OBEC KAMENNÁ PORUBA
Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba
IČO : 00 648 906, DIČ : 20 20 639 005

Záznam č.7/2017
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Kamennej Porube zo dňa 14.9.2017
Prítomní:
8 poslancov- podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Ing. Ľubomír Skotnický
Hostia :
Ing. Marek Dubeň
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie.
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola uznesenia obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho zasadnutia
Rôzne
Interpelácie poslancov
Návrh uznesenia.
Záver.

1.Otvorenie
Starosta obce Ing. Kasman Štefan privítal všetkých prítomných poslancov a oboznámil ich
s programom zasadnutia-podľa pozvánky.
Poslanci OZ navrhnutý program zasadnutia schválili.

H L A S O V A N I E:
ZA:8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Sandanus. P , Ing. Kavecký
P., Kavecký M., Mgr. Frolová,
M., Pekný J., Mgr. J. Kavecká,
Ing. Sandanus M., Jánošík M.
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2.Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
V tomto bode starosta navrhol
Zapisovateľ: Ing. Kasmanová Mária -pracovníčka OÚ
Overovateľ:
Ing. Sandanus Peter, Mgr. Frolová Mária
Poslanci OZ zapisovateľku a overovateľov schválili
H L A S O V A N I E:
ZA: 6

PROTI: 0

Ing. Kavecký P., Kavecký M.,
Pekný J., Mgr. J. Kavecká, Ing.
Sandanus M., Jánošík M.

ZDRŽAL SA:2
Ing. Sandanus Peter, Mgr.
Frolová Mária

3.Kontrola uznesenia zo 6.riadneho zasadnutia OZ z roku 2017
Uznesenie č.43-48 /2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba v súlade s §11 ods. 4 zákona č.369/1990
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov berie na vedomie informáciu o plnení
uznesení zo 6. riadneho zasadnutia OZ konaného dňa 1.8.2017

4. Rôzne
V rámci bodu rôzne vystúpil hosť – Ing. Marek Dubeň, ktorý plánuje začať výstavbu
rodinného domu na ulici Podlipie. Nakoľko je však táto ulica úzka a nespĺňa všetky
požiadavky na to, aby bolo možné získať stavebné povolenie, je potrebné túto cestu
majetkovo vysporiadať.
Ing. Martin Sandanus uviedol, že vysporiadanie pozemkov pod miestnu komunikáciu je dlhý
proces a je potrebné dať vyhotoviť geometrický plán.
Starosta obce oboznámil, že v súčasnej dobe sú známi všetci vlastníci (ROEP), len to ešte
nie je ukončené a pri zápise geometrického plánu je potrebný súhlas všetkých vlastníkov.
P.Martin Kavecký a Ing. Peter Sandanus uviedli, že tento geometrický plán je potrebné dať
vyhotoviť a obec by sa mala snažiť túto cestu vysporiadať.
Poslanci nakoniec odsúhlasili , aby starosta obce zabezpečil vypracovanie geometrického
plánu z dôvodu vysporiadania pozemkov pod miestnu komunikáciu – ulica Podlipie – jej
predĺženie.
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H L A S O V A N I E:
ZA:8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Sandanus. P , Ing. Kavecký
P., Kavecký M., Mgr. Frolová,
M., Pekný J., Mgr. J. Kavecká,
Ing. Sandanus M., Jánošík M.

V rámci tohto bodu ďalej oboznámil starosta obce prítomných poslancov, že spoločnosť
SEVAK plánuje rekonštrukciu vodovodu do polovice ulice Štamberky – pokiaľ vedie staré
potrubie. Uviedol, že spoločnosti SEVAK predniesol požiadavku, aby bola vykonaná
rekonštrukcia celej ulice a dobudovaná kanalizácia.
Ing. Martin Sandanus pripomenul, že je potrebné po ukončení rekonštrukčných prác dať
miestnu komunikáciu do pôvodného stavu.
Ďalej starosta obce informoval poslancov, že p. Ing. Martin Arpáš, bytom Výčapy –
Opatovce žiada o prenájom priestorov kultúrneho domu v našej obci z dôvodu pravidelného
cvičenia pre obyvateľov obce (2-krát do týždňa). Stanovená cena za prenájom v letnom
období do 4 hodín je vo výške 30 € a v zimnom období vo výške 40 €. Nakoľko cvičenie
bude prebiehať vždy len 1 hod., žiada poslancov o prehodnotenie výšky prenájmu a určenie
jej výšky na 1 hodinu.
Poslanci navrhli, aby platil za toto cvičenie polovicu zo stanovenej sumy, to znamená
v letnom období 15 € a v zimnom období 20 €
H L A S O V A N I E:
ZA:6

PROTI: 0

Ing. Kavecký P., Kavecký M.,
Mgr. Frolová, M., Pekný J., Mgr.
J. Kavecká, Ing. Sandanus M.

ZDRŽAL SA: 2
Ing. Sandanus. P , Jánošík M.

5. Interpelácie poslancov
P.Martin Kavecký sa spýtal, ako postupuje obec pri výstavbe dažďovej kanalizácie na ulici
Vŕšok.
P. Juraj Pekný uviedol, že táto výstavba sa začala ale realizátor diela upozornil na to, že je
potrebné zabezpečiť súhlasy vlastníkov dotknutých pozemkov. V súčasnej dobe je dielo
zrealizované po p.Cabajovú a zároveň upozornil, že bolo potrebné vykonať práce navyše.
Ing. Martin Sandanus predniesol, že kanalizáciu je potrebné dobudovať a cestu po jej
realizácii zaasfaltovať. Určite tam budú práce navyše na ktoré je potrebné zo strany obce
vystaviť objednávku. Odhaduje celkové náklady na tieto práce vo výške 2 500,00 €.
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Prítomní poslanci odsúhlasili navýšenie nákladov na práce (asfaltovanie + prípojka na
dažďovú kanalizáciu) vo výške 2 500,00 €.
H L A S O V A N I E:
ZA:8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Ing. Sandanus. P , Ing. Kavecký
P., Kavecký M., Mgr. Frolová,
M., Pekný J., Mgr. J. Kavecká,
Ing. Sandanus M., Jánošík M.

Mgr. Mária Frolová sa spýtala, či nie je možné zo strany obce opraviť hlavnú cestu v obci,
na čo starosta uviedol, že táto je v správe VÚC a obec na tejto ceste nemôže robiť žiadne
opravy.
Ing. Martin Sandanus navrhol, či by obec nevybudovala ďalšiu miestnu komunikáciu.
Starosta obce uviedol, že by bolo vhodné zrealizovať rekonštrukciu Kuneradskej cesty (od
domu Jozefa Baránka po odbočku na kostol)
Poslanci sa dohodli, že vykonajú obhliadku miesta a po navrhnutí rozsahu prác starosta obce
zabezpečí cenové ponuky na realizáciu rekonštrukcie tejto miestnej komunikácie.
Ing. Martin Sandanus taktiež uviedol, že z dôvodu plánovanej výstavby bytových domov na
ulici Skotňa bude potrebné zabezpečiť výstavbu všetkých inžinierskych sietí.
p. Martin Kavecký upozornil na zlý stav detských a športových ihrísk v obci a uviedol že je
potrebné zistené nedostatky odstrániť.
Starosta obce ukázal prítomným poslancom fotodokumentáciu zistených nedostatkov
a uviedol že opravy sú potrebné .
Prítomní poslanci sa dohodli na spoločnom stretnutí a obhliadke ihrísk a športovísk, kde sa
dohodnú na ďalšom postupe.
Mgr. Júlia Kavecká informovala, že v obci by bol záujem o vybudovanie workoutového
ihriska.
Ing. Peter Sandanus predložil požiadavku občanov na zabezpečenie dopravného zrkadla na
križovatku ulica Dlhá – Hranice, na čo starosta uviedol že jedno dopravné zrkadlo obec má
a je možné na túto križovatku zrkadlo osadiť.
Mgr. Mária Frolová upozornila na neprehľadnú cestu pri reštaurácii Kleopatra.
Starosta obce oboznámil poslancov o predložení petície občanov obce, ktorí žiadajú
o vyriešenie tejto situácie, nakoľko sa tam v blízkej minulosti stala dopravná nehoda.
Poslanci sa dohodli, že tento úsek cesty sa bude riešiť po uzavretí vyšetrovania tejto
dopravnej nehody.
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P. Martin Kavecký žiada o osadenie dopravného zrkadla na križovatke – ulica Hlavná –
odbočka na ulicu Kuneradská. Poslanci sa dohodli, že dopravnú situáciu na tejto križovatke
skontrolujú spoločne , keď sa stretnú z dôvodu plánovanej rekonštrukcie ulice Kuneradská.
Ďalej pán Martin Kavecký uviedol, že by bolo vhodné v obci umiestniť merače rýchlosti.
Tieto merače sú ale finančne náročné. Starosta obce uviedol, že sa bude snažiť získať
informácie o možnostiach financovania takýchto meračov (výzvy, nadácie a pod.)
Ing. Martin Sandanus oboznámil poslancov, že obchod s potravinami a rozličným tovarom
na dolnom konci obce bude od 1.10.2017 zatvorený.

6.Návrh uznesenia
Návrh uznesenia prečítala Ing. Kasmanová Mária
Všetci poslanci s návrhom súhlasili.

7.Záver
Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a riadne zasadanie obecného
zastupiteľstva ukončil.

V Kamennej Porube 14.9.2017
Zapisovateľka: Ing. Kasmanová Mária ...........................................................
Overovatelia zápisnice: Ing. Sandanus Peter

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

Mgr. Frolová Mária

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

Starosta obce : Ing. Štefan Kasman ..............................................................
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