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 23. riadneho zasadnutia poslancov OZ v Kamennej Porube
konaného dňa 17.3.2021 o 18-tej hod. v hlavnej sále kultúrneho domu
v Kamennej Porube
Prítomní:

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

Neprítomní:

Poslanci: Mgr. Kavecká Júlia, Ing. Sandanus Peter,

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 7 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 11.12.2020
3. Schvaľovanie zámeru obce Kamenná Poruba prenajať majetok obce – plynárenské
zariadenie. Názov stavby: Stavebné úpravy a prístavba hospodárskej budovy na
mládežnícke centrum „KONIARKA“, objekty SO 01 Rozšírenie distribučného
plynovodu a SO 02 Pripojovací plynovod
4. Vystúpenie obce Kamenná Poruba zo združenia REGIÓN BESKYDY
5. Úprava (zníženie) platu starostu obce na návrh starostu obce v dôsledku situácie
s ochorením COVID-19. Informácia o dopade ochorenia COVID-19 na
financovanie obcí
6. Informácia o stave projektov – stav žiadostí o financovanie, stav realizácií.
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7. Informácia o schválení účtovnej závierky spoločnosti Porubské služby, s.r.o.
(ďalej len „spoločnosť“), výsledku hospodárenia spoločnosti a vysporiadanie
hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2020
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020
9. Prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce Kamenná Poruba za rok 2020
10. 17. zmena rozpočtu za rok 2020
11. 1. zmena rozpočtu za rok 2021
12. 2. zmena rozpočtu za rok 2021
13. Schválenie platenia členských príspevkov v združeniach v roku 2021
14. Správa o výsledku kontroly – Kontrola dodržiavania zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou v I. polroku 2020
15. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
16. Rôzne
17. Záver.
Starosta obce sa následne spýtal , či má niekto z prítomných k návrhu programu pripomienky,
pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.
Starosta obce – Ing. Pavol Sandanus dal návrh o doplnenie bodu do návrhu programu
– Schvaľovanie spolufinancovania telocvične – Fond na podporu športu
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
1. Doplniť do programu bod – Schvaľovanie spolufinancovania telocvične – Fond na
podporu športu
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

2

mená poslancov
Pekný Juraj, Ing. Skotnický Ľubomír, Mgr. Frolová Mária,
Uherčíková Adriana, Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján ,
Mičúch Juraj

Mgr. Kavecká Júlia, Ing. Sandanus Peter

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

Následne dal starosta hlasovať o pozmenenom programe ako celku

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, schvaľovanie programu.
2. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva zo zasadnutia OZ zo dňa 11.12.2020
3. Schvaľovanie zámeru obce Kamenná Poruba prenajať majetok obce – plynárenské
zariadenie. Názov stavby: Stavebné úpravy a prístavba hospodárskej budovy na
mládežnícke centrum „KONIARKA“, objekty SO 01 Rozšírenie distribučného
plynovodu a SO 02 Pripojovací plynovod
4. Vystúpenie obce Kamenná Poruba zo združenia REGIÓN BESKYDY
5. Úprava (zníženie) platu starostu obce na návrh starostu obce v dôsledku situácie
s ochorením COVID-19. Informácia o dopade ochorenia COVID-19 na financovanie
obcí
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6. Informácia o stave projektov – stav žiadostí o financovanie, stav realizácií.
7. Informácia o schválení účtovnej závierky spoločnosti Porubské služby, s.r.o. (ďalej len
„spoločnosť“), výsledku hospodárenia spoločnosti a vysporiadanie hospodárskeho
výsledku spoločnosti za rok 2020
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020
9. Prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce Kamenná Poruba za rok 2020
10. 17. zmena rozpočtu za rok 2020
11. 1. zmena rozpočtu za rok 2021
12. 2. zmena rozpočtu za rok 2021
13. Schválenie platenia členských príspevkov v združeniach v roku 2021
14. Správa o výsledku kontroly – Kontrola dodržiavania zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou v I. polroku 2020
15. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020Rôzne
16. Schvaľovanie spolufinancovania telocvične – Fond na podporu športu
17. Rôzne
18. Záver.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

2

mená poslancov
Pekný Juraj, Ing. Skotnický Ľubomír, Mgr. Frolová Mária,
Uherčíková Adriana, Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján ,
Mičúch Juraj

Mgr. Kavecká Júlia, Ing. Sandanus Peter

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
a za overovateľov: p. poslancov : p. Uherčíková Adriana, Mgr. Frolová Mária
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

2

mená poslancov
Pekný Juraj, Ing. Skotnický Ľubomír, Mgr. Frolová Mária,
Uherčíková Adriana, Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján ,
Mičúch Juraj

Mgr. Kavecká Júlia, Ing. Sandanus Peter

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
11.12.2020
Uznesenia obecného zastupiteľstva zo zasadnutí OZ zo dňa 11.12.2020 predložil starosta obce
Ing. Pavol Sandanus.
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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.
I.

Berie na vedomie

informáciu o plnení uznesení z 22. riadneho zasadnutia OZ zo dňa 11.12.2020
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

2

mená poslancov
Pekný Juraj, Ing. Skotnický Ľubomír, Mgr. Frolová Mária,
Uherčíková Adriana, Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján ,
Mičúch Juraj

Mgr. Kavecká Júlia, Ing. Sandanus Peter

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

K bodu č. 3 – Schvaľovanie zámeru obce Kamenná Poruba prenajať majetok obce –
plynárenské zariadenie. Názov stavby: Stavebné úpravy a prístavba hospodárskej
budovy na mládežnícke centrum „KONIARKA“, objekty SO 01 Rozšírenie distribučného
plynovodu a SO 02 Pripojovací plynovod
Starosta obce predniesol prítomným zámer obce prenajať majetok obce – plynárenské
zariadenie.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
A/ P r e r o k o v a l o
Návrh zmluvy „Zmluva o nájme plynárenského zariadenia“, medzi Prenajímateľom „Obec
Kamenná Poruba“ a Nájomcom „SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11
Bratislava“, ktorej predmetom bude nájom novovybudovaných plynárenských zariadení, názov
stavby: Stav. úpravy a prístavba hosp. budovy na mládežnícke centrum „KONIARKA“, objekty
SO 01 Rozšírenie distribučného plynovodu a SO 02 Pripojovací plynovod vybudovaných na
pozemkoch, par.č. 3206/1 a 3207/1 KN-C, katastrálne územie Kamenná Poruba
B/ K o n š t a t u j e , ž e
Návrh zmluvy 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
Strana 4 z 28

Návrh zmluvy o nájme plynárenského zariadenia medzi Prenajímateľom „Obec Kamenná
Poruba“ a Nájomcom „SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava“ ako
dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v platnom znení.
Predmetom zmluvy bude nájom novovybudovaných plynárenskych zariadení, názov stavby:
Stav. úpravy a prístavba hosp. budovy na mládežnícke centrum „KONIARKA“, objekty SO 01
Rozšírenie distribučného plynovodu a SO 02 Pripojovací plynovod vybudovaných na
pozemkoch, par.č. 3206/1 a 3207/1 KN-C, katastrálne územie Kamenná Poruba. Užívanie
stavby bolo povolené Kolaudačným rozhodnutím číslo 61/14-2021/W zo dňa 10.2.2021, ktoré
sa stalo právoplatným a vykonateľným 11.2.2021. Cena nájmu je 1,-€ / rok.
Dôvod hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v platnom znení je, že sa jedná o nájom za účelom využívania plynárenského
zariadenia a distribúcie zemného plynu do odberných miest pripojených na predmetné
plynárenské zariadenie.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

2

mená poslancov
Pekný Juraj, Ing. Skotnický Ľubomír, Mgr. Frolová Mária,
Uherčíková Adriana, Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján ,
Mičúch Juraj

Mgr. Kavecká Júlia, Ing. Sandanus Peter

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

K bodu č. 4 – Vystúpenie obce Kamenná Poruba zo združenia REGIÓN BESKYDY
Starosta informoval prítomných, že pri plnení uznesenia č. 186/2020 z 11.12.2020 a to o
vystúpení obce zo združenia Euroregión Beskydy zistil, že názov organizácie, v ktorej sme
členom je Región Beskydy, z tohto dôvodu odporúča zmenu uznesenia.
Bod programu č. 4: Návrh na zmenu uznesenia č.186/2020 z 11.12.2020
Dôvodová správa:
Dňa 11.12.2020 poslanci OZ schválili vystúpenie obce Kamenná Poruba zo združenia
„Euroregión Beskydy“ uznesením č. 186/2020 so znením:
...
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
Schvaľuje
vystúpenie obce Kamenná Poruba zo združenia EUROREGIÓN BESKYDY.
...
Pri plnení tohto uznesenia obecný úrad zistil, že exaktný názov organizácie, v ktorej je obec
Kamenná Poruba členom je:
Región Beskydy
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina
IČO: 36148474
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Z toho dôvodu je potrebná zmena uznesenia č. 186/2020.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce v Kamennej Porube schvaľuje návrh na zmenu uznesenia
nasledovne:
Obecné zastupiteľstvo obce v Kamennej Porube schvaľuje vystúpenie obce Kamenná
Poruba zo združenia Región Beskydy, IČO: 36148474
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

2

mená poslancov
Pekný Juraj, Ing. Skotnický Ľubomír, Mgr. Frolová Mária,
Uherčíková Adriana, Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján ,
Mičúch Juraj

Mgr. Kavecká Júlia, Ing. Sandanus Peter

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

K bodu č. 5 – Úprava (zníženie) platu starostu obce na návrh starostu obce v dôsledku
situácie s ochorením COVID-19. Informácia o dopade ochorenia COVID-19 na
financovanie obcí
Starosta informoval prítomných o dopade ochorenia COVID-19 na financovanie obcí
a navrhol zníženie svojho platu
Starosta obce vzhľadom na očakávané zníženie príjmov obce vzhľadom na situáciu
spôsobenú ochorením COVID-19, žiada poslancov obecného zastupiteľstva o zníženie platu
starostu obce na obdobie šiestich mesiacov, žiada o dočasné zníženie percenta zvýšenia
minimálneho platu z aktuálnych 40,5% na 20%.
Plat starostu predstavuje v súčasnosti 3 503,00 €. Po úprave percenta zníženia bude plat
starostu 2 992,00 €. Takéto zníženie platu predstavuje mesačnú úsporu obce vo výške 690,86 €
a za obdobie šiestich mesiacov úsporu 4 145,16 €.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
Na základe § 11 ods.4 písm. i zákona o obecnom zriadení a § 4 ods.2,2. veta zák.
č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v z.n.p.
Schvaľuje
-

Zvýšenie minimálneho platu starostu obce o 20% na obdobie šiestich mesiacov
začínajúc mzdou za mesiac apríl 2021 a končiac mzdou za mesiac september 2021.
Celková výška platu starostu Ing. Pavla Sandanusa je v tomto období 2 992,00 €.
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-

Zvýšenie minimálneho platu starostu obce o 40,5% v období počínajúc mzdou za
mesiac október 2021 . Celková výška platu starostu Ing. Pavla Sandanusa je v tomto
období 3 503,00 €.

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

počet

Hlasovanie:
Za:

7

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

2

mená poslancov
Pekný Juraj, Ing. Skotnický Ľubomír, Mgr. Frolová Mária,
Uherčíková Adriana, Bc. Jánošíková Mária, Hodas Ján ,
Mičúch Juraj

Mgr. Kavecká Júlia, Ing. Sandanus Peter

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

K bodu č. 6 – Informácia o stave projektov – stav žiadostí o financovanie, stav realizácií.
O 19,15 hod. prišiel Ing. Sandanus Peter – poslanec.
Prítomní:

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

Neprítomní:

Poslanci: Mgr. Kavecká Júlia

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

Starosta obce informoval prítomných o stave projektov, žiadostí o financovanie a o stave
realizácií projektov.
Turistická ubytovňa, Mládežnícke centrum Koniarka
- Žiadosť o financovanie nebola na PPA stále vyhodnotená. Žalostný stav ohľadom
vyhodnocovania projektov MAS je na celom Slovensku rovnaký. Predpokladám, že
k posúdeniu žiadosti sa PPA dopracuje niekedy v polovici roka 2021.
- Bol podpísaný dodatok k zmluve o dielo na realizáciu turistickej ubytovne – predĺžila
sa lehota na dokončenie z 31.3.2021 na 30.6.2021. Dielo sa v podstate podarí dokončiť
v pôvodnom termíne, ale bude sa čakať na dodávku niektorých zariadzovacích
predmetov – sprchový kút na mieru.
Mládežnícke centrum Koniarka
- Objekt je už napojený na splaškovú kanalizáciu
- Je zrealizovaná a skolaudovaná plynová prípojka. Nasleduje podpis nájomnej zmluvy
s SPP-distribúcia a následne môžeme pristúpiť k zmluve o pripojení.
- Celý objekt je zateplený
- Je zrealizované odvodnenie spoza budovy Koniarky
- V celom objekte je ústredné kúrenie
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-

-

Aj v pôvodnej časti bude nová kuchynská linka vrátane spotrebičov – teplá voda nebude
z lokálneho zásobníka ale z kotla (do všetkých umývadiel je dotiahnutá teplá voda
z kotla.). Súčasťou linky bude aj umývačka riadu.
Je zrekonštruovaná umývarka s wc pri miestnosti pre správkyňu.
Po oteplení bude prerobený chodník pred Koniarkou – bude rozšírený po celej dĺžke
a budú zhotovené schody k drevárni.
V okolí budovy budú osadené smetné koše s popolníkmi.
Do 31.3.2021 je možné podať žiadosť na VUC, kde plánujeme požiadať
o spolufinancovanie workoutového ihriska pri Koniarke.
Bolo by dobré spracovať projektovú dokumentáciu pre rekonštrukciu zvyšného
podkrovia. Potenciálne sa črtajú výzvy na finacovanie takéhoto projektu.

Kompostáreň Kamenná Poruba
- Žiadosť o doplnenie chýbajúcich príloh prišla koncom novembra 2020, žiadosť bola
úspešne doplnená v termíne v prvej polovici decembra 2020.
Vodozádržné opatrenia (telocvičňa, kultúrny dom, ihrisko)
- Pred Vianocami prišla žiadosť o doplnenie chýbajúcich príloh. Podarilo sa nám
získať všetkým 7 stavebných povolení a žiadosť včas doplniť.
Envirofond
- Boli doplnené žiadosti o chýbajúce dáta pre všetky tri podané žiadosti o dotáciu
22.2.2021:
o Kanalizácia Dlhá, Hranice
o Rekonštrukcia kotolne MŠ
o Traktor - zberová technika
- 16.3.2021 bola podaná žiadosť na zelenú infraštruktúru a imobiliár v rámci
programu pre obnovu dediny (5 000,- €). Výsadba bude realizovaná na obecnom
námestí a pri Koniarke. Pri Koniarke budú umiestnené dve lavičky so stolmi.
Amfiteáter
- Bola podaná žiadosť o dotáciu v rámci spolupráce SK-CZ. Predmetom žiadosti je
spolufinancovanie dokončenia amfiteátra, nákup video techniky na premietanie kina
a náučná trasa po Kamennej Porube
- Bola zrealizovaná in house zákazka na dokončenie amfiteátra – práce boli zadané
spoločnosti Porubské služby, s.r.o. Spoločnosť obstarala všetky materiály a služby,
aby sa po oteplení mohla pustiť do prác.
Telocvičňa
- Bola podpísaná zmluva o dielo na realizáciu hrubej stavby v sume 419 500,- €.
Predpokladaný začiatok výstavby je apríl 2021.
- Bola podpísaná zmluva o dielo na vynútenú prekládku elektrického stĺpu pri
telocvični v sume 6 944,18 €.
- Bola podaná žiadosť na chýbajúce stavebné povolenie pre dažďovú kanalizáciu
z parkovísk, následne bude ak posledné realizované stavebné povolenie pre
spevnené plochy.
- Pracuje sa na podaní žiadosti na Fond na podporu športu na dotáciu na
financovanie druhej etapy výstavby telocvične. Zároveň sa pracuje na zadaní
realizácie tejto časti výstavby spoločnosti Porubské služby, s.r.o. formou in house
zákazky.
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Škola
-

Ukončila sa dodávka všetkých častí projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií
žiakov základnej školy v Kamennej Porube“. Začíname pracovať na podkladoch pre
žiadosť o platbu – refundáciu nákladov v schválenej výške.

Porubské služby, s.r.o.
- Do SLSP bol zaslaný investičný zámer pre Porubské služby, s.r.o.. SLSP pracuje na
návrhu a schválení úverovej zmluvy.
- Začali sme pracovať na verejnom obstarávaní techniky pre Porubské služby, s.r.o.
Chodníky
- Pracuje sa na stavebných povoleniach pre jednotlivé úseky chodníka tak, aby sa
mohlo začať s výstavbou chodníkov po ukončení prác na amfiteátri. Pre prvé dve
etapy (od začiatku obce po odbočku na Kunerad) boli vydané oznámenia o začatí
stavebného konania. Pre tretiu etapu (ihrisko Ottlýkovská, kultúrny dom) sme začali
pracovať na podkladoch pre súhlasy vlastníkov s umiestnením stavby.
Rezidencia Kamenná Poruba – bytovky Skotňa
- Projekt má právoplatné územné rozhodnutie. Pracuje sa na detailnejšej projektovej
dokumentácii pre stavebné povolenie.
- Investor ponúkol spoluprácu na nejakom všeobecne užitočnom projekte pre
Kamennú Porubu. Navrhol som mu výstavbu workoutového a detského ihriska
v areáli ihriska OŠK.
Aquapark
- Investor pracuje na novom návrhu zmeny územného plánu v zmysle pripomienok
k existujúcemu návrhu a v zmysle spoločnej diskusie k návrhu
- Pracujeme na návrhu zmluvy zastrešujúcu realizáciu dopravného napojenia
z Kamennej Poruby – od zastávky popred ihrisku ďalej smerom ku kaplnke. Uvažuje
sa nad verziou, že stavebníkom sa stane obec Kamenná Poruba a investor preberie
na seba všetky služby a finančné záväzky súvisiaci s realizáciou projektu.
Prevádzka obce
- Skončila 5 ročná záruka na verejné osvetlenie a začali sme ho servisovať vo vlastnej
réžii. Vymenili sme dve pokazené svietidlá za nové. Pokazené svietidlá sa zároveň
opravili a sú pripravené na okamžitú výmenu za poškodené – jedná sa o najlacnejšie
riešenie. Ešte sa musíme dohodnúť na prenájme plošiny z Kuneradu, aby boli
náklady na plošinu čo najmenšie.
- V spolupráci s pracovníkmi Povodia Váhu realizujeme orez brežného porastu. Nie
je isté, či sa podarí orezať všetko, ale aj orez časti je lepší ako nič. Po realizácii
orezu bude potrebné všetok orezaný materiál pozvážať a zrecyklovať. Bude náročné
sa dostať na mieru vytriedenia 44,88%, ktorú sme dosiahli minulý rok.
- Testovanie COVID-19 v obci je síce pri vysokej účastí ľudí ziskové, ale zároveň
namáhavé z pohľadu manažovania – vždy je potrebné vybaviť testovanie
personálne, materiálne, zabezpečiť publicitu. Zaberie to veľa času a následne sa
dostávam do časového stresu pri realizácii iných povinností.
- Po oteplení budeme rozvážať asfaltovú drť a sanovať najviac potrebné miesta po
obci.
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Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
Berie na vedomie
Informáciu o stave projektov – stav žiadostí o financovanie, stav realizácií.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

1

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

Mgr. Kavecká Júlia

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

K bodu č. 7 – Informácia o schválení účtovnej závierky spoločnosti Porubské služby,
s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“), výsledku hospodárenia spoločnosti a vysporiadanie
hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2020
Ekonómka Porubské služby, s. r. o. informovala prítomných o hospodárení a o výhodách
spoločnosti Porubské služby, s.r.o., ďalej informovala o jeho hospodárskom výsledku a
rozdelení zisku za rok 2020.
Účtovná závierka bude uložená v registri účtovných závierok a spolu s výročnou správou za
rok 2020 vyvesená na webovej stránke obce Kamenná Poruba v sekcii Porubské služby, s.r.o.
Porubské služby, s.r.o., registrovaný sociálny podnik
Výhody registrovaného sociálneho podniku

Úľava na Dani z príjmu pre RSP
Vo výške 100%
Vyrovnávací príspevok ÚPSVaR
75 % z celkovej ceny práce
znevýhodnených osôb
DPH na výstupe 10%
Zvýhodnené 10%

Rok 2020
6 294,35 €
27 297,06 €

4 937,96 €

k 31.12.2020 mala spoločnosť 11 zamestnancov z toho 7
znevýhodnených zamestnancov, na ktorých poberáme vyrovnávací
príspevok 75 % z celkovej ceny práce
BOD 2 PROGRAMU
Jedinému spoločníkovi bol predložený návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2020.
Jediný spoločník prijal nasledovné uznesenie:
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UZNESENIE Č. 17/III/21:
Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti za rok 2020.
Valné zhromaždenie schvaľuje hospodárky výsledok spoločnosti za rok 2020 je zisk 25 100,67 Eur
Valné zhromaždenie spoločnosti rozhoduje, že zisk spoločnosti za rok 2020 vo výške 25 100,67 Eur, sa
preúčtuje a to nasledovným spôsobom:

➢ Suma vo výške 1 255,03 Eur je určená do Rezervného fondu
➢ Suma vo výške 1 000,00 Eur je určená do Sociálneho fondu
➢ Suma vo výške 22 845,64 Eur je určená do Nerozdeleného zisku minulých rokov a bude
použitý v zmysle zákona 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch na
obstaranie hmotného majetku

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
Berie na vedomie:
•
•
•

Informáciu o schválení účtovnej závierky Spoločnosti Porubské služby, s.r.o., RSP za
rok 2020
Informáciu o výsledku hospodárenia Spoločnosti Porubské služby, s.r.o., RSP za rok
2020
Informáciu o vysporiadaní hospodárskeho výsledku Spoločnosti Porubské služby,
s.r.o., RSP za rok 2020

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

1

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

Mgr. Kavecká Júlia

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

K bodu č. 8 – Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020
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 - odborné stanovisko
k návrhu záverečnému účtu pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.
Podkladom pre spracovanie odborného stanoviska bola analýza rozpočtu a návrh záverečného
účtu obce Kamenná Poruba za rok 2020.
Hlavná kontrolórka obce podala odborné stanovisko k návrhu záverečnému účtu pred jeho
schválením v obecnom zastupiteľstve a to:
Na základe kontroly predložených dokumentov prehlasujem, že záverečný účet je spracovaný
v súlade s príslušnými právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako

Strana 11 z 28

aj stav majetku a záväzkov obce. Vzhľadom na to, že hospodárenie obce bolo v roku 2020
prebytkové, je zrejme, že obec vynakladala finančné prostriedky účelne a hospodárne.
Na základe uvedených skutočností podľa § 16 ods. 8 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v platnom znení odporúčam zastupiteľstvu obce Kamenná
Poruba schváliť Záverečný účet obce za rok 2020 bez výhrad.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba po prerokovaní predloženého materiálu
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Kamenná Poruba za rok 2020.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

počet

Hlasovanie:
Za:

8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

1

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

Mgr. Kavecká Júlia

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

K bodu č. 9 – Prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce Kamenná Poruba za rok
2020
Ekonómka obce predložila prítomným na prerokovanie návrh Záverečného účtu obce Kamenná
Poruba za rok 2020
Záverečný účet obce Kamenná Poruba za rok 2020 je vypracovaný a predložený na
prerokovanie a schválenie obecnému zastupiteľstvu v štruktúre určenej zákonom č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov.

Záverečný účet obce za rok 2020 obsahuje:
•
•
•
•
•
•
•

Plnenie rozpočtu k 31.12.2020
Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Rozbor plnenia výdavkov za rok 2020
Rozbor príjmov a výdavkov Základnej školy s materskou školou za rok 2020
Použitie prebytku hospodárenia za rok 2020
Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov v r.2020
Finančné usporiadanie vzťahov voči:
➢
➢
➢
➢
➢

•
•
•

zriadeným právnickým osobám – základná škola s materskou školou
založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom

Bilanciu aktív a pasív k 31.12.2020
Prehľad o stave a vývoji dlhu
Hospodárenie príspevkových organizácií
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•

Prehľad o poskytnutých zárukách

Príjmová časť rozpočtu:
Obec:
Príjmy

Schválený rozpočet

Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Príjmy spolu
Škola:
Bežné
Príjmy spolu obec + ZŠ

Upravený rozpočet po
poslednej zmene

1 400 463,84
2 277,78
793 208,33

Čerpanie

1 229 737,57
0,00
0,00
1 229 737,57

2 195 949,95

1 359 728,72
2 277,78
219 778,92
1 581 785,42

45 000,00

45 000,00

53 193,66

1 274 737,57

2 240 949,95

1 634 979,08

Výdavková časť rozpočtu:
Obec:
Výdavky

Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Výdavky spolu
Škola:
Bežné
Výdavky spolu obec + ZŠ

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet po
poslednej zmene

Čerpanie

447 483,20
35 000,00
7 449,22
489 932,42

601 505,06
836 192,51
7 449,22
1 445 146,79

410 752,38
214 120,07
7 449,22
632 321,67

684 990,00

789 298,90

772 077,75

1 174 922,42

2 234 445,69

1 404 399,42

Príjmy:
Výdavky:
Hospodárenie obce:
Vylúčenie z prebytku:
Upravené hospod. obce

1 634 979,08 €
1 404 399,42 €
230 579,66 €
64 488,54 €
166 091,12 €

Z prebytku 64 488,54 € sme vylúčili:
➢ 31 008,93 €
o bežné príjmy ZŠ s MŠ zo ŠR – normatív
26 639,93 €
o bežné príjmy ZŠ s MŠ zo ŠR – vzdelávacie poukazy
2 369,00 €
o bežné príjmy ZŠ s MŠ zo ŠR – notebooky
2 000,00 €
! Tieto prostriedky boli na konci roka prevedené z účtu školy na účet obce a späť poslané na účet školy,
nakoľko sú to účelovo určené prostriedky školy a škola ich musí minúť do 31.03.2020 na bežné potreby
Základnej školy okrem miezd !
➢ 29 042,40 € – zostatok dotácie na obedy zadarmo /boli vrátené do ŠR/
➢ 450,96 € - nevyčerpané prostriedky za pobyt ZŠ/420 €/ a poškodené učebnice ZŠ /30,96 €/ /boli vrátené škole/
➢ 3 986,25 € - nevyčerpané prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu / na účte školy/
Celý návrh záverečného účtu bude zaslaný v prílohe.
Zostatok rezervného fondu z minulých rokov: 210 338,46 €
Tvorba rezervného fondu z r. 2020:
166 091,12 €
Spolu
376 429,58 €/máme k dispozícií/
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Návrh uznesenia:
I. Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje Záverečný účet obce Kamenná Poruba za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez
výhrad.
II. Obecné zastupiteľstvo:
schvaľuje tvorbu rezervného fondu vo výške 166 091,12 €.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

1

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

Mgr. Kavecká Júlia

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

K bodu č. 10 – 17. zmena rozpočtu za rok 2020
Ekonómka obce predložila prítomným 17. zmenu rozpočtu za rok 2020
Podľa § 14 odsek 2. Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č.
583/2004 Z. z., navrhujeme XVII. zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením v kompetencii
starostu obce – a to presunom rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,
pričom sa nezmenili celkové príjmy a celkové výdavky.
/ - jednotlivé zmeny medzi položkami viď príloha /
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Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
•

Berie na vedomie XVII. 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
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17. zmena
12.12.2020
1 445 463,84
772 702,69
79 846,09
592 915,06
2 277,78
793 208,33
2 240
18 949,95
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

17. zmena
12.12.2020
1 390 803,96
1 390 803,96
836 192,51
836 192,51
7 449,22
7 449,22
2 234 445,69

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

1

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

Mgr. Kavecká Júlia

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

K bodu č. 11 – 1. zmena rozpočtu za rok 2021
Ekonómka obce predložila prítomným 1. zmenu rozpočtu za rok 2021
Podľa § 14 odsek 2. Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č.
583/2004 Z. z., navrhujeme I. zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením v kompetencii starostu
obce – a to presunom rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nezmenili celkové príjmy a celkové výdavky.
/ - jednotlivé zmeny medzi položkami viď príloha /
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Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
•

Berie na vedomie I. zmenu rozpočtu 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

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

1. zmena
1.2.2021
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

1. zmena
1.2.2021
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:

1

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

Mgr. Kavecká Júlia

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

K bodu č. 12 – 2. zmena rozpočtu za rok 2021
Ekonómka obce predložila prítomným 2. zmenu rozpočtu za rok 2021
Podľa § 14 odsek 2. Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č.
583/2004 Z. z., navrhujeme II. 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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/ - jednotlivé zmeny medzi položkami viď príloha /

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
•

Schvaľuje II. zmenu 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

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

2. zmena
17.3.2021
1 433 532,35
796 178,00
77 152,13
560 202,22
0,00
739 055,33
269 055,33
470 000,00
2 172 587,68

Bežné výdavky
- kategória 600
Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok
2021 v €
1 257 526,08
1 257 526,08
642 670,00

2. zmena
17.3.2021
1 386 767,41
1 386 767,41
642 670,00
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- kategória 700
Finančné operácie výdavkové
- kategória 800
Výdavky spolu

642 670,00
52 545,43
52 454,43
1 952 741,51

642 670,00
52 545,43
52 454,43
2 081 928,84

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

1

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

Mgr. Kavecká Júlia

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

K bodu č. 13 – Schválenie platenia členských príspevkov v združeniach v roku 2021
Ekonómka obce predložila prítomným podklady na schválenie platenie členských príspevkov
v združeniach v roku 2021
V súlade so zákonom o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov - §
11 , ods. 4, písm. m):
,, Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené
–
m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj
zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu“
Musíte schváliť že sa môžu zaplatiť nasledovné členské príspevky v roku 2021:
- ZMO – Združenie miest a obcí Rajeckej doliny
- ZMOS – Združenie miest a obcí Slovenska
- MAS – Miestna akčná skupina Rajecká dolina
- RVC Martin
- PRAMEŇ združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov
- OOCR Rajecká dolina

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba
schvaľuje zaplatenie členských príspevkov na rok 2021 v nasledovných združeniach:
- ZMO – Združenie miest a obcí Rajeckej doliny
- ZMOS – Združenie miest a obcí Slovenska
- MAS – Miestna akčná skupina Rajecká dolina
- RVC Martin
- PRAMEŇ združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov
- OOCR Rajecká dolina
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
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Hlasovanie:
Za:

počet
8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

1

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

Mgr. Kavecká Júlia

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

K bodu č. 14 – Správa o výsledku kontroly – Kontrola dodržiavania zákona č. 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou v I. polroku 2020
Hlavná kontrolórka obce prítomným v zmysle Ustanovenia § 18 f ods. 1 písm. d) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložila obecnému zastupiteľstvu
správu o výsledku kontroly - Kontrola dodržiavania zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a postupu obecného úradu pri zadávaní vybraných zákaziek s nízkou hodnotou
v I. polroku 2020.
Cieľom kontroly bolo zistiť či bol dodržiavaný a uplatňovaný zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní pri zákazkách s nízkou hodnotou, postup kontrolovaného subjektu pri obstarávaní
zákaziek s nízkou hodnotou.
Kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky:
➢ Pri VO nebola vykonávaná ZFK,
➢ Chýbali preukázania o splnení podmienky účasti vo VO,
➢ Niektoré dokumenty VO neboli vedené ako registratúrne spisy.
Hlavná kontrolórka obce Kamenná Poruba odporúča:
➢ Vykonávať základnú finančnú kontrolu pri vyhlásení VO,
➢ Zverejňovať výzvy na predloženie cenovej ponuky pri zákazkách s nízkou hodnotou na
webovom sídle obce,
➢ Každoročne vypracovávať plán VO na príslušný kalendárny rok.
Dátum zaslania správy povinnej osobe:
Dátum prerokovania správy:
Lehota na prijatie opatrení a nápravu
nedostatkov zistených kontrolou:
Lehota na predloženie správy o splnení
opatrení na nápravu nedostatkov zistených
kontrolou:

22.01.2021
23.02.2021
60 dní
60 dní

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

Strana 20 z 28

Správu o výsledku kontroly – Kontrola dodržiavania zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a postupu obecného úradu pri zadávaní vybraných zákaziek s nízkou hodnotou v I.
polroku 2020.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

1

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

Mgr. Kavecká Júlia

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

K bodu č. 15 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
Hlavná kontrolórka obce prítomným v zmysle Ustanovenia § 18 f ods. 1 písm. d) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložila obecnému zastupiteľstvu
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamenná Poruba za rok 2020.
Uskutočnené kontroly boli v súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. a II.
polrok 2020.
Kontroly v danom období boli vykonané na základe plánov kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
na I. a II. polrok 2020 schválených uznesením Obecného zastupiteľstva v Kamennej Porube zo dňa
11.12.2019 (uznesenie č. 104/2019) a zo dňa 17.06.2020 (uznesenie č. 155/2020).
V rámci kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020
bolo vykonaných:
➢ 5 kontrol,
➢ 1 stanovisko k rozpočtu (na roky 2021 – 2023),
➢ 1 stanovisko k záverečnému účtu,
➢ 2 stanoviská k prijatiu návratných zdrojov financovania.
Všetky kontroly boli vykonané u kontrolovaného subjektu, ktorým bol obecný úrad.
1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2019
Cieľom kontroly bolo zistiť, či kontrolovaný subjekt – obecný úrad, splnil všetky prijaté
uznesenia Obecného zastupiteľstva v Kamenej Porube v súlade s platnými právnymi predpismi a
internými predpismi obce.
Správa o výsledku kontroly bola predložená obecnému zastupiteľstvu dňa 21.02.2020 (uznesenie
č. 120/2020).
Môžem skonštatovať, že počas kontroly neboli zistené nedostatky.
2. Kontrola poskytovania cestovných náhrad pri pracovných cestách a používanie
služobných motorových vozidiel na služobné jazdy za rok 2019
Cieľom kontroly bolo zistiť dodržiavanie a uplatňovania zákona 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
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kontrolovaných subjektoch vykonali správne v súlade so zákonom, predovšetkým či sa
dodržiavala finančná disciplína.
Správa o výsledku kontroly bola predložená obecnému zastupiteľstvu dňa 30.09.2020 (uznesenie
č. 176/2020).
Môžem skonštatovať, že obecný úrad vykonal nápravu nedostatkov zistených kontrolou.
3. Kontrola čerpania PHM na služobné vozidlá vo vybraných mesiacoch I. polroka 2020
Cieľom kontroly bolo zistiť, či postup kontrolovaného subjektu pri čerpaní spotrebe PHM vo
vybranom období, bol v súlade so všeobecne záväzným právnymi predpismi a internými
predpismi.
Správa o výsledku kontroly bola predložená obecnému zastupiteľstvu dňa 30.09.2020 (uznesenie
č. 177/2020).
Môžem skonštatovať, že počas kontroly neboli zistené nedostatky.
4. Kontrola vybraných uzavretých zmlúv za rok 2020 (dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z. z.
a zákona č. 357/2015 Z. z.)

Cieľom kontroly bolo zistiť dodržiavanie a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám (t.z. zverejňovanie uzatvorených zmlúv) a dodržiavanie a
uplatňovanie zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite pri uzatvorených
zmluvách za rok 2020 (t.z. vykonávanie základnej finančnej kontroly pri zmluvách).
Správa o výsledku kontroly bola predložená obecnému zastupiteľstvu dňa 11.12.2020 (uznesenie
č. 194/2020).
Môžem skonštatovať, že počas kontroly neboli zistené nedostatky.
5. Kontrola dodržiavania zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a postupu
obecného úradu pri zadávaní vybraných zákaziek s nízkou hodnotou v I. polroku 2020
Cieľom kontroly bolo zistiť, postup kontrolovaného subjektu pri obstarávaní zákaziek s nízkou
hodnotou a uplatňovania zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní pri zákazkách s nízkou
hodnotou.
Návrh správy o výsledku kontroly bol obecnému úradu zaslaný dňa 22.01.2021 a prerokovaný na
stretnutí dňa 23.02.2021.
6. Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce Kamenná Poruba za rok 2019
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce bolo predložené na rokovanie obecného
zastupiteľstva dňa 29.04.2020 (uznesenie č. 140/2020).
7. Vypracovanie stanoviska k prijatiu kapitálového úveru
Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu návratných finančných zdrojov z banky bolo predložené
na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 29.04.2020 (uznesenie č. 131/2020).
8. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2020 bol dňa 07.06. 2020
poslaný poslancom na pripomienkovanie.
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa
17.06.2020 (uznesenie č. 155/2020).
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9. Vypracovanie stanoviska k prijatiu návratného finančného príspevku
Stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu návratných finančných výpomocí z Ministerstva
financií bolo predložené na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 30.09.2020 (uznesenie č.
175/2020).
10. Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu obce Kamenná Poruba na roky 2021-2023
Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023 bolo predložené
na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2020 (uznesenie č.195/2020).

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba po prerokovaní predloženého materiálu
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamenná Poruba za rok 2020.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

1

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

Mgr. Kavecká Júlia

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

K bodu č. 16 – Schvaľovanie spolufinancovania telocvične – Fond na podporu športu
Starosta obce informoval prítomných o potrebe spolufinancovania telocvične z vlastných
zdrojov obce
Obec Kamenná Poruba predkladá žiadosť o poskytnutie príspevku v rámci programu
„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001 na stavbu
„Telocvičňa Kamenná Poruba“
Žiadateľ je povinný preukázať, že má zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo
z iných zdrojov. Žiadateľ v žiadosti preukáže, že z celkových oprávnených nákladov bude
projekt financovaný z vlastných zdrojov alebo inými subjektmi, pričom v žiadosti uvedie všetky
subjekty, ktoré sa budú podieľať na spolufinancovaní projektu a výšku spolufinancovania.
Žiadateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 50% z
celkových oprávnených nákladov na projekt podľa druhu a bonity projektu v závislosti od
výšky poskytnutého príspevku. Do spolufinancovania sa započítavajú len oprávnené výdavky
vynaložené žiadateľom alebo inými subjektmi v rámci oprávneného obdobia, ktoré sa počíta
od začiatku rozpočtového roka, v ktorom bola vyhlásená výzva. Výdavky na spolufinancovanie
vynaložené na vyhotovenie projektovej dokumentácie a obstaranie pozemkov pre výstavbu
športovej infraštruktúry sa započítavajú v rámci oprávneného obdobia, ktoré sa počíta od
začiatku rozpočtového roka predchádzajúceho rozpočtovému roku, v ktorom bola vyhlásená
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výzva. Spolufinancovanie nemôže byť uhrádzané z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu,
s výnimkou prostriedkov poskytnutých ako príspevok uznanému športu podľa § 68 a nasl. ZoŠ.
Do spolufinancovania sa započítavajú finančné prostriedky poskytnuté z fondov Európskej
únie. Predmetom spolufinancovania nemôžu byť výdavky na obchodnú (komerčnú) časť
projektu, ktorá priamo nesúvisí so športovou infraštruktúrou a cieľmi tejto výzvy. Žiadateľ je
povinný predložiť rozpočet projektu tak, aby z neho bolo zrejmé rozdelenie projektu na
športovú a komerčnú časť a kritériá použité pri tomto rozdelení. Rozdelenie podlieha kontrole
fondu.
Na realizáciu hrubej stavby máme podpísanú Zmluvu o dielo na čiastku: 419 500,00 €.
Na vynútenú prekládku el. stĺpu máme podpísanú Zmluvu o dielo na čiastku 6 944,18 €.
Rozpočtovaná suma na stavbu „Telocvičňa Kamenná Poruba II. časť“ je 670 091,08 €.
Rozpočtovaná suma na vodozádržné opatrenie pre telocvičňu je 91 227,91 € (máme podanú
žiadosť o financovanie z Eurofondov).
Celková suma projektu je: 1 187 763,10 €. Naše spolufinancovanie je momentálne 419 500,00
€. + 6 944,18 € + 91 227,91 € = 517 672,09 €, čo predstavuje 43,58 % spolufinancovanie.
Okrem existujúceho spolufinancovania musíme ešte zabezpečiť minimálne 76 209,46 €.

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube
Schvaľuje
Zapojenie obce Kamenná Poruba do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
príspevku v rámci programu – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej
infraštruktúry“, číslo: 2020/001 s projektom „TELOCVIČŇA Kamenná Poruba“
Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie tohto projektu vo výške
minimálne 50% oprávnených výdavkov rozpočtu projektu, maximálne v sume 550 000,- €,
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:

Hlasovanie:
Za:

počet
8

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

1

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

Mgr. Kavecká Júlia

Nehlasovali:
Potrebné kvórum na schválenie: nadpolovičná väčšina prítomných, t.j. 5 a viac
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K bodu č. 17 – Rôzne
Starosta privítal na zastupiteľstve p. Petra Kaveckého, p. Sebastiána Kaveckého a p. farára
Mariána Ďurčana, ktorí prišli poprosiť o pomoc a súčinnosť obce pri organizácii sviatočnej
omše a pohostenia – pri vysviacke nášho občana p. Sebastiána Kaveckého.
p. Peter Kavecký informoval zastupiteľstvo o vysviacke svojho syna Sebastiána a poprosil obec
o pomoc a súčinnosť pri organizácií pohostenia.
12.6.2021 by sa mala konať „Vysviacka Sebastiána“ v kostole Dobrého pastiera v Žiline na
Solinkách.
20.6.2021 by sme chceli osláviť vysviacku Sebastiána a to svätou omšou, ktorá by sa konala na
ihrisku v novo vybudovanom amfiteátri predbežne o 11,00 hod, po svätej omši chceme
podávať občerstvenie a používať prístrešok i budovu, v ktorej sú umiestnené toalety
a miestnosti na vydávanie jedla a pitia. Nakoľko je situácia s pandémiou COVID-19 bude
lepšie keď sa to bude konať vonku, kde sa zabezpečia všetky bezpečnostné opatrenia. Potom
by sme sa chceli presunúť do KD – pozvaní hostia.
18.7.2021 zabezpečili sme si druhý náhradný termín.
Niekedy v máji by sme chceli dohodnúť ešte jedno stretnutie. P. Kavecký poďakoval
obecnému zastupiteľstvu za pozornosť a za ochotu pomôcť.
Riaditeľka školy informovala obecné zastupiteľstvo o činnosti školy:
➢ Súčasná činnosť školy je obmedzená vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku
a v okrese Žilina
- MŠ otvorené len dve triedy pre pracujúcich rodičov
- I. stupeň ZŠ – vyučovanie je prezenčne (v škole) pre deti, ktorých rodičia pracujú alebo
nevedia zabezpečiť dištančné vzdelávanie
- II. stupeň – vyučuje sa dištančne – bez prerušenia od polovice októbra, teda 5 mesiacov.
Žiaci nechodia do školy, aby sa zamedzilo kontaktom a šíreniu ochorenia, no popoludní
sa žiaci stretávajú , spoločne trávia svoj voľný čas..., čo zapríčiňuje šírenie ochorenia
medzi nimi.
- ŠKD fungujú obidve oddelenia, činnosť je len popoludní.
- V ŠJ sa varí pre deti z MŠ a ZŠ, ktoré sa učia prezenčne.
➢ Opatrenia na úsporu financií v MŠ, ŠJ z dôvodu nižšieho počtu detí: striedanie
zamestnancov (80% - prekážka na strane zamestnávateľa, čerpanie dovoleniek).
➢ Škola dodržiava hygienické opatrenia: zvýšená dezinfekcia, zakúpenie germicídnych
žiaričov, dodržiavanie prísnych opatrení, zamedzenie miešaniu detí v skupinách (triedach),
pravidelné zabezpečovanie jednorazových rúšok a respirátorov pre všetkých zamestnancov
školy, jednorazových rukavíc a dezinfekčných prostriedkov....
➢ RŠ pravidelne komunikuje so zriaďovateľom a informuje ho o aktuálnych opatreniach,
ktoré bývajú v súlade s nariadeniami vlády a odporúčaní ministerstva školstva.
➢ Zápis deti do 1.ročníka ZŠ bude 16. 4. 2021 od 13,30 do 18,00 h. Spôsob zápisu bude
upravený podľa aktuálnej epidemiologickej situácie. Mali by sa prijať všetky deti, ktoré
spĺňajú podmienky (majú 6 rokov do 31. 8. 2021) a sú z nášho školského obvodu (Kamenná
Poruba, Konská).
➢ Zápis do MŠ bude koncom apríla a v máji 2021 podľa stanovených kritérií. Zmenou je, že
je povinné predprimárne vzdelávanie, takže všetky deti, ktoré majú rok pred plnením
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povinnej školskej dochádzky musia navštevovať materskú školu – zároveň budú prijaté do
MŠ prioritne.
Bude potrebné požiadať RÚVZ o predĺženie súhlasu s prevádzkovaní 4 tried v MŠ.
➢ V škole prebehla odborná prehliadka elektroinštalácie, elektrických zariadení a prenosných
elektrospotrebičov. Z výsledku je zrejmé, že bude potrebná výmena niekoľkých svietidiel
v MŠ a postupná výmena el. rozvádzačov v ZŠ.
➢ ZŠ s MŠ sa zapája takmer do všetkých vyhlásených projektov na získanie finančných
prostriedkov na aktivity školy, pomôcky, vybavenie... Niekoľko z nich bolo podporených
a škola získala nové učebné pomôcky, materiál, športové vybavenie...
Riaditeľka školy informovala obecné zastupiteľstvo o financovaní regionálneho školstva:
1. Od 1. 1. 2013 sú školy financované zo štátneho rozpočtu:
a) z rozpočtovej kapitoly MŠVVaŠ SR:
• školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie
v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, (xxx)
b) z rozpočtovej kapitoly MV SR:
• školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce (ZŠ), cirkevného zriaďovateľa, súkromného
zriaďovateľa a okresného úradu v sídle kraja,
• materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v
zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja, (xxx)
• školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja. (xxx)
Financovanie upravujú legislatívne predpisy:
• Zákon č. 597/2003 Z. z.o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov,
• Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení
neskorších predpisov.
•
2. Z podielových daní obcí a VÚC sú financované:
• materské školy (MŠ), základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia
(ŠKD, ŠJ) v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a VÚC od 1. 1. 2005
• materské školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v
zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevných a súkromných zriaďovateľov od 1. 1. 2007 (xxx)
Financovanie upravujú legislatívne predpisy:
• Zákon č. 564/2004 Z. z.o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v znení neskorších predpisov -spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu
dane do rozpočtu obcí a VÚC,
• Nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve v znení neskorších predpisov- kritéria rozdeľovania výnosu dane do
rozpočtu obcí a VÚC,
• Zákon č. 596/2003 Z. z.o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov -spôsob poskytovania
finančných prostriedkov obcou (§6 ods. 12) a VÚC (§9 ods.12),
• Zákon č. 597/2003 Z. z.o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov - zber údajov potrebných na rozdeľovanie
a poukazovanie výnosu dane obciam na školstvo (§7a).
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NARIADENIE VLÁDY č. 668 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 1. decembra
2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
§ 2 (1) Výnos dane podľa § 2 zákona sa rozdelí obciam takto:
→ a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru
predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom
nadmorskej výšky obce uvedeným v prílohe č. 1,
→ b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru
predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od
zaradenia obce do veľkostnej kategórie; veľkostné kategórie obcí a príslušné koeficienty
sú uvedené v prílohe č. 2,
→ c) 40% podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) 1. základných umeleckých škôl,
materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka
prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy, materskej školy, jazykovej
školy a školského zariadenia uvedeným v prílohe č. 3, ak toto nariadenie vlády
neustanovuje inak, 2. cirkevnej základnej umeleckej školy, súkromnej základnej
umeleckej školy, cirkevnej materskej školy, súkromnej materskej školy, cirkevnej
jazykovej školy, súkromnej jazykovej školy, cirkevného školského zariadenia a
súkromného školského zariadenia na území obce, ktorých zriaďovateľom môže
byť aj obec alebo krajský školský úrad, do 15 rokov veku, podľa stavu k 15.
septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom
základnej umeleckej školy, materskej školy, jazykovej školy a školského
zariadenia uvedeným v prílohe č. 3a, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak,
→ d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým
pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.
Riaditeľka školy vysvetlila prečo žiadala v rozpočte na rok 2021 zvýšenú sumu oproti
minulému roku:
- Otvorila sa nová trieda v MŠ, počet detí v MŠ stúpol o 20, prijali sa dve nové učiteľky na
túto triedu a ½ úväzku upratovačky. Cena práce (mzdy a odvody) na tieto nové pracovné
sily je na 12 mesiacov vyčíslená na sumu 37 500 €. Taktiež budú vyššie aj prevádzkové
náklady (papier, pomôcky, čistiace prostriedky, energie...).
- Na druhej strane budú nižšie príjmy od rodičov (poplatky za MŠ, ŠKD, ŠJ) pretože deti
a žiaci nenavštevujú tieto zariadenia všetky a v plnom rozsahu nakoľko sú
epidemiologické obmedzenia kvôli Covid-19.
Keďže sa navýšil počet detí v MŠ, obec zároveň dostane viac finančných prostriedkov cez
podielové dane do rozpočtu obce určených pre oblasť školstva.
Porovnanie rozpočtu z roku 2020 a plán rozpočtu na rok 2021
Položka
Materská škola, spolu
-

z toho mzdy a odvody
z toho prevádzkové náklady
z toho príjmy, príspevky
z toho predškoláci (ministerstvo šk)
z toho iné príjmy (ÚPSVaR)

MŠ OK – obec KP
MŠ – iné zdroje

Rok 2020
Rok 2021
Rozdiel
137 930,29 168 247,00
117 002,33 155 353,00 +38 350,67
20 927,96
12 894,00
- 8 033,96
6 048,00
5 500,00
4 684,31
3 707,00
15 134,57
0,00
112 063,41 159 040,00 +46 976,59
25 866,88
9 207,00
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Školská jedáleň, spolu
-

75 587,11
65 488,93
10 078,18
5536,91
70 052,20
5 536,91
34 607,74
31 425,10
3 182,64
4 256,00
30 351,74
4 256,00

z toho mzdy a odvody
z toho prevádzkové náklady
z toho príjmy

ŠJ OK – obec KP
ŠJ – iné zdroje
Školský klub detí, spolu
-

z toho mzdy a odvody
z toho prevádzkové náklady
z toho príjmy

ŠKD OK – obec KP
ŠKD – iné zdroje

75 750,00
66 246,00
9 504,00
6 500,00
69 250,00
6 500,00
35 300,00
32 000,00
3 300,00
3 000,00
32 300,00
3 000,00

-802,20

+1 948,26

Riaditeľka školy poďakovala starostovi obce a ostatným poslancom obecného zastupiteľstva za
spoluprácu a pomoc škole.

K bodu č. 18 – Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 21,50 hod.
Budúce zastupiteľstvo bude : ...............................

Zapísal/(a):

Mgr. Janka Turancová

Overovatelia: Mgr. Frolová Mária
Uherčíková Adriana

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

Ing. Pavol Sandanus
Starosta obce
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