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 22. riadneho zasadnutia poslancov OZ v Kamennej Porube
konaného dňa 11.12.2020 o 18-tej hod. v hlavnej sále kultúrneho domu
v Kamennej Porube
Prítomní:

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

Neprítomní:

Poslanci: Mgr. Frolová Mária

Ďalší prítomní: viď. prezenčná listina
Verejnosť:

občania obce -viď. prezenčná listina

K bodu č. 1 - Otvorenie, schválenie programu, určenie zapisovateľa a overovateľov
zápisnice
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 8 a OZ je uznášania schopné.
(Nadpolovičná väčšina všetkých)

Schválenie programu
Následne starosta oboznámil prítomných s návrhom programu 22. 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 30.9.2020
a zo zasadnutia OZ zo dňa 12.10.2020
3. Diskusia k návrhu ZaD č. 3 UPN-O Kamenná Poruba
4. Informácia o predkladanej žiadosti o NFP pre registrovaný sociálny podnik
Porubské služby, s. r. o. v rámci Národného projektu „Investičná pomoc pre
sociálne podniky – nenávratná zložka“
5. Vystúpenie obce Kamenná Poruba zo združenia EUROREGIÓN BESKYDY
6. Správa audítora k IUZ a KUZ za rok 2019
7. Výročná správa obce za rok 2019
8. XV. zmena rozpočtu na rok 2020
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9. XVI. zmena rozpočtu na rok 2020
10. Návrh dodatku č. 4/2020 k VZN č. 5/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2020/2021 a o výške
príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamenná Poruba
11. Návrh dodatku č. 2/2020 k VZN č. 6/2018 o určení výšky finančných prostriedkov
určených na prevádzku na žiaka školského klubu detí a materskej školy a na žiaka
ZŠ s MŠ na prevádzku školskej jedálne so sídlom na území obce Kamenná Poruba
12. Návrh dodatku č. 01/2020 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 03/2019 o podmienkach
určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Kamenná Poruba
13. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly – kontrola vybratých uzavretých
zmlúv
14. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2021 - 2023
15. Návrh rozpočtu na roky 2021 - 2023
16. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021
17. Rôzne
18. Záver
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

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

Mgr. Frolová Mária

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 5 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 : Ing. Peter Sandanus, Ing. Ľubomír Skotnický
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

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

Mgr. Frolová Mária

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 5 a viac
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K bodu č. 2 - Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo zasadnutia OZ zo dňa
30.9.2020 a zo zasadnutia OZ zo dňa 12.10.2020
Uznesenia obecného zastupiteľstva zo zasadnutí OZ zo dňa 30.9.2020 a 12.10.2020 predložil
starosta obce Ing. P. Sandanus.
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 20. riadneho zasadnutia OZ zo dňa 30.9.2020 a z 21. riadneho
zasadnutia OZ zo dňa 12.10.2020
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

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

Mgr. Frolová Mária

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

K bodu č. 3 – Diskusia k návrhu ZaD č. 3 UPN-O Kamenná Poruba
Starosta obce otvoril diskusiu k návrhu ZaD č. 3 UPN-O Kamenná Poruba
Po diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
Berie na vedomie
Informáciu o návrhu Zmeny a Doplnky č. 3 UPN-O Kamenná Poruba
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

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

Mgr. Frolová Mária

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 5 a viac
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K bodu č. 4 – Informácia o predkladanej žiadosti o NFP pre registrovaný sociálny
podnik Porubské služby, s. r. o. v rámci Národného projektu „Investičná pomoc pre
sociálne podniky – nenávratná zložka“
Starosta informoval prítomných možnosti získania nenávratného finančného príspevku pre
registrovaný sociálny podnik z Národného projektu – Investičná pomoc pre sociálne podniky.
Investičná pomoc pre veľké podniky
Opatrenie č.3 – je to pomoc pre veľké podniky – my sme veľký podnik kvôli
prepojeniu s obcou. Tam je dotácia 35% z oprávnených nákladov.
Predmetom investičného zámeru okrem už existujúcich vecí by malo byť:
-

Minibáger 3,5t s príslušenstvom – 35 000,- € bez DPH
9 miestna dodávka na presun zamestnancov za prácou - 25 000,- € bez DPH
Traktorová kosačka s vysokozdvižným výsypným košom – 13 000,- € bez DPH
Príslušenstvo k UNC BOBCAT S650 – miešacia lopata – 2 300,- € bez DPH
Príslušenstvo k UNC BOBCAT S650 – zametacia kefa – 4 150,- € bez DPH
Lešenie 250 m2 – 8 000,- € bez DPH
Nákladné auto 11t s hákovým nosičom kontajnerov – 62 500,- bez DPH
Vibračné dosky – 10 000,- bez DPH

Spolu suma: 159 950,- Eur
Z toho 35% oprávnené náklady na investičnú pomoc = 55 982,50 Eur
Po diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
Berie na vedomie
Informáciu o predkladanej žiadosti o NFP pre registrovaný sociálny podnik Porubské služby,
s. r. o. v rámci Národného projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná
zložka“
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

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

Mgr. Frolová Mária

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 5 a viac
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K bodu č. 5 – Vystúpenie obce Kamenná Poruba zo združenia EUROREGIÓN
BESKYDY
Starosta informoval prítomných o vystúpení obce zo združenia Euroregión Beskydy.
Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
Schvaľuje
vystúpenie obce Kamenná Poruba zo združenia EUROREGIÓN BESKYDY.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

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

Mgr. Frolová Mária

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

K bodu č. 6 – Správa audítora k IUZ a KUZ za rok 2019
Ekonómka obce predložila prítomným správy nezávislého audítora o overení ÚZ a KÚZ za rok
2019
Individuálna účtovná závierka:
Audítorka uskutočnila audit účtovnej závierky Obce Kamenná Poruba, ktorá obsahuje súvahu
k 31.12.2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré
obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.
Podľa názoru audítorky priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej
situácie obce k 31.12.2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu
podľa zákona č. 431/2002 Zbierka zákona o účtovníctve.
Konsolidovaná účtovná závierka:
Audítorka uskutočnila audit konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej
správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila konsolidujúca účtovná jednotka obce Kamenná
Poruba a ktorá obsahuje konsolidovanú súvahu k 31.12.2019, konsolidovaný výkaz ziskov
a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných
účtovných zásad a účtovných metód.
Podľa názoru audítorky priložená konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný
obraz konsolidovanej finančnej situácie konsolidovaného celku k 31.12.2019 a
konsolidovaného výsledku hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona
č. 431/2002 Zbierka zákona o účtovníctve.
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Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, starosta predniesol návrh na uznesenie:

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
Berie na vedomie:
- správu nezávislého audítora o overení individuálnej ÚZ za rok 2019
- správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej ÚZ za rok 2019
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

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

Mgr. Frolová Mária

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

K bodu č. 7 – Výročná správa obce za rok 2019
Ekonómka obce predložila prítomným výročnú správu obce za rok 2019
Podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov Účtovná jednotka

zostavujúca konsolidovanú účtovnú závierku má povinnosť zostaviť konsolidovanú výročnú
správu.
Celá výročná správa Vám bola zaslaná v materiáloch na zastupiteľstvo a je zverejnená aj na
webovej stránke obce, kde je prístupná pre všetkých.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, starosta predniesol návrh na uznesenie:

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
Berie na vedomie:
- výročnú správu obce za rok 2019
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

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

Mgr. Frolová Mária

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 5 a viac
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K bodu č. 8 – XV. zmena rozpočtu na rok 2020
Ekonómka obce predložila prítomným 15. zmenu rozpočtu na rok 2020
Podľa § 14 odsek 2. Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č.
583/2004 Z. z., navrhujeme XV. 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 v Kamennej Porube
Berie na vedomie XV. zmenu 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

15. zmena
01.11.2020
1 376 667,15
776 357,00
72 699,18
528 888,75
2 277,78
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

15. zmena
01.11.2020
1 327 500,96
1 327 500,96
836 367,42
836 367,42
7 449,22
7 449,22
2 171 317,60

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

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

Mgr. Frolová Mária

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

K bodu č. 9 – XVI. zmena rozpočtu na rok 2020
Ekonómka obce predložila prítomným 16. zmenu rozpočtu na rok 2020
V zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Zbierky zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy Obec Kamenná Poruba pristupuje k zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 16.
Jednotlivé zmeny Vám boli zaslané v materiáloch.
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Išlo hlavne o zmeny v príjmových položkách, kde prišli peniaze za 1. vlnu COVIDU19,
testovanie na COVID19, zábezpeka z verejného obstarávania na Telocvičňu, odchodné pre
Základnú školu a tiež aj dotácia na asistenta učiteľa do školy.

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

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
Schvaľuje XVI. 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

Rozpočet na rok
2020 v €
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16. zmena
11.12.2020
1 445 463,84
776 390,40
78 721,38
590 352,06
2 277,78
793 208,33
2 240
18 949,95
983,48
16. zmena
11.12.2020

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

1 132 473,20
1 132 473,20
35 000,00
35 000,00
7 449,22
7 449,22
1 174 922,42

1 390 629,05
1 390 629,05
836 367,42
836 367,42
7 449,22
7 449,22
2 234 445,69

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

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

Mgr. Frolová Mária

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

K bodu č. 10 – Návrh dodatku č. 4/2020 k VZN č. 5/2018 o mieste a čase zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2020/2021 a o výške príspevku
a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamenná Poruba
Ekonómka obce predložila prítomným Návrh dodatku č. 4/2020 k VZN č. 5/2018
Zmena je len v § 2 - Zápis detí, ktoré majú povinnosť plniť povinnú školskú dochádzku, kde
sa mení len
• v bode 2) - termín vykonania zápisu detí z 1.4.2020 – 30.4.2020 na 1.4.2021 –
30.4.2021.
• a v bode 3) - doba zverejnenia zápisu z 1.3.2020 – 30.4.2020 na 1.3.2021 – 30.4.2021.
Nakoľko sa do diskusie nikto neprihlásil, starosta predniesol návrh na uznesenie:

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
Prerokovalo predložený návrh dodatku č.4/2020 k VZN č.5/2018 o mieste a čase zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2020/2021 a o výške
príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov s školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamenná Poruba.
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba podľa §4,6a 11 ods.4 písm. g.)zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. sa uznáša na dodatku č.4/2020 k VZN č.5/2018 o mieste a čase
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2020/2021 a o výške
príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov s školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamenná Poruba
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

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

Mgr. Frolová Mária

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

K bodu č. 11 – Návrh dodatku č. 2/2020 k VZN č. 6/2018 o určení výšky finančných
prostriedkov určených na prevádzku na žiaka školského klubu detí a materskej školy
a na žiaka ZŠ s MŠ na prevádzku školskej jedálne so sídlom na území obce Kamenná
Poruba
Ekonómka obce predložila prítomným Návrh dodatku č. 2/2020 k VZN č. 6/2018
Dodatkom č.2 z roku 2020 k VZN č.6/2018 o určení výšky príspevkov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kamenná Poruba sa mení a dopĺňa text v Článku
1. §3 - Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka /dieťa
nasledovne:

Na základe požiadavky od p. riaditeľky ZŠ s MŠ som výšku finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku žiaka upravila nasledovne:
ROK 2021 :
Po zapracovaní pripomienok nové požadované výšky sú:
Kategória škôl a školských
zariadení

Výška finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku
na žiaka v eurách

Počet žiakov

Školský klub detí

646,00 € / na dieťa ŠKD

50 /ŠKD/

Zariadenie školského stravovania

277,00 € / na žiaka ZŠ

250 /ZŠ/

Elokované pracovisko - Materská
škola

1 988,00 € / na dieťa MŠ

80 /MŠ/

Ročne na ŠKD:
Na jedáleň:
MŠ:
Spolu:

32 300 €/rok
69 250 €/rok
159 040 €/rok
260 590 €/rok

ROK 2020 :
Kategória škôl a školských
zariadení

Výška finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku
na žiaka v eurách
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Počet žiakov

Školský klub detí

530,00 € / na dieťa ŠKD

51 /ŠKD/

Zariadenie školského stravovania

235,00 € / na žiaka ZŠ

260 /ZŠ/

Elokované pracovisko - Materská
škola

1 794,00 € / na dieťa MŠ

63 /MŠ/

Ročne na ŠKD:
Na jedáleň:
MŠ:
Spolu:

27 030 €/rok
61 100 €/rok
113 022 €/rok
201 152 €/rok

Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
I. Prerokovalo predložený návrh dodatku č.2/2020 k VZN č.6/2018 o určení výšky
finančných prostriedkov určených na prevádzku na žiaka školského klubu detí a materskej
školy a na žiaka ZŠ s MŠ na prevádzku školskej jedálne so sídlom na území obce Kamenná
Poruba.
II. Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba podľa §4,6a 11 ods.4 písm. g.) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. sa uznáša na dodatku č.2/2020 k VZN č.6/2018
o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku na žiaka školského klubu detí
a materskej školy a na žiaka ZŠ s MŠ na prevádzku školskej jedálne so sídlom na území obce
Kamenná Poruba.

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

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

Mgr. Frolová Mária

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

K bodu č. 12 – Návrh dodatku č. 01/2020 k VZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 03/2019 o podmienkach
určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Kamenná Poruba
p. Jaroslava Hodásová ako samostatný odborný referent pre oblasť daní a poplatkov predložila
prítomným Návrh dodatku č. 01/2020 k VZN č. 03/2019
Zmena je v Tretej časti v § 18 – Sadzba poplatku, kde sa
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V bode 1) písm a) mení :
•

v bode 1 písm. a) – sadzba poplatku z pôvodnej 0,05906 € za osobu a kalendárny deň
na 0,0657534 € za osobu a kalendárny deň / pôvodne 21,61 eur/osoba na 24,00
eur/osoba /

a to na základe výpočtu nákladov na zber KO a predpokladaných nákladov na rok 2021
V bode 1) písm a) dopĺňa :
•

v bode 1 písm. a) – pre FO, ktorá ma v obci prechodný pobyt alebo ktorá je na území
obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej
časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý
trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce
okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako
vodná plocha /ďalej len „nehnuteľnosť“/

v tomto bode sa dopĺňa poplatníctvo pre osoby, ktoré majú v obci Kamenná Poruba prechodný
pobyt alebo majú vlastnícke práva k nehnuteľnosti
V bode 1) písm b) dopĺňa :
•

v bode 1 písm. b) – pre právnickú (fyzickú) osobu, podnikateľa, ktorý nie je zapojený
do množstvového zberu, platí poplatok podľa § 79 bod 2 ods. b a bod 3 ods. a) a b).

Zmena je v Tretej časti v § 19 – Vznik a zánik poplatkovej povinnosti, kde sa
V bode 2) sa dopĺňa:
Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti za komunálny odpad
a) uviesť svoje meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu, právnická osoba – podnikateľ názov alebo obchodné meno, meno zástupu, sídlo alebo
miesto podnikania, identifikačné číslo,
b) uviesť identifikačné údaje osôb, s ktorými žije v spoločnej domácnosti, a za ktoré plní
povinnosť poplatníka,
c) uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku, ak požaduje zníženie alebo odpustenie
poplatku, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku,
Ďalej sa dopĺňa o bod 3
3/ Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci zánik poplatkovej
povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto zmeny nastali.
Zmena je v Tretej časti v § 21 – Vrátenie poplatku, kde sa
Dopĺňa bod 4 :
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4) Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako 3 eurá.
Po krátkej diskusii starosta predniesol návrh na uznesenie.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube:

Prerokovalo predložený návrh dodatku č. 01/2020 k VZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 03/2019 o podmienkach určovania
a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Kamenná Poruba
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba podľa §4,6a 11 ods.4 písm. g.)zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. sa uznáša na dodatku č. 01/2020 k VZN o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 03/2019
o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kamenná Poruba
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

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

Mgr. Frolová Mária

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

Po prerokovaní tohto bodu vyhlásil starosta v zmysle rokovacieho poriadku 10-minútovú
prestávku. Po prestávke sa v rokovacej miestnosti nachádzalo 8 poslancov.

K bodu č. 13 – Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly – kontrola vybratých
uzavretých zmlúv
Hlavná kontrolórka obce predložila prítomným na základe Ustanovenia § 18 f ods. 1 písm. d)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov správu o výsledku
kontroly vybratých uzavretých zmlúv
Hlavná kontrolórka vo svojej správe zistila že kontrolou neboli u kontrolovaného subjektu zistené
nedostatky a zároveň konštatovala, že
• obec dodržuje pri zverejňovaní zmlúv súčasnú legislatívu a interný právny predpis,
• obec vykonáva základnú finančnú kontrolu v zmysle súčasnej legislatívy pri uzatváraní
zmluvných vzťahov.

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
berie na vedomie
Správu o výsledku kontroly – Kontrola vybraných uzavretých zmlúv za rok 2020
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

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

Mgr. Frolová Mária

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

K bodu č. 14 – Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2021 - 2023
Hlavná kontrolórka obce prítomným v zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona Slovenskej národnej
rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložila odborné
stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2021 - 2023. Podkladom pre spracovanie odborného
stanoviska bol Návrh viacročného rozpočtu obce Kamenná Poruba na roky 2021 - 2023.
Na základe uvedených skutočností hlavná kontrolórka odporúčala Obecnému zastupiteľstvu
obce Kamenná Poruba predložený Návrh rozpočtu obce Kamenná Poruba na rok 2021 schváliť
a návrh viacročného rozpočtu obce Kamenná Poruba na roky 2022 a 2023 vziať na vedomie.
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
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Kamenná Poruba na roky 2021 2023.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

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

Mgr. Frolová Mária

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 5 a viac
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K bodu č. 15 – Návrh rozpočtu na roky 2021 -2023
Ekonómka obce predložila prítomným návrh rozpočtu na roky 2021 až 2023
Návrh rozpočtu obce Kamenná Poruba na rok 2021 pokračuje v dosiahnutých výsledkoch
hospodárenia v uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností a nadväzuje na
predpokladané príjmy a výdavky.
Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2021, pričom rozpočet na roky 2022 a
2023 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

- celý návrh rozpočtu na roky 2021 – 2023 je na webovej stránke obce Kamenná Poruba
- z kapitálových výdavkov sme do roku 2021 zaradili:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Výstavba chodníkov
10 000 € z vlastných zdrojov
Výstavba chodníkov
50 000 € z úveru
Kanalizácia
10 000 € z rezervného fondu
Amfiteáter
10 000 € z rezervného fondu
Plot na OŠK
2 000 € z vlastných zdrojov
Príspevok na kompostáreň
1 670 € z vlastných zdrojov
Koniarka
83 000 € z rezervného fondu
Projekt ZŠ
56 000 € z rezervného fondu
Splátky istiny úveru Telocvičňa 50 004 € z rezervného fondu
Telocvičňa
420 000 € z úveru

Nakoľko včera zaslali informáciu o výške podielových daní na rok 2021, chcela by som
túto zmenu zaradiť do rozpočtu a taktiež aj nové výšky finančných prostriedkov, ktoré
sa schválili v dodatku č. 2 k VZN č. 6/2018 o určení výšky príspevkov v školách
a školských zariadeniach.

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

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
I.

Schvaľuje:

rozpočet obce Kamenná Poruba vrátane programov a podprogramov na rok 2021

Bežné príjmy
- kategória 100
- kategória 200
- kategória 300
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
- kategória 400
- kategória 500
Príjmy spolu
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Rozpočet na rok
2021 v €
1 373 339,26
796 178,00
77 152,13
500 009,13
0,00
689 004,00
209 004,00
470 000,00
2 052 343,26

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

Rozpočet na rok
2021 v €
1 257 526,08
1 257 526,08
642 670,00
642 670,00
52 545,43
52 454,43
1 952 741,51

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

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

Mgr. Frolová Mária

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

II.

Berie na vedomie

viacročný rozpočet obce Kamenná Poruba vrátane programov a podprogramov na roky 2022
a 2023

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

Rozpočet na rok
2022 v €
1 316 964,26
737 680,00
77 152,13
502 132,13
0,00
0,00
0,00
0,00
1 316 964,26

Rozpočet na rok
2023 v €
1 316 964,26
737 680,00
77 152,13
502 132,13
0,00
0,00
0,00
0,00
1 316 964,26

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

Rozpočet na rok
2022 v €
1 244 615,81
1 244 615,81
0,00
0,00
52 641,05
52 641,05
1 297 256,86

Rozpočet na rok
2023 v €
1 244 976,02
1 244 976,02
0,00
0,00
51 131,82
51 131,82
1 296 107,84
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

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

Mgr. Frolová Mária

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

K bodu č. 16 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021
Na základe Ustanovenia § 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 I. polrok 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 I. polroku
2021 zameraná na nasledovné činnosti:
Plán výkonu kontrolnej činnosti:
A. Finančné kontroly
1. Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých obcou Kamenná Poruba v roku 2020
2. Kontrola výberu príspevkov od zákonných zástupcov detí a žiakov v zmysle VZN č. 6/2018
o určení výšky finančných príspevkov na prevádzku na žiaka školského klubu detí a materskej
školy a na žiaka ZŠ a MŠ na prevádzku školskej jedálne so sídlom na území obce 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 záverečnému účtu roku 2020
4. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021

Strana 18 z 20

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

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba po prerokovaní predloženého materiálu
I. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kamenná Poruba na I. polrok 2021.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

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

Mgr. Frolová Mária

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

II. poveruje
V zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v zmysle plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

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

Mgr. Frolová Mária

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

K bodu č. 17 – Rôzne
Poslankyňa Bc. Jánošiková Mária sa spýtala na zvýšenie poplatkov za prenájom Koniarky po
rekonštrukcii.
Starosta jej odpovedal, že sa určite vypracuje nový prevádzkový poriadok pre objekt Koniarky,
v ktorom budú striktne definované pravidlá prenajímania Koniarky, ceny pre občanov
Kamennej Poruby a pre cudzích občanov, pre firmy a spoločnosti, taktiež nový spôsob
preberania a odovzdávania priestorov a inventára Koniarky .
Poslanec Ing. Peter Sandanus sa spýtal na predpokladané otvorenie Koniarky
Starosta odpovedal, že Koniarka bude zatvorená do 31.3.2021, nakoľko tam budú prebiehať
stavebné práce, opravy atď.
Poslanec Ing. Skotnický Ľubomír sa spýtal, či sa nedá zhora nad Koniarkou nedá uzavrieť
vchod na pozemok okolo Koniarky (napr. plotom), aby sa tadiaľ nedostali autá.
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Starosta odpovedal, že bolo by to dobré, ale zatiaľ sa o tom neuvažuje a všetky takéto úpravy
a zásahy na pozemku sa budú musieť najskôr prerokovať s Urbárom v Kamennej Porube,
ktorému pozemok patrí a až po ich súhlase sa môže niečo robiť.
Poslankyňa Bc. Jánošíková Mária sa spýtala na osvetlenie na ulici Ottlýkovskej, či bude
opravené do Vianoc.
Starosta odpovedal, že je to sľúbené na 12.12.2020 čiže sobotu.
Miroslav Vereš zamestnanec Porubské služby, s.r.o. oboznámil prítomných o 2 združeniach,
v ktorých pôsobí a to o NAMSAK a ochotníckom divadle a o ich aktivite.
NAMSAK osadilo, kríž pri Báčikovej skale, ktorý chceli dať vysvätiť, ale v tejto situácii to
zatiaľ musia odložiť. Chceli by tam urobiť ešte menšie terénne úpravy, ak by sa dalo aj za
pomoci obce.
Ďalej nacvičili divadlo, kde premiéru chceli mať 27.12.2020 v kultúrnom dome, ale tiež to
musia presunúť, z dôvodu opatrení. Zatiaľ na neurčito.
Poslankyňa Bc. Jánošíková Mária sa spýtala či sa môže dať na cintorín nový kompostér na
biologicky rozložiteľný odpad .
Starosta jej odpovedal, že sa tam môže osadiť drevený kompostér
Poslanec Ing. Peter Sandanus konštatoval, že bude treba rozmýšľať o rozšírení cintorína
a vysporiadaní starej časti.
Starosta – na geometrickom pláne ohľadne cintorína sa už pracuje a tiež uvažujeme aj
o rokovaní na spracovanie zmluvy s cirkvou na prenájom starej časti cintorína. Ďalej
pracujeme na vizualizácii cintorína – „virtuálny cintorín“ a osadenie mapy na cintoríne.
Poslanec Ján Hodas sa spýtal či už môžeme uvažovať o stavbe Hasičskej zbrojnice.
Starosta odpovedal, že sa tomu bude venovať v budúcom roku čiže roku 2021.

K bodu č. 18 – Záver
Obsah diskusných príspevkov sa priebežne nezapisoval. Z diskutujúcich nikto nepredložil
diskusný príspevok v písomnej forme. Obsah jednotlivých diskusných príspevkov ako aj
zasadnutie Obecného zastupiteľstva je možné si pozrieť a vypočuť na webovom sídle obce.
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21,50
Budúce zastupiteľstvo bude : 10.2.2020
Zapísal/(a):

Mgr. Janka Turancová

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

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

Ing. Pavol Sandanus
Starosta obce
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