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

Záznam č.3/2015
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Kamennej Porube zo dňa 11.3.2015
Prítomní:
8 poslancov- podľa prezenčnej listiny
Mgr. Frolová Mária, Jánošík Miroslav, Mgr. Kavecká Júlia, Ing. Kavecký Peter,
Pekný Juraj, Ing. Sandanus Martin, Ing. Sandanus Peter,
Ing. Skotnický Ľubomír
Neprítomní: Kavecký Martin- ospravedlnený
Hostia :p. Janura Štefan, p. Novosad Peter
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie.
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola uznesenia obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho zasadnutia
Káblová televízia -informácia p. Janura
Riešenie multifunkčného ihriska-p. Novosad
Schvaľovanie VZN č.4/2014-o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb
-trhový poriadok v obci Kamenná Poruba
7. 2. zmena rozpočtu obce Kamenná Poruba na rok 2015
8. Rôzne
9. Interpelácie poslancov
10. Návrh uznesenia.
11. Záver.

1.Otvorenie
Starosta obce Ing. Kasman Štefan privítal všetkých prítomných poslancov a hostí a oboznámil
ich s programom zasadnutia-podľa pozvánky.
Poslanci OZ navrhnutý program zasadnutia schválili.
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H L A S O V A N I E:
ZA:8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Mgr. Frolová Mária, Jánošík Miroslav,
Mgr. Kavecká Júlia, Ing. Kavecký Peter,
Pekný Juraj, Ing. Sandanus Martin, Ing.
Sandanus Peter,
Ing. Skotnický Ľubomír

2.Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
V tomto bode starosta navrhol:
Zapisovateľ:
Ing. Huljaková Emília -pracovníčka OÚ
Overovateľ:
Pekný Juraj, Kavecký Peter Ing. –poslanci OZ
Poslanci OZ zapisovateľku a overovateľov schválili
H L A S O V A N I E:
ZA:6

ZDRŽAL SA:2

PROTI: 0

Mgr. Frolová Mária, Jánošík Miroslav,
Mgr. Kavecká Júlia, Ing. Sandanus
Martin, Ing. Sandanus Peter,
Ing. Skotnický Ľubomír

Pekný Juraj, Kavecký Peter Ing.

3.Kontrola uznesenia z 2. zasadnutia OZ
Uznesenie č.12- 19 /2015:
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 z ustanovujúceho zasadnutia OZ.

4. Káblová televízia-informácia p. Štefana Januru
Od 1.7.2015 bude v našej obci spravovať káblovú televíziu firma Nelson s.r.o. v zastúpení p.
Januru Štefana, ktorý bol pozvaný na zastupiteľstvo, aby informoval poslancov OZ o postupe
ako bude prebiehať výmena správcov a následne ako budú zabezpečovať prevádzku káblovej
televízie v našej obci.
Celý systém bude fungovať, asi tak, že firma Nelson preberie televíziu v tom fungovaní ako je
od TES Média s tým , že starosta garantoval, že TES Média si nezoberie zosilovače a iné
zariadenia. Následne firma Nelson začne po celej obci robiť revíziu všetkých rozvodov a
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a zariadení v obci. Asi do konca roka 2015 bude programová štruktúra rovnaká.
Po revízií rozvodov firma bude poskytovať výber programov v základnom a rozšírenom
balíčku a podľa toho bude aj poplatok za televízne programy rôzna. Občania sa sami môžu
rozhodnúť aké balíčky programov si vyberú.
Tak isto by chceli rozšíriť ponuku aj o internet cez káblovú televíziu.
f. Nelson žiada obec Kamennú Porubu aby od firmy Tes Média zabezpečila zoznam
všetkých užívateľov káblovej televízie.
f. Nelson chcela vymeniť všetky rozvody v obci za optické káble, ale žiaľ staré rozvody ,
ktoré sú natiahnuté v obci nie sú v chráničkach, takže sa nedajú vymeniť. Potom mali II.
variantu ťahať optické káble vzduchom, ale elektrárne chcú nájom od každého elektrického
stĺpa 9 €.Takže až po celkovej revízií budú informovať poslancov OU aký je stav rozvodov
a zariadení v obci. Postupne bude celá zostava premiestnená z budovy OÚ do budovy MŠ.
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube berie na vedomie informáciu o káblovej televízií
v obci Kamenná Poruba.

5. Riešenie multifunkčného ihriska
Na zastupiteľstvo bol pozvaný aj správca multifunkčného ihriska v Kamennej Porube
p. Novosad Peter. Poslanci sa informovali ako a kedy býva otvorené multifunkčné ihrisko.
Je veľmi poškodené oplotenie, bránky, diery v mantineloch... Ráno otvára ihrisko o 9-tej
hodine a večer ho zatvára.
Nie je v jeho silách strážiť po celý čas otvorenia, či tam niekto nepácha vandalizmus. Starosta
informoval, že v mesiaci apríl by sa mal montovať kamerový systém v obci, a to bude možno
jediná ochrana pred vandalmi v obci.
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube berie na vedomie informáciu o multifunkčnom
ihrisku v obci Kamenná Poruba.

6. Schvaľovanie VZN č.6/2015-o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovaných služieb-trhový poriadok v obci Kamenná Poruba
p. Hodásová informovala poslancov, že návrh tohto VZN sa už schvaľoval v roku 2014, ale
nakoľko RÚVZ žiadal doplniť niektoré údaje, tieto sa do tohto VZN zapracovali a poslanci ho
mali k dispozícií k naštudovaniu.
Poslanci OZ schválili VZN č.6/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných
služieb-trhový poriadok obce Kamenná Poruba
H L A S O V A N I E:
ZA:8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

Mgr. Frolová Mária, Jánošík Miroslav,
Mgr. Kavecká Júlia, Ing. Kavecký Peter,
Pekný Juraj, Ing. Sandanus Martin, Ing.
Sandanus Peter, Ing. Skotnický Ľ.
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7. 2. zmena rozpočtu obce Kamenná Poruba
Zmena rozpočtu spočíva vo financovaní multifunkčného ihriska pri ZŠ s MŠ a vo financovaní
sadrokartónového stropu a osvetlenia v kultúrnom dome.
Poslanci OZ schválili 2. zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov na rok 2015
H L A S O V A N I E:
ZA:8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

Mgr. Frolová Mária, Jánošík Miroslav,
Mgr. Kavecká Júlia, Ing. Kavecký Peter,
Pekný Juraj, Ing. Sandanus Martin, Ing.
Sandanus Peter, Ing. Skotnický Ľ.

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

Bežné výdavky
- kategória 600
Kapitálové výdavky
- kategória 700
Finančné operácie
výdavkové
- kategória 800
Výdavky spolu
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Rozpočet na rok
2015 v € po
2.zmene
853 310,00
481 044,00
34 837,00
335 499,00
0,00
128 422,15
979 802,15
Rozpočet na rok
2015 v € po
2.zmene
838 002,48
838 002,48
50 196,00
50 196,00
15 600,00
15 600,00
903 798,48
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Zároveň ekonómka informovala o VZN obce Kamenná Poruba o mieste a čase zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2014/2015 a o výške príspevku
a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamenná Poruba .Zmenila sa suma za stravné pre cudzích
stravníkov ( dôchodcov) za stravné a to na 1,1€ od 1.4.2015
Poslanci OZ schvaľuje VZN obce Kamenná Poruba o mieste a čase zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2014/2015 a o výške príspevku
a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamenná Poruba
H L A S O V A N I E:
ZA:8

PROTI: 0

ZDRŽAL SA:0

Mgr. Frolová Mária, Jánošík Miroslav,
Mgr. Kavecká Júlia, Ing. Kavecký Peter,
Pekný Juraj, Ing. Sandanus Martin, Ing.
Sandanus Peter, Ing. Skotnický Ľ.

8. Rôzne
p. starosta informoval poslancov, že išla žiadosť na ministerstvo školstva o schválenie
príspevku pre stavebné úpravy MŠ a to tak aby sa vytvorili nové dve triedy v podkroví MŠ.
Tak isto sa začalo pracovať v areály ZŠ na multifunkčnom ihrisku. Najskôr sa vybuduje
bežecká dráha okolo celého ihriska a potom futbalové ihrisko.
Ďalší bod v rôznom bolo schválenie zámeru predať pozemky p. Prieložnej
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube v súlade s ustanovením § 9a odsek 8
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa počtom všetkých prítomných poslancov prevod týchto
pozemkov v katastrálnom území Kamenná Poruba formou kúpnej zmluvy za kúpnu cenu
557,70 € t.j. 1,30 € za 1 m2 Božene Prieložnej, rod. Ďurčanskej, bytom Kamenná Poruba 110,
013 14 Kamenná Poruba :
a) parc. č. C – KN 538/3 trvalý trávny porast o výmere 112 m2, ktorá bola vytvorená
odčlenením z pôvodnej PKN parcely č. 179/1 ako diel 1 v spoluvlastníckom podiele 1/2,
b) parc. č. C – KN 539/2 orná pôda o výmere 347 m2, ktorá bola vytvorená odčlenením
z pôvodnej parc. č. C – KN 539/2 orná pôda o výmere 349 m2 v podiele 1/1,
c) parc. č. C – KN 2940/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2, ktorá bola vytvorená
odčlenením z pôvodnej parc. č. C – KN 2940/1 v podiele 1/1,
na základe geometrického plánu č. 109/2013 zo dňa 19.11.2013 vyhotoveného BV PLAN,
spol. s.r.o. 013 15 Fačkov 72, úradne overeným Okresným úradom Žilina dňa 25.11.2013
pod č. 2058/2013.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že uvedené pozemky sa už 20 rokov
nachádzajú v rámci oploteného dvora záujemcu, v ktorom stojí rodinný dom v jeho
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vlastníctve. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemkov na iné účely a s prihliadnutím na výmeru
pozemkov je predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto
prebytočným majetkom. Kupujúci sa v kúpnej zmluve zaviaže k vecnému bremenu
spočívajúcemu v strpení kanalizačného potrubia vo vlastníctve Obce Kamenná Poruba
umiestneného na parc. č. C – KN 539/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 400 m2
v katastrálnom území Kamenná Poruba.
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube schvaľuje počtom všetkých prítomných
poslancov bezodplatné zriadenie vecného bremena v prospech Obce Kamenná Poruba
spočívajúce v povinnosti Boženy Prieložnej, rod. Ďurčanskej, bytom Kamenná Poruba 110,
013 14 Kamenná Poruba strpieť na parc. č. C – KN 539/3 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 400 m2 v katastrálnom území Kamenná Poruba :
a) uložené kanalizačné potrubie a možnosť zabezpečovať jeho prevádzku, opravy a údržbu
b) vstupu a prechádzania na pozemok pešo a vozidlami v rozsahu nevyhnutnom na
zabezpečenie opráv a údržby kanalizačného potrubia v prospech Obce Kamenná Poruba,
IČO: 00648 906.
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube schvaľuje počtom všetkých prítomných
poslancov kúpu týchto pozemkov za kúpnu cenu 1,00 € na zosúladenie skutkového stavu so
stavom právnym a zabezpečenie prechodu cez lávku cez Porubský potok pre obyvateľov obce
Kamenná Poruba:
a) parc. č. C – KN 538/14 trvalý trávny porast o výmere 59 m2, ktorá bola vytvorená
odčlenením z pôvodnej PKN parcely č. 179/1 ako diel 2 v spoluvlastníckom podiele 1/2,
b) parc. č. C – KN 539/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2, ktorá bola vytvorená
odčlenením z pôvodnej parc. č. C – KN 539/3 orná pôda o výmere 400 m2 v podiele 1/1,
na základe geometrického plánu č. 109/2013 zo dňa 19.11.2013 vyhotoveného BV PLAN,
spol. s.r.o. 013 15 Fačkov 72, úradne overeným Okresným úradom Žilina dňa 25.11.2013
pod č. 2058/2013.

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

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Mgr. Frolová Mária, Jánošík Miroslav,
Mgr. Kavecká Júlia, Ing. Kavecký Peter,
Pekný Juraj, Ing. Sandanus Martin, Ing.
Sandanus Peter,
Ing. Skotnický Ľubomír
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8. Interpelácie poslancov
p.Kavecký P. predložil nasledovné návrhy, ktorými by sme sa mali riadiť pri ďalšom rozvoji
obce:
Ako je to s parkoviskom pre MŠ ?
p. starosta –oslovím dedičov po p. Ťažárovej a dohodneme sa s nimi.
Kúpiť a osadiť zrkalo pred ZŠ s MŠ kôli bezpečnosti našich detí.
p. starosta máme malé zrkadlá ešte dve neosadené.-poslanci-treba kúpiť veľké malétreba
osadiť niekde na bočné cesty.
Koniarka-ako rozšíriť a pokračovať v budovaní tohto areálu –lukratívne miesto pre šport a
oddych
Značenie ciest bočných –dopravné značky
p. starosta –je vypracované dopravné značenie obce. Pozrieme sa bližšie na to.
Diery a výtlky na hlavnej ceste ale aj na ceste do Rajca okolo p. Pekného.
Oslovíme správcu komunikácie a bočné cesty sa budeme snažiť zasypať asfaltovou drťou
a suchým betónom.
Vysypanie cesty okolo Dušana Mičucha
Vysype sa tadial chodník aby občania nechodili tadial po blate do kostola.
Chodníky v obci ?
Bude sa niekedy pokračovať v ich budovaní ?
Treba nad tým uvažovať, hlavne kôli bezpečnosti chodcov-zvýšená premávka.
Most na ulicu Vŕšok
Treba aby sa stavebná komisia pozrela na tento most nakoľko je pri plote okolo p. Kaveckého
J. usypaná značná časť pôdy, treba to rekonštruovať, aby nedošlo k poškodeniu tohto mosta,
lebo je jedinou spojnicou na ulicu Vŕšok.
Chodník smerom na cintorín.
p. starosta-musíme osloviť p. Bielika-geodeta, aby nám zameral tento chodník
Casta do Kuneradu?
p. starosta –budeme sa snažiť aspoň získať financie aspoň na cyklistický chodník. Ako to
bude potom s dopravou ak bude cesta široká len 3 m? Treba to ešte odkonzultovať.
p. Frolová
Niekedy ako kedy nám chýbalo trocha estetického cítenia –ríny na kultúrnom dome, okolie
KD, oplotenie výsadba, vstupná časť.
p. Pekný
osloví p. Tretinu aby nám vypracoval architektonickú štúdiu úpravy okolia kultúrneho domuoplotenie, výsadba. Na budúcej schôdzi nám podá informáciu..
Obecné zastupiteľstvo v Kamennej Porube berie na vedomie interpelácie poslancov
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9.Návrh uznesenia
Návrh uznesenia prečítala Ing. Huljaková Emília.
Všetci poslanci s návrhom súhlasili.

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

V Kamennej Porube 11.3.2015

Zapisovateľka: Ing. Huljaková Emília ...........................................................

Overovatelia zápisnice: Pekný Juraj
Ing. Kavecký Peter

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

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