných cestách
6. Správa o výsledku kontroly – kontrola čerpania PHM
7. XIII. Zmena rozpočtu na rok 2020
8. XIV. Zmena rozpočtu na rok 2020
9. Rôzne
10. Záver
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
počet

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

3

mená poslancov
Pekný Juraj, Ing. Skotnický Ľubomír, Ing. Sandanus Peter,
Mgr. Kavecká Júlia, Mgr. Frolová Mária, Hodas Ján

Uherčíková Adriana, Bc. Jánošíková Mária, Mičúch Juraj

Nehlasovali:
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 – pracovník OcU
a za overovateľov: p. poslancov : Ing. Sandanus Peter, Ing. Skotnický Ľubomír
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
počet

Hlasovanie:
Za:

6

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

3

mená poslancov
Pekný Juraj, Ing. Skotnický Ľubomír, Ing. Sandanus Peter,
Mgr. Kavecká Júlia, Mgr. Frolová Mária, Hodas Ján

Uherčíková Adriana, Bc. Jánošíková Mária, Mičúch Juraj

Nehlasovali:
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
26.8.2020
O 18,15 hod. prišla Bc. Jánošíková Mária – poslanec.
Prítomní:

Ing. Pavol Sandanus- starosta obce
Poslanci : Pekný Juraj, Ing. Skotnický Ľubomír, Ing. Sandanus Peter
Mgr. Kavecká Júlia, Mgr. Frolová Mária, Hodas Ján,
Bc. Janošíková Mária

Neprítomní:

Poslanci: Uherčíková Adriana, Mičúch Juraj

Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je aj naďalej uznášania schopné.

Uznesenia obecného zastupiteľstva zo zasadnutia OZ zo dňa 26.8.2020 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.
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I.

Berie na vedomie

informáciu o plnení uznesení z 19. riadneho zasadnutia OZ zo dňa 26.8.2020
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
počet

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

mená poslancov

7

Pekný Juraj, Ing. Skotnický Ľubomír, Ing. Sandanus Peter,
Mgr. Kavecká Júlia, Mgr. Frolová Mária, Hodas Ján
Bc. Jánošíková Mária

2

Uherčíková Adriana, Mičúch Juraj

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

K bodu č. 3 – Informácia o možnosti kúpy objektu Žaba“ na obecnom námestí
O 18,25 hod. prišla p. Uherčíková Adriana – poslanec.
Prítomní:

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

Neprítomní:

Poslanci: Mičúch Juraj

Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 8 a OZ je aj naďalej uznášania schopné.

Starosta obce predložil prítomným informáciu o možnosti kúpy objektu „Žaba“ na obecnom
námestí a následne privítal majiteľa tohto objektu p. Pavla Alberta, ktorý prišiel na OZ aby
ponúkol svoju nehnuteľnosť na predaj Obci.
Pavol Albert – je to voľné, v objekte už nepodnikám, sú tam toalety, voda. Treba to vidieť.
Sandanus Peter – je tam kanalizácia?
Pavol Albert – nie, nie je . Je tam žumpa.
Hodas Ján – koľko by si za to chcel
Pavol Albert – som otvorený dohode. Dal by som vypracovať znalecký posudok pri záujme
o kúpu.
Sandanus Peter – ak by sme našli nejaký konkrétny zámer načo by sme vedeli tento objekt
využiť, až potom by sa dalo uvažovať o nejakej kúpe, inak neviem či by to pre obec malo
zmysel
Pavol Albert – ja nenútim nikoho do kúpy, ja som platil za prenájom pozemku 24 rokov, tak ak
by som to nepredal, dal by som žiadosť na obec na odkúpenie pozemku.
Kavecká Júlia – myslím, že by sa to dalo využiť.
Starosta – mohli by sme si dohodnúť termín (OZ) a ísť na obhliadku tohto objektu a potom sa
rozhodnúť
Frollová Mária – navrhla termín v pondelok 5.10.2020 o 18,00 hod..
Všetci prítomní poslanci aj starosta a p. Albert s termínom súhlasili.
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Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, starosta predniesol návrh na uznesenie:

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Informáciu o možnosti kúpy Žaby“ na obecnom námestí
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

počet

mená poslancov

8

Pekný Juraj, Ing. Skotnický Ľubomír, Ing. Sandanus Peter,
Mgr. Kavecká Júlia, Mgr. Frolová Mária, Hodas Ján
Bc. Jánošíková Mária, Uherčíková Adriana

1

Mičúch Juraj

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

K bodu č. 4 – Schválenie prijatia bezúročného návratného úveru z MFSR
Starosta predložil prítomným stanovisko HK k prijatiu návratných zdrojov financovania.
Dôvodová správa
V zmysle § 17 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. preveruje hlavný kontrolór dodržanie
podmienok na prijatie návratných zdrojov pred ich prijatím.
Zákonná podmienka podľa § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. a v zmysle Uznesenia
vlády SR č. 494/2020 bola splnená.

Záver
Na základe predložených údajov, ktoré som mala k dispozícii konštatujem, že obec Kamenná
Poruba spĺňa všetky predpísané zákonné podmienky pre prijatie návratnej finančnej výpomoci
zo štátnych finančných aktív poskytnutej Ministerstvom financií Slovenskej republiky vo výške
38 677,00 € na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z
príjmov fyzických osôb v roku 2020 a tiež Uznesenia vlády SR č. 494/2020 z 12. 08. 2020.
Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu NFV je kladné.
Následne starosta predložil prítomným návrh na prijatie bezúročného návratného úveru
z MFSR. Je tam odklad splátok až na rok 2024.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, starosta predniesol návrh na uznesenie:
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Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba po prerokovaní predloženého materiálu
I.

Berie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra obce Kamenná Poruba k prijatiu návratných zdrojov
financovania
II.

Schvaľuje

prijatie návratných zdrojov financovania - pôžičky na kompenzáciu výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020, ktorú poskytuje Ministerstvo financií SR na výkon ich
samosprávnych pôsobností v nadväznosti na schválené uznesenie vlády Slovenskej
republiky č. 494 z 12. augusta 2020 v sume 38 677,00 € so začiatkom splácania v
r.2024.
Prijaté prostriedky z NFV budú použité na kompenzáciu výdavkov
vyčerpaných obcou v priebehu roka 2020
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

počet

mená poslancov

8

Pekný Juraj, Ing. Skotnický Ľubomír, Ing. Sandanus Peter,
Mgr. Kavecká Júlia, Mgr. Frolová Mária, Hodas Ján
Bc. Jánošíková Mária, Uherčíková Adriana

1

Mičúch Juraj

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

K bodu č. 5 – Správa o výsledku kontroly – kontrola poskytovania cestovných náhrad
pri pracovných cestách
Hlavná kontrolórka obce predložila prítomným správu o výsledku kontroly – poskytovanie
cestovných náhrad pri pracovných cestách v roku 2019
Dôvodová správa
Ustanovenie § 18 f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov ukladá hlavnému kontrolórovi predložiť obecnému zastupiteľstvu správu o výsledku
kontroly.
V zmysle citovaného zákona predkladá hlavná kontrolórka obce Kamenná Poruba správu o
výsledku kontroly - Kontrola poskytovania cestovných náhrad pri pracovných cestách v roku
2019 a používanie služobných motorových vozidiel na služobné jazdy za rok 2019
Cieľom kontroly bolo zistiť dodržiavanie a uplatňovania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných
náhradách, overiť používanie a spôsobu využitia motorových vozidiel v majetku obce Kamenná
Poruba, posúdiť či sa finančné operácie na kontrolovaných subjektoch vykonali správne v súlade so
zákonom a posúdiť či sa verejné zdroje využívali hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
predovšetkým či sa dodržiavala finančná disciplína.
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Záver a odporúčanie hlavnej kontrolórky z výsledku kontroly poskytovania cestovných náhrad
pri pracovných cestách je:
1. Zaviesť evidenciu žiadaniek na prepravu/použitie služobného motorového vozidla,
2. Dodržiavanie vykonávanie základnej finančnej kontroly pri žiadankách na prepravu,
3. Zaviesť vozový zošit služobných motorových vozidiel obce,
4. Uzavrieť Dohody o vedení služobných motorových vozidiel so zamestnancami, ktorí používajú
služobné motorové vozidlá obce,
5. Určiť zodpovednosť za škodu pri prevádzke služobného motorového vozidla
Povinná osoba nepodala v stanovenej lehote písomné námietky k zisteným nedostatkom a
navrhnutým odporúčaniam. Nakoľko povinná osoba neuplatnila námietky v návrhu správy o
výsledku kontroly, považujú sa zistené nedostatky a navrhnuté odporúčania a lehota na predloženie
písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov za
akceptované.

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

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba po prerokovaní predloženého materiálu
berie na vedomie
Správu o výsledku kontroly – Kontrola poskytovania cestovných náhrad pri pracovných cestách a
používanie služobných motorových vozidiel na služobné jazdy za rok 2019.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

počet

mená poslancov

8

Pekný Juraj, Ing. Skotnický Ľubomír, Ing. Sandanus Peter,
Mgr. Kavecká Júlia, Mgr. Frolová Mária, Hodas Ján
Bc. Jánošíková Mária, Uherčíková Adriana

1

Mičúch Juraj

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

K bodu č. 6 – Správa o výsledku kontroly – kontrola čerpania PHM
Hlavná kontrolórka obce predložila prítomným správu o výsledku kontroly – kontrola čerpania
PHM
Dôvodová správa
Ustanovenie § 18 f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov ukladá hlavnému kontrolórovi predložiť obecnému zastupiteľstvu správu o výsledku
kontroly.
V zmysle citovaného zákona predkladá hlavná kontrolórka obce Kamenná Poruba správu o
výsledku kontroly - Kontrola čerpania PHM na služobné vozidlá vo vybraných mesiacoch I.
polroka 2020.
Kontrolou neboli u kontrolovaného subjektu zistené nedostatky.
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Záver a odporúčanie hlavnej kontrolórky
1. obec vedie potrebné záznamy o prevádzke služobných motorových vozidiel v zmysle
internej smernice č. 2/2020,
2. obec vedie evidenciu nákupu a spotreby PHM pri služobných motorových vozidlách.

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

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba po prerokovaní predloženého materiálu

berie na vedomie
Správu o výsledku kontroly – Kontrola čerpania PHM na služobné vozidlá vo vybraných mesiacoch
I. polroka 2020.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

počet

mená poslancov

8

Pekný Juraj, Ing. Skotnický Ľubomír, Ing. Sandanus Peter,
Mgr. Kavecká Júlia, Mgr. Frolová Mária, Hodas Ján
Bc. Jánošíková Mária, Uherčíková Adriana

1

Mičúch Juraj

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

K bodu č. 7 – XIII. Zmena rozpočtu na rok 2020
Ekonómka obce predložila materiál na rokovanie o XIII. Zmene rozpočtu na rok 2020, zároveň
predniesla a vysvetlila jednotlivé položky 13. zmeny rozpočtu obce:

Dôvodová správa
Podľa § 14 odsek 2. Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č.
583/2004 Z. z., navrhujeme XIII. 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.
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Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, starosta predniesol návrh na uznesenie:

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo:
Berie na vedomie

XIII. zmenu rozpočtu obce Kamenná Poruba vrátane programov

a podprogramov na rok 2020

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

Rozpočet na rok
2020 v €
1 274 737,57
735 183,87
70 532,63
469 021,07
0,00
0,00
1 274 737,57

13. zmena
4.9.2020
1 376 794,93
776 357,00
72 049,18
528 388,75
1 000,00
754 531,33
2 132
18 326,26
983,48

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

Rozpočet na rok
2020 v €
1 132 473,20
1 132 473,20
35 000,00
35 000,00
7 449,22
7 449,22
1 174 922,42

13. zmena
4.9.2020
1 255 093,93
1 255 093,93
836 720,64
836 720,64
7 449,22
7 449,22
2 099 263,79

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

počet

mená poslancov

8

Pekný Juraj, Ing. Skotnický Ľubomír, Ing. Sandanus Peter,
Mgr. Kavecká Júlia, Mgr. Frolová Mária, Hodas Ján
Bc. Jánošíková Mária, Uherčíková Adriana

1

Mičúch Juraj

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

K bodu č. 8 – XIV. Zmena rozpočtu na rok 2020
Ekonómka obce predložila materiál na rokovanie o XIV. Zmene rozpočtu na rok 2020, zároveň
predniesla a vysvetlila jednotlivé položky 14. zmeny rozpočtu obce:

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

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo:
Schvaľuje XIV. zmenu rozpočtu obce Kamenná Poruba vrátane programov a podprogramov
na rok 2020

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

Rozpočet na rok
2020 v €
1 274 737,57
735 183,87
70 532,63
469 021,07
0,00
0,00
1 274 737,57

14. zmena
30.9.2020
1 377 944,93
776 357,00
72 699,18
528 888,75
1 000,00
793 208,33
2 172
18 153,26
983,48

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

Rozpočet na rok
2020 v €
1 132 473,20
1 132 473,20
35 000,00
35 000,00
7 449,22
7 449,22
1 174 922,42

14. zmena
30.9.2020
1 324 081,74
1 324 081,74
839 786,64
839 786,64
7 449,22
7 449,22
2 171 317,60

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
8

mená poslancov
Pekný Juraj, Ing. Skotnický Ľubomír, Ing. Sandanus Peter,
Mgr. Kavecká Júlia, Mgr. Frolová Mária, Hodas Ján
Bc. Jánošíková Mária, Uherčíková Adriana
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Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

1

Mičúch Juraj

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

K bodu č. 9 – Rôzne
Starosta oboznámil prítomných o prácach, ktoré vykonávajú zamestnanci obecného podniku
a o ich priebehu, ukončení atď., ďalej o nákupe strojov pre obecný podnik.
- Materská škola – rekonštrukcia kúpeľňa a rozšírenie MŠ o jednu triedu prebehla
v termíne, čiže sa mohli prijať všetky deti. Nakúpilo sa nové zariadenie aj vybavenie
triedy. Doložené foto, ktoré budú dostupné na webe.
- Koniarka – momentálne je sa pracuje na zateplení fasády, zrealizovalo sa napojenie na
verejnú kanalizáciu. Do zimy chceme dorobiť fasádu a dotiahnuť plyn. Potom sa
presunieme na práce vo vnútri objektu.
- Amfiteáter – je dorobená strecha, dali sa oplechovať aj krajové klieštiny, je dokončený
aj bleskozvod. Chceme to osvetliť, naraz aj s dráhou pre hasičov.
- Porubské služby:
Nákup strojov:
UNC – Bobcat - Využitie UNC je širokospektrálne:
- Výkopové, búracie a stavebné práce (nielen pre obec)
- Obsluha zberného dvora
- Zimná údržba ciest, chodníkov a parkovísk
- Letná údržba ciest – zasýpanie výtlkov, zametanie
- Pomoc pri mimoriadnych udalostiach
Malotraktor s príslušenstvom, bočný mulčovač, vlečka, radlica na sneh, posyp Traktor bude slúžiť:
- Údržba verejnej zelene – mulčovanie priekop a iných trávnatých plôch, zvoz
zeleného odpadu – trávy, lístia, konárov
- Zvoz separovaného zberu
- Zimná údržba chodníkov a menších úsekov ciest
- Odvoz pri stavebných, výkopových a búracích prácach
- Obsluha areálu futbalového ihriska
Fotodokumentácia týchto prác a strojov budú zverejnené na webe a káblovke.
Starosta privítal na zastupiteľstve aj zástupcu spoločnosti INFINTY p. Kokavcovú Annu, ktorá
podala aktuálne informácie o pokračovaní príprav na stavbu bytoviek a aj o predaji bytov.
1. Chceme umiestniť vzorový zariadený dvojizbový byt (7,5x12m) na spodnej časti
pozemku medzi stromami , ktorý si záujemcovia môžu prísť pozrieť. Vzorový byt
chceme umiestniť ešte tento rok.
2. Budeme k dispozícii všetkým obyvateľom, aby sme mohli odpovedať na prípadné
otázky, ktoré v súvislosti s projektom majú.
3. Akcie – stretnutia s ľuďmi nebudú prebiehať, nakoľko sú obmedzenia kvôli COVID19.
4. Vyjadrenia pre územné rozhodnutia – všetko prebehlo hladko, sú vydané záväzné
stanoviská, začiatok výstavby plánujeme približne Máj 2021.
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Ďalej mala slovo p. riaditeľka ZŠ Mgr. Zuzana Maniaková:
P. riaditeľka
- Ďakujem p. starostovi za vykonanie prác v MŠ a dohľad nad rekonštrukciou MŠ. Práce sú
vytvorené pekne a kvalitne, mohli sme tak otvoriť novú triedu v MŠ pre deti z obce. Nová trieda
je vybavená pekným novým nábytkom a zariadením.
- RÚVZ potvrdil súhlas s prevádzkovaním nových priestorov, je vypracovaný a schválený
aj Dodatok č. 1 k prevádzkovému poriadku MŠ.
- Začiatok šk. roka sme zvládli, stále ideme v sprísnenom hygienicko-epidemiologickom
režime.
- Projekt Pomáhajúce profesie II, škola cezeň získala finančné prostriedky na mzdy 3 nových
zamestnancov (2 asistenti učiteľa, 1 školský špeciálny pedagóg). Miesto školského špeciálneho
pedagóga stále nie je obsadené nakoľko na trhu práce nie sú voľní špeciálni pedagógovia. Sú
tam prísne podmienky na prax (5 rokov).
Obec ako zriaďovateľ školy, podpísala zmluvu s MPC na tento projekt, na konci kalendárneho
roka, keď škola musí nulovať účty, bude potrebné, aby obec financovala mzdy týchto
zamestnancov z projektu, pretože finančné prostriedky budeme dostávať na tento projekt spätne
až po vyplatení miezd a ich následnej kontrole. Potom sa obci vrátia. Takto je to zadefinované aj
v Zmluve.
- Výkazy, štatistiky a eduzber za školu sú odoslané, no stále figuruje Centrum voľného času
ako aktívna zložka školy napriek tomu, že jej činnosť jeho nulová. Bude potrebné urobiť zmenu
a túto zložku školy vyradiť zo siete škôl a školských zariadení.
- Problémy s parkovaním pri škole. Rodičia vozia deti priamo do dvora, najlepšie až ku vchodu.
Priestor pri MŠ aj pri škole je ráno zahltený autami, hrozí nebezpečenstvo úrazu detí, ktoré idú
peši, nakoľko šoféri áut sú k ostatným bezohľadní.
- Návrh riaditeľky školy - vytvoriť pre starých občanov obce malý pozdrav, ručne vyrobený od
žiakov pri príležitosti mesiaca októbra ako Mesiaca úcty k starším, keďže vzhľadom na situáciu
nie je možné urobiť nejaký program s vystúpením detí.
P. Uherčíková Adriana – či sa plánuje dať kontajner na cintorín pred dušičkami.
Starosta – v blízkej dobe umiestnime na cintorín jeden dodatočný 1100 l kontajner. O tri týždne
budú dodané na obec a na Porubské služby dva veľkokapacitné 13 m3 kontajnery, potom tam
bude umiestnený aj jeden takýto kontajner.
P. Hodas Ján – či sa nebudú robiť revízie mostov a znova sa chcem spýtať na zbrojnicu.
Starosta - obec sa musí starať o všetky mosty, ktoré sú súčasťou miestnych komunikácií. Ako
most v najhoršom stave evidujeme most na Vŕšok. Mostom sa budeme venovať, keď sa
uvoľníme zo súčasných prác na projektoch. Takisto aj práce na projektoch pre hasičskú
zbrojnicu začneme, keď si na to nájdeme čas. Momentálne sme všetci na úrade zahltení prácou
na existujúcich projektoch, zakladaní sro, bežnou agendou.
Mgr. Frollová Mária – či sa škola nebude napájať na kanalizáciu
Starosta – vieme o tomto probléme. Je škoda, že sa napojenie školy na kanalizáciu
nezrealizovalo súčasne s projektom rekonštrukcie školy. Problému sa takisto budeme venovať
po dokončení prebiehajúcich prác. Problém ale je, že do kanála poza školu vypúšťajú splaškovú
kanalizáciu aj iné domácnosti. Každá domácnosť, ktorá nie je napojená na verejnú kanalizáciu,
by mala byť schopná zdokladovať vývoz odpadových vôd. Časom sa z toho isto stane
povinnosť.
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K bodu č. 10 – Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 20,35 hod.
Budúce zastupiteľstvo bude : 28.10.2020

Zapísal/(a):

Mgr. Janka Turancová

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

Overovatelia: Ing. Peter Sandanus
..........................................................
Ing. Skotnický Ľubomír ..........................................................

Ing. Pavol Sandanus
Starosta obce
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