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 5.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Kamenná Poruba konaného dňa 10.5.2019
Prítomní:

Ing. Pavol Sandanus- starosta obce
Poslanci : Mgr. M. Frolová , Mgr. J. Kavecká,
p. J. Pekný, p. J. Mičúch, Ing. P. Sandanus,
p. Uherčíková A., p. Janošíková M.,
p. Hodas- prišiel o 17:20
Neprítomní:
Ing. Skotnický Ľ.,
Ďalší prítomní: Ing. Huljaková, Ing. D. Chástecká, Ing. Kasmanová M. , Hodásová J.,
Verejnosť:

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným návrhom programu
1.
2.
3.
4.

Otvorenie.
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola uznesenia obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho zasadnutia
Správa hlavného kontrolóra obce z vykonanej kontrolyč.1/2019 - Kontrola
poskytovaných dotácií z rozpočtu obce Kamenná Poruba v roku 2018
5. Informácia o návrhu na vyradenie majetku obce Kamenná Poruba po vykonanej
inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce k 31.12.2018
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kamenná Poruba za
mesiace január – apríl 2019
7. Tretia zmena rozpočtu na rok 2019
8. Rôzne
9. Návrh uznesenia.
10. Záver.

Následne sa starosta obce spýtal, či má niekto z prítomných k návrhu programu
pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.
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Takto navrhnutý program bol prijatý počtom hlasov
H L A S O V A N I E:
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Mgr. M. Frolová, , Bc. M. Janošíková,
Mgr. J. Kavecká,
J. Mičúch, J. Pekný, Ing. P. Sandanus,,
A.Uherčíková

Kbodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Ing. Pavol Sandanus, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci: Ing. Skotnický ľ.
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje
Overovatelia zápisnice: Mgr. Kavecká J., Bc. Janošíková M.
Zapisovateľka: Ing. Huljaková

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Mgr. M. Frolová, , Bc. M. Janošíková,
Mgr. J. Kavecká,
J. Mičúch, J. Pekný, Ing. P. Sandanus,,
A.Uherčíková

K bodu 3. Kontrola uznesenia obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho zasadnutia

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 4. riadneho zasadnutia OZ z 10.4.2019
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA: 7
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Mgr. M. Frolová, , Bc. M. Janošíková,
Mgr. J. Kavecká,
J. Mičúch, J. Pekný, Ing. P. Sandanus,,
A.Uherčíková

K bodu 4. Správa hlavného kontrolóra obce z vykonanej kontroly č.1/2019-Kontrola
poskytovaných dotácií z rozpočtu obce Kamenná Poruba v roku 2018
Ing. M. Kasmanová
Kontrola účelovosti a správnosti použitia dotácií poskytnutých v súlade s VZN č.6/2005
o transferoch právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom na podporu
všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel
- účelovosť a správnosť použitia poskytnutých dotácií obcou
- zákon č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
- zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
- u kontrolovaných subjektov bola skontrolovaná úplnosť predloženej dokumentácie (viď.
príloha č.1) – nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov
a interných predpisov.
Dokumentácia pri každom subjekte obsahuje :
 žiadosť o poskytnutie dotácie
 výpis z registra trestov
 zmluva o poskytnutí dotácie
 zúčtovanie dotácie
 doklady potrebné k zúčtovaniu dotácie
- u kontrolovaných subjektov bola skontrolovaná správnosť a úplnosť predložených
prvotných dokladov (pokladničné doklady, faktúry, výpisy z účtu, peňažné denníky),
ktorými jednotlivé subjekty dokladujú použitie prijatých dotácií z rozpočtu obce Kamenná
Poruba. Nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov
a interných predpisov.
- u kontrolovaného subjektu – Obecný úrad Kamenná Poruba bola skontrolovaná správnosť
zaúčtovania poskytnutia dotácií (prostredníctvom účtu 372) a ich zúčtovanie
(prostredníctvom účtu 586). Taktiež bolo skontrolované použitie rozpočtovej klasifikácie
pri uskutočnenom výdavku (642 001 – OZ, KZ 41) . Nebolo zistené porušenie všeobecne
záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
O 17:20 prišiel poslanec p. Hodás J.-ospravedlnil sa za oneskorený príchod
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Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba podľa §11 ods.4 zákona č. 369/1991 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p berie na vedomie :
Správu o vykonanej kontrole hlavnou kontrolórkou obce č.1/2019 –
Kontrola poskytovaných dotácií z rozpočtu obce Kamenná Poruba v roku 2018
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Mgr. M. Frolová, , Bc. M. Janošíková,
Mgr. J. Kavecká,
J. Mičúch, J. Pekný, Ing. P. Sandanus,,
A.Uherčíková, Hodás J.

K bodu 5. Informácia o návrhu na vyradenie majetku obce Kamenná Poruba po
vykonanej invertarizácií majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce k 31.12.2018
V zmysle zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom obce Kamenná Poruba. Vyradenie –pri
rekonštrukcii obecného úradu došlo k likvidácií starého nábytku, kobercov, starej výpočtovej techniky,
softvérov,... vyradenie nehnuteľného majetku- budova starej MŠ.

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba podľa §11 ods.4 zákona č. 369/1991 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p
1. berie na vedomie :
Návrh na vyradenie a likvidáciu majetku obce na základe vykonanej inventarizácie majetku
obce jednotlivými čiastkovými inventarizačnými komisiami.
2. schvaľuje
Vyradenie nehnuteľného majetku-budova starej MŠ
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Mgr. M. Frolová, , Bc. M. Janošíková,
Mgr. J. Kavecká,
J. Mičúch, J. Pekný, Ing. P. Sandanus,,
A.Uherčíková, Hodas J.

K bodu 6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kamenná Poruba
za mesiace január-apríl 2019
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Správa
o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kamenná Poruba
za mesiace január – apríl 2019
V súlade s § 18f ods. l písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
predkladám
Obecnému zastupiteľstvu v obci Kamenná Poruba Správu o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky Obce Kamenná Poruba za mesiace január - apríl 2019, obsahom ktorej je súhrnná
informácia o priebehu, procese ako aj záveroch z vykonávania kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
v obci za rok 2019.
Kontrolný proces je neoddeliteľnou súčasťou systému riadenia samosprávy obce a jej
hospodárenia s verejnými prostriedkami, ktorá pre orgány obce plní najmä funkciu spätnej väzby a
prevencie. Účinná a cieľavedome uplatňovaná kontrola prispieva k neustálenému skvalitňovaniu
riadiaceho procesu miestnej samosprávy.
Správa obsahuje vyhodnotenie nasledovných oblastí činnosti hlavnej kontrolórky obce počas
obdobia mesiacov január - apríl 2019:
>
výkon kontrolnej činnosti
>
výkon iných odborných činností
>
výkon ostatných činností
Výkon kontrolnej činnosti
Hlavná kontrolórka obce vykonávala kontrolu z hľadiska dodržiavania zákonných ustanovení
so zameraním predovšetkým na dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a
účelnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami, majetkom obce a obci zvereným majetkom zo
strany štátu. Plnila úlohy vyplývajúce v § 18 f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej zákon o obecnom zriadení).
Výkon kontroly vychádzal z princípov nezávislosti, objektívnosti, odbornosti, nestrannosti a
aktuálnosti a bol realizovaný podľa metodiky uvedenej v zákone č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole
a audite (ďalej zákon o finančnej kontrole).
Výkon kontroly bol realizovaný v zmysle schválených plánov kontrolnej činnosti na rok 2019
zo strany oprávneného orgánu - Obecného zastupiteľstva obce Kamenná Poruba.
Predmetom vykonaných finančných kontrol bolo hlavne overenie zúčtovaných finančných
operácií, overenie dodržiavania schváleného rozpočtu v zmysle rozpočtových pravidiel, kontrola
dodržiavania pravidiel finančnej kontroly, kontrola plnenia a vymáhania vlastných príjmov z
miestnych daní a miestnych poplatkov, kontrola interných predpisov, ich dodržiavanie a ich súlad s
platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
V roku 2019 bola zahájená Kontrola poskytovaných dotácií z rozpočtu obce Kamenná
Poruba v roku 2018, pričom poslanci OZ boli priebežne informovaní o čiastočných výsledkoch
získaných kontrolnou činnosťou hlavnej kontrolórky s následkom, že táto kontrola bude uzatvorená v
priebehu 1. polroka 2019 s poukazom na skutočnosť, že bude možné vyhodnotiť hospodárenie
v jednotlivých subjektoch, ktorým bola poskytnutá dotácia z rozpočtu obce.
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Kontrolované občianske združenia : OZ Acordeon, OZ Galileo, OZ OŠK, OZ Namsak, OZ
DHZ Kam.Poruba, OZ RZ pri ZŠ s MŠ Kamenná Poruba, OZ KaporDance, OZ Senior klub,
OZ Kamienkovo
Základné informácie z preverenia:

- u kontrolovaných subjektov bola skontrolovaná úplnosť predloženej dokumentácie
- u kontrolovaných subjektov bola skontrolovaná správnosť a úplnosť predložených
prvotných dokladov (pokladničné doklady, faktúry, výpisy z účtu, peňažné denníky),
ktorými jednotlivé subjekty dokladujú použitie prijatých dotácií z rozpočtu obce Kamenná
Poruba.
- u kontrolovaného subjektu – Obecný úrad Kamenná Poruba bola skontrolovaná správnosť
zaúčtovania poskytnutia dotácií (prostredníctvom účtu 372) a ich zúčtovanie
(prostredníctvom účtu 586). Taktiež bolo skontrolované použitie rozpočtovej klasifikácie
pri uskutočnenom výdavku (642 001 – OZ, 641 006 – CVČ, KZ 41) .
- Dokumentácia pri každom subjekte obsahuje :
 žiadosť o poskytnutie dotácie
 výpis z registra trestov
 zmluva o poskytnutí dotácie
 zúčtovanie dotácie
 doklady potrebné k zúčtovaniu dotácie
V rámci vykonanej kontroly nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných predpisov.
V zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti na rok 2018 bola v roku 2019 ukončená
Kontrola vykonania riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov obce Kamenná Poruba k 31.12.2018. V rámci tejto kontroly bolo preverené :
- správnosť vykonania riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov obce Kamenná Poruba k 31.12.2018
- zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve
- opatrenie MF SR z 8.augusta 2007 č.MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové
organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky
Základné informácie z preverenia:
- Obec Kamenná Poruba má spracovanú smernicu pre vykonanie inventarizácie , smernica je
spracovaná podľa aktuálne platnej legislatívy. Bolo zároveň skontrolované dodržiavanie zásad
vyplývajúcich z tejto smernice
- príkaz na vykonanie inventarizácie č.1-6/2018 bol vydaný starostom obce – Ing. Štefanom
Kasmanom dňa 8.10.2018, príkazy boli odovzdané členom Ústrednej IK aj všetkým čiastkovým IK
- písomne boli určené povinnosti členov ÚIK a ČIK – tieto povinnosti boli odovzdané všetkým
členom ÚIK a ČIK, predseda ÚIK vykonal školenie, v rámci ktorého oboznámil všetkých členov
komisií s ich povinnosťami a s podrobným plánom riadnej inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018
- Vyhotovené inventúrne súpisy boli vypracované v zmysle § 30, ods.2 zákona o účtovníctve
a obsahujú všetky povinné náležitosti
- stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kamenná Poruba, ktorý je uvedený
v inventúrnych súpisoch bol porovnaný so stavom uvedeným v účtovníctve. Vyhotovené
inventarizačné zápisy boli vypracované v zmysle § 30, ods.3 zákona o účtovníctve a obsahujú
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všetky povinné náležitosti
- na základe inventarizačných zápisov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel
- na základe vykonanej inventarizácie bol navrhnutý ČIK majetok na vyradenie z dôvodu jeho
opotrebovateľnosti a nepoužiteľnosti. Tento majetok sa po schválení vyraďovacou komisiou bude
vyraďovať po jeho zlikvidovaní (likvidačná komisia)

V rámci vykonanej kontroly nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných predpisov.
Výkon iných odborných činností
1. Vypracovanie Odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu za rok 2018
2. Vypracovanie Návrhu zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
Výkon ostatných činností
1. Aktívna spolupráca pri príprave Záverečného účtu za rok 2018
2. Sledovanie stavu a vývoja dlhu obce v súlade s § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
3. Účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva
4. Účasť na školeniach zameraných na odbornú problematiku a samo vzdelávanie v súlade s
požiadavkami pre výkon praxe hlavného kontrolóra obce

Záver
V hodnotenom období – mesiace január – apríl 2019 boli hlavnou kontrolórkou obce splnené
všetky zákonné povinnosti vo vzťahu k dodržiavaniu § 18 f zákona o obecnom zriadení č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s prihliadnutím na rozsah určeného úväzku.

Návrh uznesenia
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
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kamenná Poruba za mesiace
január – apríl 2019
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:8

PROTI: 0

Mgr. M. Frolová, , Bc. M. Janošíková,
Mgr. J. Kavecká,
J. Mičúch, J. Pekný, Ing. P. Sandanus,,
A.Uherčíková, Hodas J.
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ZDRŽAL SA: 0

K bodu 7. Tretia zmena rozpočtu na rok 2019

Popis: III. zmena rozpočtu
Názov položky

Schválený

Upravený pred Zvýšenie Zníženie
zmenou

Upravený
po zmene

nájom budovy OcU, SPP
odvoz kovového odpadu
ROEP transfer
voľby 1.kolo prezidenta
voľby 2.kolo prezidenta
Voľby európsky parlament
Poplatky ROEP
Na odchodné
voľby EP-všeobecný materiál
Reprezentačné voľby EP
Stravovanie-voľby EP
voľby do EP
Na úrazové poistenie voľby
dohoda-voľby do európskeho
parlamentu
hovorné voľby do EP
tar.plat-voľby do EP
tar.plat-voľby I. a II kolo prezidnet
Stavanie mája
Stroje, prístr.,zar.-KD
Všeobecný materiál-KD
Vratky-voľby prezident 1.kolo
Vratky-voľby prezident 2.kolo

3700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3700,00
0,00
0,00
275,00
296,
0,00
0,00
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
830,50
34,
296,
195,00
677,
565,
0,00
10,00
14,00
76,30
287,
0,20
35,

2032,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1483,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1668,
830,50
34,
571,
491,
677,
565,
517,
10,00
14,00
76,30
287,
0,20
35,

0,00
0,00
0,00
23,00
1800,00
4300,00
0,00
0,00
11823,00

0,00
0,00
0,00
23,00
1800,00
2500,00
0,00
0,00
10594,

5,00
60,00
120,00
30,00
0,00
000,00
163,
117,
516,

0,00
0,00
0,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
0,00
4516,

5,00
60,00
120,00
53,00
800,00
3500,00
163,
117,
10594,

Návrh uznesenia
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 3. zmenu rozpočtu obce Kamenná Poruba vrátane programov
a podprogramov na rok 2019
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Bežné príjmy
- kategória 100
- kategória 200
- kategória 300
Kapitálové príjmy
Finančné operácie príjmové
Príjmy spolu

Rozpočet na rok
2019 v €
1 188 756,20
683 236,00
71 938,00
433 582,20
0,00
0,00
1 188 756,20

3. zmena rozpočtu
10.05.2019
1 197 342,82
683 236,00
72 036,18
442 070,64
19 000,00
17 736,27
1 234 079,09

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

Rozpočet na rok
2019 v €
1 116 322,20
1 116 322,20
12 530,00
12 530,00
6 800,00
6 800,00
1 135 652,20

3. zmena rozpočtu
10.05.2019
1 150 242,92
1 150 242,92
43 330,00
43 330,00
9 000,00
9 000,00
1 202 572,92

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Mgr. M. Frolová, , Bc. M. Janošíková,
Mgr. J. Kavecká,
J. Mičúch, J. Pekný, Ing. P. Sandanus,,
A.Uherčíková, Hodas J.

K bodu 8. Rôzne
Uherčíková- na hornom konci obce –obecný pozemok par.č. 97 EKN v k.ú. Kamenná Poruba,
keby sa tento priestor skultúrnil. Je to obecný pozemok a parkujú tam len motorové vozidlá
A ma tam prístup p. Rybárik na svoj pozemok. Stačilo by to tam vymedziť , dať hlinu , zasiať
trávu poprípade skultúrniť na oddychovú zónu aj pre deti popr. cyklistov,( info tabuľa...
lavička...). Treba osloviť p. Rybárika- prístup na pozemok z miestnej komunikácie. Každý by
si mal parkovať vo svojom dvore.
p. Sandanus- starosta- musím sa porozprávať s p. Kaveckým J. o dlhodobom prenájme
pozemkov pred Koniarkou a pod Koniarkou, aby sme tam mohli poprípade vypracovať
nejaké projekty na skultúnenie tohto areálu. Odkanalizovanie koniarky ,ZŠ s MŠ, OŠK.
Tak isto treba doriešiť veci okolo areálu OŠK ( prístrešok, závlahu, kamerový systém v obci),
cintorín- majetko- právne vysporiadať pozemky. Vyriešiť odpadové hospodárstvo.
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Je toho veľmi veľa preto je potrebné aby sme si stanovili priority , každý rok urobiť niečo ,
A postupne vytvoriť program na celé 4 roky- Frolová.
Hodás- a čo zbrojnica pre hasičov? Zasa bola výzva na 30.000 €. starosta, ale za 30 000 € sa
zbrojnica nepostaví. Treba aby bol celý majetok pod jednou strechou ak mám byť zať
zodpovední. Máme 90-te výročie založenia a nemáme budovu.
Starosta- Dali sme prerobiť projekt na telocvičňu, opraviť dokumentáciu na oporný múr pred
kaplnkou, žiadame vyjadrenia dotknutých orgánov pre územné a stavebné konanie na
chodníky v obci. Čo treba skôr- treba si ozaj stanoviť priority.
Janošíková-mali by sme si dať urobiť tričká na akcie, ktoré budeme spolu robiť. – Hurá
prázdniny.... ( modré s obecným znakom na chrbte)- dať vypracovať cenové ponuky
Starosta- 16.5.2019 vo štvrtok o 18 tej hod. bude v KD v našej obci verejné stretnutie občanov
so zástupcami obce . Témou budú odpady a prebiehajúce zámery a aktivity v obci. Pozval
som aj p. Kmecíka riaditeľa zberného dvora Rajeckej doliny.
Kbodu 9. Návrh uznesenia
Návrh uznesenia prečítala

Ing. Huljaková všetci poslanci s návrhom súhlasili

K bodu 10. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:00 hod.
Budúce zastupiteľstvo bude : 12.6.2019-18 -tej hod.

Zapísal/(a):

Ing. Huljaková

Overovatelia:

Bc. Janošíková

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

Mgr. Kavecká J..........................................................................

....................................................
Ing. Pavol Sandanus
starosta obce
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