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 zo 9.riadneho zasadnutia poslancov OZ v Kamennej Porube
konaného dňa 9.10.2019 o 18-tej hod. v zasadačke obecného úradu
Prítomní:

Neprítomní:
Ďalší prítomní:
Verejnosť:

Ing. Pavol Sandanus- starosta obce
Poslanci : Mgr. J. Kavecká,p. J. Mičúch,
Ing. P. Sandanus, p. Uherčíková A., p. Janošíková M.,
Ing. Skotnický Ľ., Hodas J., Pekný J.
Mgr. M. Frolová

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 8 a OZ je uznášania schopné.
Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina všetkých, t.j. 5 a viac

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným návrhom programu
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schvaľovanie programu .
2. Kontrola uznesenia obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho zasadnutia
3. Prezentácia spoločnosti INFINITY REAL ESTATE DEVELOPMENT s. r. o. –
projekt „Aquapark“
4. Prezentácia spoločnosti INFINITY REAL ESTATE DEVELOPMENT s. r. o. –
projekt „Bytovky Skotňa“
5. Schválenie prevodu investičných práv na stavbu „Kamenná Poruba, ulica Jarky
Vodovod a kanalizácia“ z prevodcu Združenie obcí aglomerácia Rajecké Teplice
na nadobúdateľa Obec Kamenná Poruba
6. Schválenie prevodu investičných práv na stavbu „Kamenná Poruba, ulica Jarky
Vodovod a kanalizácia“ z prevodcu Obec Kamenná Poruba na nadobúdateľa
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
7. Zriadenie vecného bremena na pozemok na ulici Jarky v prospech
„Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.“
8. Rôzne
9. Záver.
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Následne sa starosta obce spýtal, či má niekto z prítomných k návrhu programu
pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.
Poslanec OZ- Jánošiková M . má jeden pozmeňujúci návrh aby sa doplnil bod č.3
Požiadavka rady školy
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje doplniť bod č.3 – Požiadavka rady školy
Tento bod programu bol prijatý počtom hlasov
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

počet

mená poslancov

8

Hodas J.., Janošíková M. Bc., Kavecká J. Mgr.,Mičúch J., Pekný J.,
Sandanus P. Ing., Skotnický Ľ. Ing., Uherčíková

1

Frolová M. Mgr.

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

Následne dal starosta hlasovať o pozmenenom programe ako celku

1.
2.
3.
4.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schvaľovanie programu .
Kontrola uznesenia obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho zasadnutia
Požiadavka rady školy
Prezentácia spoločnosti INFINITY REAL ESTATE DEVELOPMENT s. r. o. –
projekt „Aquapark“
5. Prezentácia spoločnosti INFINITY REAL ESTATE DEVELOPMENT s. r. o. –
projekt „Bytovky Skotňa“
6. Schválenie prevodu investičných práv na stavbu „Kamenná Poruba, ulica Jarky
Vodovod a kanalizácia“ z prevodcu Združenie obcí aglomerácia Rajecké Teplice na
nadobúdateľa Obec Kamenná Poruba
7. Schválenie prevodu investičných práv na stavbu „Kamenná Poruba, ulica Jarky
Vodovod a kanalizácia“ z prevodcu Obec Kamenná Poruba na nadobúdateľa
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
8. Zriadenie vecného bremena na pozemok na ulici Jarky v prospech „Severoslovenské
vodárne a kanalizácie, a.s.“
9. Rôzne
10. Záver.
Takto navrhnutý program bol prijatý počtom hlasov
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

počet

mená poslancov

8

Hodas J.., Janošíková M. Bc., Kavecká J. Mgr.,Mičúch J., Pekný J.,
Sandanus P. Ing., Skotnický Ľ. Ing., Uherčíková

1

Frolová M. Mgr.

Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina všetkých, t.j. 5 a viac
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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: Ing. Huljaková E.
a za overovateľov: p. poslancov : Hodas J. Jánošíková M.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje
Overovatelia zápisnice:: p. poslancov : Hodas J. Jánošíková M.
Zapisovateľka: Ing. Huljaková E
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
počet mená poslancov
Hlasovanie:
8
Hodas J.., Janošíková M. Bc., Kavecká J. Mgr.,Mičúch J., Pekný J.,
Za:
Sandanus P. Ing., Skotnický Ľ. Ing., Uherčíková

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

1

Frolová M. Mgr.

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

K bodu č.2 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.
I.
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení z 8 riadneho zasadnutia OZ z 11.9.2019
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

počet

mená poslancov

8

Hodas J.., Janošíková M. Bc., Kavecká J. Mgr.,Mičúch J., Pekný J.,
Sandanus P. Ing., Skotnický Ľ. Ing., Uherčíková

1

Frolová M. Mgr.

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

K bodu č.3 Požiadavka rady školy
p. Kavecká J.-zástupca rady školy pri ZŠ s MŠ v Kamennej Porube
Rada školy poriada už 6-ty ročník rodičovského plesu. Výťažok z plesu sa venuje deťom v MŠ.
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Rada školy pri ZŠ s MŠ žiada poslancov OZ o schválenie uznesenia aby boli oslobodení od platenia
krátkodobého prenájmu priestorov Kultúrneho domu na tento ples, nakoľko financie budú použité
pre deti.

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpustenie poplatku za krátkodobý prenájmu priestorov Kultúrneho domu
Dňa 16.11.2019 pre ples rodičovskej rady pri ZŠ s MŠ v Kamennej Porube

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

počet

mená poslancov

8

Hodas J.., Janošíková M. Bc., Kavecká J. Mgr.,Mičúch J., Pekný J.,
Sandanus P. Ing., Skotnický Ľ. Ing., Uherčíková

1

Frolová M. Mgr.

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

K bodu č.4 Prezentácia spoločnosti INFINITY REAL ESTATE DEVELOPMENT s. r.
o. – projekt „Aquapark“
S prezentáciou vystúpili architekti Šoltéz Peter a Kováčová Kristína. Títo architekti robili aj pôvodný
návrh projektu pre spoločnosť Prameň s r.o. Pôvodný projekt ktorý je schválený aj v územnom pláne
obce Kamenná Poruba rieši túto oblasť ako oddychovo rekreačnú zónu. To znamená v celej zóne
mal byť len- AQUAPARK s bazénmi , šmýkačkami, parkoviskami, a budovami pre rekreáciu.
ktoré prislúchajú k AQUAPARKU
Avšak spoločnosť INFINITY REAL ESTATE DEVELOPMENT s. r. o. – ktorá chce kúpiť pozemky
od spoločnosti Prameň s r.o. aj s projektami ( na pôvodný AQUAPARK bolo vydané právoplatné
územné rozhodnutie) ktorej konatelia sú: Vladimíra Mathews Kokavcová a Oscar Anthony Mathews –
majú o danej lokalite inú predstavu a tak nás oslovili aby sme im spracovali iný návrh tejto zóny. Ich
predstava je nasledovná a podľa nej sme postupovali:
Zo strany Kuneradu by mala byť :
tzv. rezidenčná zóna- parkovisko pre apartmánové domy. Problém je , že v tejto oblasti je plynovod .
SPP spol. s r.o. má ochranné pásmo 110 m – nesmú sa v tomto pásme stavať budovy na bývanie,
avšak obostavaním potrubia sa môže znížiť táto hranica na 80m, preto by sme chceli od dolnej časti od
(Konská )postaviť parkoviská pre apartmánové domy. Ďalej by tu boli postavené apartmánové domy
dvoj a trojposchodové, senoir haus ( dom pre seniorov ) a na vrchu kopca by bol postavený butik
hotel –rodinný hotel so 100 izbami .Parkovanie v hotely by bolo podzemné. Všetko by bolo obklopené
zeleňou, a to tak aby vznikli súkromné zóny pre oddych. AQUAPARK by bol len v časti od ihriska
OŠK t.j. jeho plocha by sa výrazne zmenšila. Parkovanie k AQUAPARKU by bolo v spodnej zóne Pri
futbalovom ihrisku. p. Mathews má predstavu že celý komplex by sa vniesol v nejakom rovnakom
štýle , t.z.n v jednej myšlienke .
Starosta- my máme požiadavku aby prístupová cesta nešla cez ulicu Do Dubu, ale smerom z Hlavnej
cesty cez potok okolo futbalového ihriska smerom hore na kopec. Architekt-Neviem či to bude reálne
či nám bude vychádzať sklon cesty. Musel by sa tam urobiť zárez do svahu. ( zimná údržba).
p. Mathews - dôvod prečo sme sem pozvali týchto architektov bolo aby nás podporili, že ideme
správnym smerom. Návrh sme chceli dať spracovať slovenskej firme. Zatiaľ nám spravili prvotné
návrhy a odtiaľ sa bude myšlienka rozširovať. Celý proces sa vyvíja a pokračuje. Niektoré naše
požiadavky neboli ešte zapracované . Na konci mesiaca majú odprezentovať ešte ďalší návrh. Sme na
dobrej ceste.

Starosta-Čo sa týka výkupu pozemkov na prístupovú cestu k AQUAPARKU zo strany od
Konskej. Čo som oslovil majiteľov nikto nemá problém, tak neviem ako to s nimi
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prejednávala spoločnosť Prameň keď za 10 rokov nič nevybavila. Mám sa stretnúť s p.
Rybanským ( Prameň s r. o. ) aké je tam omeškanie z ich strany.
Huljaková

Existuje aj územný plán zóny –treba sa informovať či toto nie je „ zóna“
p. Mathews sa zajtra stretne so zástupcami Prameň s r.o. a budú o tom diskutovať.a následne sa spojí
so starostom a dohodnú postup.

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prezentáciu spoločnosti INFINITY REAL

ESTATE DEVELOPMENT s. r. o. – projekt „Aquapark
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

počet

mená poslancov

8

Hodas J.., Janošíková M. Bc., Kavecká J. Mgr.,Mičúch J., Pekný J.,
Sandanus P. Ing., Skotnický Ľ. Ing., Uherčíková

1

Frolová M. Mgr.

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

K bodu č.5 Prezentácia spoločnosti INFINITY REAL ESTATE DEVELOPMENT s. r.
o. – projekt „Bytovky Skotňa“
p. Mathews –Návrh sme na dobrej ceste. Oslovili sme troch architektov aby nám spracovali tri vízie.
Architekti brali ako víziu veľkosť domov – základné osadenie budov – no nám sa to nepáčilo.
Od druhého architekta – ani tento návrh sa nám nepáčil. Nezapadá to do okolia. Skúsime vypracovať
niečo konkrétnejšie do ďalšieho zastupiteľstva.
Pre Vašu predstavu :
Na minulom zastupiteľstve povedali že bytovky budú len na obecnom pozemku, citujem zápisnica z 11.9.2019
„Jednalo by sa okolo 184 bytov okolo 50m2. Cena za byt bude cca 90.000 €.

Zároveň by chcel odkúpiť aj susedný pozemok ( cca 6000 m2).
Bytovky by boli len na obecnom pozemku-184 bytov, okolo by boli ihriská. 12 bytových jednotiek
spoločnosť odovzdá obci , ktorá si navrhne veľkosť a pod. ( nájomné byty).Obec bude môcť
pripomienkovať projekt, dostane dopredu vizualizáciu. Kto bude správcom, či sa budú spravovať
byty obce a developera spolu, to ešte bude na vzájomnej dohode. Na ďalšom stretnutí donesie
konkrétne projekty bytov na Skotni. Na štvrtom stretnutí by právnici dohodli konkrétne požiadavky
z oboch strán. „
Poslancom OZ nebolo doteraz jasné, kde na tak malý obecný pozemok chcú postaviť 184
bytov. Avšak pri vizualizácii boli odprezentované obdĺžničky t.j. návrh bytoviek okrem
obecného pozemku Pastierske aj v lokalite pozemkov po neb. P. Januškovej.
p. Mathews
Na poslednom zastupiteľstve ste sa pýtali, či vieme postaviť aj menej bytov. Áno.
Dostali sme od Vás predbežnú zmluvu. Dali sme ju právnikom na preštudovanie a máme k nej
niektoré výhrady. To znamená že potom zašleme pripomienky od nás. Rokovali o kúpe pozemkov po
neb. P. Januškovej. Jedna dcéra súhlasí, druhá má prehnané nároky t.j. 82 €/m2-čo je veľa. Poprosili
by sme p. starostu aby ich navštívil a podporil nás. A ešte máme v zálohe jeden pozemok , ktorý je
v blízkosti. Zajtra máme jednanie s dotyčným majiteľom.
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Huljaková.
Ak dobre tomu rozumiem, tým že chcete z pôvodnej rekreačno- oddychovej zóny výstavba
AQUAPARKU spraviť bytovú zónu s hotelom a len na malej časti mať „ malý AQUAPARK“
potrebujete od poslancov OZ odsúhlasiť zmenu územného plánu obce Kamenná Poruba
a podmieňujete to to tým, že ak vám to odsúhlasia „ zadarmo „ nám postavíte v lokalite Skotňa 12
bytov ale okrem toho si tam chcete ešte pre seba postaviť zvyšných 172 bytov ?
p. Mathews –áno správne je to takto podmienené.
Huljaková
- poslanci OZ myslíte si že je to v poriadku postaviť v strede obce 184 bytov? To ak dobre počítam
keď berieme nárast obyvateľov bude min. len v lokalite Skotňa 500 obyvateľov navyše a ďalší nárast
v lokalite AQUAPQRKU ? Uvedomujete si že obec nemá vybudovanú žiadnu infraštruktúru, Čo naše
preplnené cesty? Nárast v strede obce cca 300-400 áut. Viete si predstaviť aký to bude mať vplyv na
životné prostredie a čo škola škôlka, obchody , služby ? Zamýšľate sa nad tým.
Poslanec Sandanus P.Ja si myslím že to nebude mať na nič iné vplyv, iba trocha bude problém so škôlkou a školou. Veď
obchod si môže postaviť aj súkromná osoba aj poskytnúť služby.
Huljaková
- nemali by sa k tomuto vyjadriť aj občania , napr. nemali by ste urobiť verejnú schôdzu aby boli
občania informovaní?
Poslanec Sandanus P.
- veď sú informovaní. Môžu si prečítať zápisnice zo zastupiteľstva, alebo môžu prísť na
zastupiteľstvo, veď je verejné.
Kasmanová M.
Ja bývam v lokalite pod ihriskom a vôbec mi nevadí že tam bude výstavba bytov, hotela a aquaparku.
Ďalšie stretnutie bude 13.11.2019-Mathews-vybavujeme financovanie s bankami a prinesieme ďalšiu
vizualizáciu.

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prezentáciu spoločnosti INFINITY REAL

ESTATE DEVELOPMENT s. r. o. – „Bytovky Skotňa“
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

počet

mená poslancov

8

Hodas J.., Janošíková M. Bc., Kavecká J. Mgr.,Mičúch J., Pekný J.,
Sandanus P. Ing., Skotnický Ľ. Ing., Uherčíková

1

Frolová M. Mgr.

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

K bodu č.6 Schválenie prevodu investičných práv na stavbu „Kamenná Poruba, ulica
Jarky Vodovod a kanalizácia“ z prevodcu Združenie obcí aglomerácia Rajecké Teplice
na nadobúdateľa Obec Kamenná Poruba
V rámci združenia sme nemali úspešný projekt kanalizácie , preto sme oslovili SEVAK a.s.
aby v rámci svojich investícií nás zahrnul do programu výstavby na rok 2020.
Žiadať to môžeme len ako obec a preto sme boli nútený previesť práva aglomerácie na Obec
Kamenná Poruba. Jedná sa o ulicu Jarky nakoľko len tá spĺňa podmienky pripojenia a to je
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5 prípojok na 100m.Preto sme sa rozhodli žiadať o výstavbu vodovodu aj kanalizácie, aby to
bolo v jednej ryhe. Všetci obyvatelia ulice musia podpísať zmluvu o budúcom pripojení.
Do konca októbra im musíme všetko doložiť a oni budú rozhodovať o tom či nás zahrnú do
investičného plánu, alebo nie.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba podľa §11 ods.4 zákona č. 369/1991 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
A/ P r e r o k o v a l o
Návrh zmluvy „o prevode práv a povinností stavebníka“, medzi Združením obcí
aglomerácia Rajecké Teplice a Obcou Kamenná Poruba
B/ K o n š t a t u j e , ž e
Zmluva je v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č.
138/1991 Zb. o majetku obcí
C/ S c h v a ľ u j e
Zmluvu o prevode práv a povinností stavebníka medzi Združením obcí aglomerácia
Rajecké Teplice a Obcou Kamenná Poruba, predmetom ktorej je prevod práv a povinností z
vodnej stavby: „Kamenná Poruba, ulica Jarky Vodovod a kanalizácia“, povolenej
právoplatným rozhodnutím ObÚŽP v Žiline pod č. A/2012/02122-003/Jan z 19.07.2012.
Platnosť stavebného povolenia bola predĺžená právoplatnými rozhodnutiami OÚ Žilina,
odboru starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP pod sp. číslom: OUZA-OSZP3-2014/018610-3/Jan z 24.07.2014 do 30.07.2017 a rozhodnutím č.: OU-ZAOSZP3-2017/022971-003/Ros z 21.06.2017 do 31.12.2020. Právoplatným rozhodnutím OÚ
Žilina, odboru starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP pod sp.
číslom: OU-ZA-OSZP3-2015/036624-003/Jan z 27.10.2015 bola povolená zmena stavby
„Kamenná Poruba, ulica Jarky Vodovod a kanalizácia“ spočívajúca vo vybudovaní revíznych
šácht v počte 9 kusov na kanalizačných prípojkách na parcelách KN-C 2957 a 3054, k.ú.:
Kamenná Poruba
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

počet

mená poslancov

8

Hodas J.., Janošíková M. Bc., Kavecká J. Mgr.,Mičúch J., Pekný J.,
Sandanus P. Ing., Skotnický Ľ. Ing., Uherčíková

1

Frolová M. Mgr.

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

Strana 7 z 10

K bodu č.7 Schválenie prevodu investičných práv na stavbu „Kamenná Poruba, ulica
Jarky Vodovod a kanalizácia“ z prevodcu Obec Kamenná Poruba na nadobúdateľa
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba podľa §11 ods.4 zákona č. 369/1991 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
A/ P r e r o k o v a l o
Zámer Obce Kamenná Poruba o zaradenie vybudovania vodovodu a kanalizácie stavba “
Kamenná Poruba, ulica Jarky Vodovod a kanalizácia“ do investičného plánu spoločnosti
SEVAK na rok 2020
B/ K o n š t a t u j e , ž e
Zámer obce je v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č.
138/1991 Zb. o majetku obcí
C/ S c h v a ľ u j e
Zámer Obce Kamenná Poruba o zaradenie vybudovania vodovodu a kanalizácie
stavba “ Kamenná Poruba, ulica Jarky Vodovod a kanalizácia“ do investičného plánu
spoločnosti SEVAK na rok 2020
D/ U k l a d á
Starostovi obce rokovať so spoločnosťou SEVAK a písomne požiadať o zaradenie
stavby “ Kamenná Poruba, ulica Jarky Vodovod a kanalizácia“ do investičného plánu
spoločnosti SEVAK na rok 2020
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

počet

mená poslancov

8

Hodas J.., Janošíková M. Bc., Kavecká J. Mgr.,Mičúch J., Pekný J.,
Sandanus P. Ing., Skotnický Ľ. Ing., Uherčíková

1

Frolová M. Mgr.

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

K bodu č.8 Zriadenie vecného bremena na pozemok na ulici Jarky v prospech
„Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.“
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Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo Obce Kamenná Poruba v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p. schvaľuje
zriadenie vecného bremena na pozemku, parcela EKN 930/1, druh pozemku: zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 505 m2, ktorá sa nachádza pod stavbou miestnej komunikácie v
katastrálnom území Kamenná Poruba, zapísaná na liste vlastníctva č. 2254, vedenom na
Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom odbore, pre katastrálne územie Kamenná Poruba, obec
Kamenná Poruba, okres Žilina, ktorá je vo výlučnom vlastníctve povinného: Obec Kamenná
Poruba, ICO: 00648906, so sídlom: Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba, v prospech
oprávneného z vecného bremena, vlastníka budúcej stavby: ,,Kamenná Poruba, ulica Jarky
Vodovod a kanalizácia“: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., ICO: 36 672 297, so
sídlom: Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina.
Vecné bremeno bude spočívať v práve vybudovania a umiestnenia stavby vodovodu a
kanalizácie na pozemkoch povinného z vecného bremena, v práve prístupu za účelom jej
prevádzkovania, rekonštrukcie, opravy a údržby.
Vecné bremeno sa zriaďuje na pozemku povinného, obce Kamenná Poruba ako
výlučného vlastníka, na parcele EKN 930/1 v plnom rozsahu.
Vecné bremeno sa zriaďuje za jednorazovú odplatu v sume 10 EUR bez DPH
Vecné bremeno sa zriaďuje ,,in rem“ a je časovo neobmedzené a je v zmysle § 151
Občianskeho zákonníka spojené s vlastníctvom zaťaženého pozemku a pri prevode prechádza
spolu s pozemkom na nového nadobúdateľa.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:

počet

mená poslancov

8

Hodas J.., Janošíková M. Bc., Kavecká J. Mgr.,Mičúch J., Pekný J.,
Sandanus P. Ing., Skotnický Ľ. Ing., Uherčíková

1

Frolová M. Mgr.

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

K bodu č.9 Rôzne
Hody
p. Uherčíková-treba zaslať objednávku na koláče ( medovníkový raj ) 4 kartóny sladkých a 2 kartóny
slaných koláčov.p. Verešová D. nám to 31.10.2019 dovezie.
Starosta treba aby si zabezpečil víno u p. Balážovej ( podľa počasia by sa mohlo aj uvariť- uvidíme
ako bude. Treba zistiť či treba objednať obed pre p. farára ...
Úcta k starším
p. Jánošíková, -sv. omša bude 27.10.2019 za seniorov (majú aj v Kunerade)- p. farár to bude robiť naraz.
Kavecká robili sme 1 rok deň matiek a druhý zasa deň seniorov. Tohto roku sme to akosi
nezorganizovali.
Vystúpenie Ambróza
Objednáme večeru len pre nich – z reštaurácie Kleopatra a v KD im to naservírujeme.
Zabíjačka-dohodneme podrobnosti na budúcom zastupiteľstve.
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Pekný- kedy sa budú rozdávať materiály o odpadoch?
Starosta.
Objednali sme bavlnené tašky s erbom obce a do tých budeme baliť vrecia a letáky a materiály
ku kompostérom. Potom by sme sa mohli zísť a pobaliť to spoločne. Keď budeme vydávať
kompostér mali by sme im to dať na podpis do každej domácnosti.
V koniarke chceme budúci týždeň t.j. od pondelka odkopať celé odvodnenie za Koniarku
nakoľko tam stojí voda, odizolovať to aby nám to nevlhlo.
Zimnú údržbu bude vykonávať M. Štelbaský.

K bodu č.10 Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21:30 hod.
Budúce zastupiteľstvo bude :
13.11.2019

Zapísal/(a):
Overovatelia:

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

Ing. Pavol Sandanus
Starosta obce
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