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 2.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
obce Kamenná Poruba konaného dňa 13.2.2019
Prítomní:

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

Neprítomní:
Ďalší prítomní: Ing. E. Huljaková, Ing. D. Chástecká ,
Verejnosť:

viď. Prezenčná listina

Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané s nasledovným návrhom programu
1. Otvorenie.
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesenia obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho zasadnutia
4. 7.zmena rozpočtu na rok 2018
5. VZN č.1/2019 Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska na ul. Ottlýkovská
6. Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Kamenná Poruba-zadanie
7. Telocvičňa v obci- zadanie a postup obstarávania
8. Grantové výzvy-informácia
9. Zmena banky-informácia
10. Webová stránka obce- prezentácia možností
11. Obnova kultúrneho domu –koordinácia prác
12. Rôzne
13. Návrh uznesenia.
14. Záver.
Následne sa starosta obce spýtal, či má niekto z prítomných k návrhu programu
pripomienky, pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.
Starosta obce má dva pozmeňujúce návrhy:
-Aby bod č.10 –Webová stránka obce sa presunul na bod č.4
-Aby bol doplnený bod č.5 –Kontrolór obce Kamenná Poruba
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Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje presunúť bod č.10 –Webová stránka obce na bod č.4 a doplniť bod č.5 –Kontrolór
obce Kamenná Poruba
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

Následne dal starosta hlasovať o pozmenenom programe ako celku.

Návrh doplneného programu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie.
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Kontrola uznesenia obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho zasadnutia
Webová stránka obce- prezentácia možností
Kontrolór obce Kamenná Poruba
7.zmena rozpočtu na rok 2018
VZN č.1/2019 Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska na ul. Ottlýkovská
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Kamenná Poruba-zadanie
Telocvičňa v obci- zadanie a postup obstarávania
Grantové výzvy-informácia
Zmena banky-informácia
Obnova kultúrneho domu –koordinácia prác
Rôzne
Návrh uznesenia.
Záver.

Takto navrhnutý program bol prijatý počtom hlasov
H L A S O V A N I E:
ZA:9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

Kbodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Ing. Pavol Sandanus, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci:
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 9 a OZ je uznášania schopné.
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K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje:
Overovatelia zápisnice: Bc. M. Janošíková, Mgr. J. Kavecká
Zapisovateľka:
Ing. Huljaková Emília
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:9
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu 3. Kontrola uznesenia obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho zasadnutia
Predložil starosta obce

.

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 1. riadneho zasadnutia OZ z 16.1.2019
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:9
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu 4. Webová stránka obce-prezentácia možností
Starosta obce dal slovo Ing. Hurtíkovi, ktorý porovnával našu webovú stránku so stránkou iných
obcí.
Základom dobrej webovej stránky je v prvom rade dobrá komunikácia smerom obec- občan.
Naša stránka toto vôbec nespĺňa. Je neprehľadná, nevieme sa tam dostať k informáciám ktoré
potrebuje občan. Sú to aj základné požiadavky napr. poplatky za komunálny odpad, dane
z nehnuteľnosti. I keď v ďalšej fáze by sme našli schválené VZN o odpadoch ale nikto Vám
nebude čítať celé VZN. Treba informovať jasne, stručne aby každý občan tomu rozumel.
K niektorým veciam sa musíme preklikávať až cez niekoľko klikov a to je na tom neefektívne.
Ďalej organizácie , ktoré fungujú v obci dostávajú dotácie od obcí, ale spätná väzba na obec
nefunguje. Nevieme kto to je, čo robia, aké akcie konajú , čo robia pre obec a ich občanov.
Myslím si že z ich strany je to veľmi zanedbané a pritom by sa to dalo zmeniť. Tak isto stránka
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plní len základné oznamy a úradná tabuľa len tie veci ktoré sa musia podľa zákona zverejňovať.
( faktúry, objednávky, zmluvy, verejné vyhlášky , VZN...)
Starosta mi poslal cenovú ponuku firmy WEBYGROUP. Je to firma, ktorá je na trhu od
roku 2001 a robí veľa webových stránok .Navrhuje podľa najnovších trendov prispôsobený aj
pre mobilné zariadenia. Vie zrealizovať prehľadný a funkčný web, ktorý bude plniť ciele, ktoré si
vieme sami vytýčiť. Postará sa o webovú stránku od grafického návrhu až po jej spustenie.
Flexibilne reaguje na zmeny v zákonoch a podľa toho stránku aj aktualizuje. Táto firma patrí medzi
Skúsenú firmu a ceny sú porovnateľné s inými firmami.
Pozrite si stránku obce Lietavská Lúčka je prehľadná , sú tam aktuálne veci. Dá sa tam nahodiť aj
mobilná aplikácia, kde príde okamžite správa občanovi, že niečo bolo pridané na stránku obce.
Ich produkty sú prepojené s programom URBIS, v ktorom ak zaplatíme faktúru zároveň sa nám
automaticky uloží na webovej stránke. Tak isto všetko vedia zabezpečiť v súlade so zákonmi
a GDPR, zaškolia pracovníka atď. Jednorázový poplatok za zriadenie a grafický návrh , softvér
Je 904 € s DPH + ročný poplatok cca 528 € s DPH + doména 21,18 € . Takéto ceny sa myslím
pohybujú ma trhu . Poslanci dostanú ponuku emailom aby si to mohli v kľude naštudovať a na
budúcom zastupiteľstve s k tomu ešte vrátime.

Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba podľa §11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
berie na vedomie
informáciu o prezentácií Webovej stránky obce Kamenná Poruba a následne o nových
možnostiach jej funkčného zriadenia
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:9
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu 5. Kontrolór obce Kamenná Poruba
Hlavná kontrolórka obce Kamenná Poruba Ing. Mária Kasmanová podala dňa 12.2.2019
vzdanie sa funkcie hlavnej kontrolórky v súlade s § 18 a, odst.8 písmeno a, zákona 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov k dátumu 30.4.2019.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo Obce Kamenná Poruba v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
-berie na vedomie
Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce Kamenná Poruba v súlade s § 18 a, odst.8
písmeno a, zákona 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
Ing. Márie Kasmanovej k 30.4.2019.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
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H L A S O V A N I E:
ZA:9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

Starosta informoval poslancov o potrebe vyhlásenia novej voľby hlavného kontrolóra obce.
V súvislosti s tým poslanci prejednali úväzok hlavného kontrolóra obce na nasledujúce
funkčné obdobie, ktorý schválili vo výške 0,13.
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
Úväzok hlavného kontrolóra obce Kamenná Poruba na nasledujúce funkčné obdobie vo výške
0,13
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:9
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

Deň konania volieb kontrolóra obce Kamenná Poruba
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba
I. vyhlasuje
v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra. na 10.4.2019.
Voľba sa uskutoční dňa 10.4.2019 v priestoroch obecného úradu v Kamennej Porube.
II. Určuje
Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Kamenná Poruba
(ďalej len „hlavný kontrolór“) je ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie.
2. Písomná prihláška, ktorá bude tvoriť prílohu k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra, musí
obsahovať:
a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
b) profesijný životopis,
c) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú
zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
3. K prihláške je potrebné priložiť nasledovné prílohy:
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a) súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby
hlavného kontrolóra na rokovaní Zastupiteľstva obce Kamenná Poruba (ďalej len
„zastupiteľstvo“). Písomné vyjadrenie súhlasu obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas
poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov,
dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania. Súhlas daný v písomnej forme je bez
vlastnoručného podpisu toho, kto súhlas dáva, neplatný.
b) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace c) úradne overenú fotokópiu dokladu o
najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
4. Termín ukončenia podávania prihlášok je 27.3.2019 do 15.00 hod. Prihlášku treba
odovzdať v zalepenej obálke s označením :
„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE – NEOTVÁRAŤ“, a to osobne na
Obecný úrad , ulica Hlavná č. 136/159 , Kamenná Poruba, 013 14.
Spôsob vykonania voľby:
1. Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná starosta obce za prítomnosti
zástupcu starostu obce dňa 28.3.2019 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu.
O výsledku spíše starosta obce zápisnicu, ktorú podpíše spolu so zástupcom starostu obce a
ktorá sa bude predkladať do zastupiteľstva ako príloha k materiálu o voľbe hlavného
kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v stanovenom
termíne osobne doručených na Obecný úrad a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí
nesplnili stanovené podmienky. V prípade, že niektorá z osôb prítomných pri otváraní obálok
a kontrole splnenia podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je povinná do zápisnice uviesť
dôvod, pre ktorý tak odmietla urobiť.
2. Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude písomne pozvaný na
zasadnutie zastupiteľstva dňa 10.4.2019 a bude mať právo vystúpiť na tomto rokovaní
zastupiteľstva v rámci bodu „Voľba hlavného kontrolóra Obce Kamenná Poruba“ v časovom
rozsahu max. 5 min.
3. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov v zasadacej
miestnosti úradu. Voľby riadi Volebná komisia, ktorá sa skladá z troch členov zastupiteľstva.
4. Volebná komisia vydá hlasovací lístok a obálku poslancom proti ich vlastnoručnému
podpisu do zoznamu vydaných hlasovacích lístkov pri vstupe do hlasovacej miestnosti.
Hlasovací lístok a obálka, ktoré nebudú označené okrúhlou červenou pečiatkou „Obec
Kamenná Poruba“, sa budú považovať za neplatné.
5. Na hlasovacom lístku budú uvedení všetci kandidáti, ktorí splnili podmienky na funkciu
hlavného kontrolóra v abecednom poradí. Poslanec môže udeliť svoj hlas len jednému z
kandidátov zakrúžkovaním jeho mena, resp. poradového čísla, ktoré mu bolo pridelené.
Hlasovací lístok, na ktorom budú označení dvaja a viacerí kandidáti, resp. žiaden kandidát, sa
bude považovať za neplatný. Po označení kandidáta vloží poslanec hlasovací lístok do obálky,
ktorá mu bola vydaná a vhodí ju do zapečatenej volebnej urny nachádzajúcej sa vo volebnej
miestnosti. Po skončení hlasovania všetkých poslancov, ktorí si prevzali hlasovací lístok a
obálku, otvorí Volebná komisia zapečatenú volebnú urnu a pristúpi k sčítaniu hlasov.
6. O priebehu voľby a o jej výsledku spíše zapisovateľ zápisnicu. Zápisnica musí obsahovať
najmä údaje o počte vydaných, vrátených a nevrátených hlasovacích lístkov, o počte platných
a neplatných hlasovacích lístkoch a o počte hlasov, ktoré získali jednotliví kandidáti v prvom,
resp. druhom kole voľby. Ďalej musí zápisnica obsahovať údaj o tom, ktorý z kandidátov bol
zvolený za hlavného kontrolóra v prvom kole. V prípade konania druhého kola voľby musí
obsahovať údaj o tom, ktorí kandidáti do neho postúpili, koľko platných hlasov v ňom získali
a ktorý z nich bol zvolený za hlavného kontrolóra. Zápisnicu podpisujú všetci členovia
komisie. V prípade, že niektorý člen Volebnej komisie odmietne zápisnicu podpísať, je
povinný do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietol urobiť.
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7. Výsledok voľby oznámi zastupiteľstvu predseda Volebnej komisie, ktorého si spomedzi
seba zvolili členovia Volebnej komisie. V prípade konania druhého kola voľby hlavného
kontrolóra vyhlási predsedajúci po oznámení výsledku prvého kola voľby predsedom
Volebnej komisie prestávku, počas ktorej sa Volebná komisia organizačne pripraví na druhé
kolo volieb. Po skončení prestávky predsedajúci vyzve poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu
o voľbe hlavného kontrolóra v druhom kole.
Vykonanie voľby:
1. Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov zastupiteľstva.
2 Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, ešte na tej istej schôdzi zastupiteľstva sa
vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali
najväčší počet hlasov.
3 V prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého kola všetci kandidáti s najväčším počtom
hlasov.
4 V druhom kole je za hlavného kontrolóra zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet
platných hlasov.
5 Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom. Žrebovanie v rokovacej miestnosti
zastupiteľstva Obce Kamenná Poruba riadi a výsledok žrebovania zastupiteľstvu a prítomnej
verejnosti oznamuje predseda Volebnej komisie.
6 Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva,
starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec
alebo iného zamestnanca obce, resp. podľa osobitného zákona. Kandidát, ktorý ku dňu voľby
hlavného kontrolóra vykonáva funkciu poslanca zastupiteľstva, starostu, člena orgánu
právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, a ktorý bol za hlavného
kontrolóra zvolený, je povinný pred podpisom pracovnej zmluvy doručiť úradu písomné
vzdanie sa tejto funkcie. Kandidát, ktorý ku dňu voľby hlavného kontrolóra vykonáva funkciu
zamestnanca obce Kamenná Poruba, a ktorý bol za hlavného kontrolóra zvolený, je povinný
pred podpisom pracovnej zmluvy uzatvoriť písomnú dohodu so zamestnávateľom – Obec
Kamenná Poruba o skončení doterajšieho pracovného pomeru.
7 Hlavný kontrolór nesmie počas svojho funkčného obdobia podnikať alebo vykonávať inú
zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov
právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje
na vedeckú, pedagogickú, lektorskú, prednášateľskú, prekladateľskú, publicistickú, literárnu
alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich
maloletých detí.
8 Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá šesť rokov.
Jeho funkčné obdobie sa začína dňom 01.05.2019, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:9
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Mgr. M. Frolová, J. Hodas, Bc. M.
Janošíková, Mgr. J. Kavecká,
Ing. P.Sandanus, J. Mičúch, J. Pekný,
Ing. Ľ. Skotnický, A.Uherčíková
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K bodu 6. 7. zmena rozpočtu na rok 2018
Podľa § 14 odsek 2. Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č.
583/2004 Z. z., navrhujeme VII. 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.

Rozpočet

Čiastková zmena

Celkom

PRÍJMY
Bežné príjmy - bez zmeny
Bežné príjmy

1 135 228,10

0

1 135 228,10

Kapitálové príjmy - bez zmeny
Kapitálové príjmy

26 018,00

0

26 018,00

126 225,37

0

126 225,37

Rozpočtové príjmy celkom 1 287 471,47

0

1 287 471,47

Finančné operácie – bez zmeny
Finančné príjmy

VÝDAVKY
Bežné výdavky
Bežné výdavky -

1 041 096,32

- 127,00

1 040 969,32

- presun medzi jednotlivými položkami – zvýšenie/zníženie (vid príloha – návrh na
zmenu rozpočtu)

Kapitálové výdavky – bez zmeny
Kapitálové výdavky
160 860,94

0

160 860,94
12 927,00

Finančné operácie
Finančné výdavky

12 800,00

+ 127,00

Rozpočtové výdavky celkom

1 214 757,26

0

1 214 757,26
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Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba podľa §11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
berie na vedomie 7. zmenu rozpočtu obce Kamenná Poruba vrátane programov
a podprogramov na rok 2018

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

Rozpočet na rok
2018 v €
1 075 849,50
617 824,00
72 846,00
385 179,50
0,00
0,00
1 075 849,50

7.zmena rozpočtu
31.12.2018 v €
1 135 228,10
645 299,94
78 129,90
411 798,26
26 018,00
126 225,37
1 287 471,47

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

Rozpočet na rok
2018 v €
963 750,00
963 750,00
2 530,00
2 530,00
12 800,00
12 800,00
979 080,00

7.zmena rozpočtu
31.12.2018 v €
1 040 969,32
1 040 969,32
160 860,94
160 860,94
927,00
512
465,00
12 927,00
1 214 757,26

Tento návrh bol prijatý počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:9
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu 7. VZN č.1/2019 obce Kamenná Poruba prevádzkový poriadok
multifunkčného ihriska na ulici Ottlýkovská
Prijímanie VZN ( už sa neschvaľuje uznesením, iba zastupiteľstvo sa uznáša)
má účinnosť na 15- ty deň od vyvesenia
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Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba podľa §4,6a 11 ods.4 písm. g.)zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
sa uznáša
na VZN č.1/2019 obce Kamenná Poruba prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska
na ulici Ottlýkovská
Toto VZN bolo prijaté počtom hlasov:
H L A S O V A N I E:
ZA:9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu 8. Zmeny a doplny č. 1 ÚPN obce Kamenná Poruba –návrh zadania
1. Začiatok obce-predĺžiť IBV ( individuálna bytová výstavba ) od ulice Lúky až po koniec
bytovky ,aj za bytovkou
2. Plochy zelene okolo bývalého ŠM zachovať , tak isto aj výrobnú a technickú plochu
Zrušiť pol. Č.23 plocha plničky za bývalým ŠM a smerom na Rajec predĺžiť IBV z jednej
a j druhej strany cesty
3. Rodinný dom p. Sádecký O. – zmeniť na IBV ( pol. 1 –oproti bytovke )
4. Predĺženie ul. Vŕbie okolo potoka až ku obecnej hale a okolo haly smer na Hlavnú
cestu zakresliť miestnu komunikáciu ( je to v časti výrobná plocha )
5. ul. Ottlýkovská – zmeniť lokalitu občianskej výstavby na lokalitu oddychovú
a športovú ( multifunkčné ihrisko)
Predĺžiť obecnú cestu , ktorá ide až popred p. Mičecha P. smerom na Hlavnú cestuzáhrady- okolo cesty + záhrada p. Sandanusa -IBV
6. Lokalita pod kostolom –zmeniť zónu z oddychovej a športovej na lokalitu občianskú
a bytovú výstavbu
7. Lokalita za kostolom- rozšírenie cintorína, zrušiť IBV ( ochranné pásmo od cintorína
cca 50m ), zarovnať IBV na jednu a druhú stranu okolo cesty do Kuneradu, resp.
predĺžiť IBV z jednej a druhej strany smerom na Kunerad
8. Ulica Podlipie- smerom od p. Kaveckého Ľ. po p. Tužinčinovú-IBV
9. Lokalita „Huboč“ – lokalita ako býva p. Pekný -rozšírenie IBV okolo miestnej
komunikácie, ktorá je predĺžená a vykúpená až za pozemok p. Huljaka na jednu
a druhú stranu ( cesta okolo p. Mičúcha J. ) , tak isto rozšírenie IBV na celú plochu – až
po lokalitu Skotňa –Agroturistika ( ako stavia p. Kavecký Ľ. ), a ešte zahrnutie IBV pre
pozemky okolo miestnej komunikácie povyše p. Pekného ( 2 pozemky v súčasnosti
nie sú zahrnuté v IBV )
10. ul. Vršok –pozemok vedľa cesty IBV ( rod. dom Vojto Baránek ),povyše Remenca ,
resp. vzadu chatka-Krajčik, pozemok poniže p. Huljaka rozšíriť na celú plochu IBVposun - vodovod do Žiliny –ochranné pásmo
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11. Lokalita Skotňa –agroturistika –( kompostovisko- umiestnenie smerom na Podhorie
– posun vytýčenia miestnej komunikácie -obecné pozemky – bytová výstavba
12. Lokalita okolo obecného úradu: zmena za obecným úradom bola oddychová
a športová zóna –teraz je tam IBV, cez pozemok p. Frolovej ide v doterajšom ÚP
miestna komunikácia , ktorá bola prepojená s ulicou Skotňa. Cestu zo Skotne – treba
posunúť prepojiť až vrchom ( T7 spojiť predpokladaná komunikácia až k bodu T8 ,
poprípade napojiť na ul. Školská.
Na pozemku bývalej MŠ – telocvičňa –za telocvičňou miestna komunikácia smerom
poza domy smerom k obchod Jednota
13. Lokalita okolo kultúrneho domu -upraviť a nechať občiansku vybavenosť , požiarna
zbrojnica, oddychový areál. V KD nebude nadstavba MŠ.
14. Lokalita Hranice-IBV aj z druhej strany miestnej komunikácie
15. Cesta okolo p. Vereša A.- pešia komunikácia zmeniť na miestnu komunikáciu
a rozšíriť IBV
16. Cesta smerom na Jaty – doplniť IBV ( záhrada nad p. Verešom ) už je tam výstavba
17. Lokalita za ŽŠ – zmenšiť plochu na športovo oddychovú zónu len za základnú školu +
smerom k OÚ -IBV
18. ul. Potočná obecná miestna komunikácia okolo p. Majerčíka smerom k Záňovi vid.
schéma –IBV
19. ul. Valašské IBV rozšíriť z pravej strany na celé zahrady-prístup. cesta cez svoje
pozemky
20. par. p. Kasman Štefan (ul. Lesná) dielňa - zmeniť z IBV na občiansku výstavbu- viď.
Príloha
21. ul. Štamberky- potiahnúť IBV vyššie už je tam v skutočnosti výstavba
22. ul. Jarky –neťahať IBV tak vysoko- zarovnať.
23. V územnom pláne sú zle udané názvy lokalit- žiadame o premenovanie:
V pôvodnom UP Lokalita Huboč- zmeniť na lokalitu Na záhumní
Za obecným úradom lokalita Skotňa-zmeniť na lokalitu Stráň
Za základnou školou lokalita smerom na horný koniec ( bledo modré )lokalita Huboč
T8 Lokalita Stráň zmeniť smerom na horný koniec-lokalita Rovne
Lokalita Rovne- Lokalita Valašské
Lokalita Valašské- Lokalita Urbárska
Aktualizácia sieti
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Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba podľa §11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
-berie na vedomie návrh zadania pre zmeny a doplnky č.1 -ÚPN obce Kamenná Poruba,
ktoré boli predložené stavebnou komisiou a jednotlivými návrhmi občanov.
-schvaľuje predbežné zadanie zmeny a doplnky č. 1 UPN obce Kamenná Poruba
-odporúča stavebnej komisii z finalizovať zadanie
-ukladá starostovi obce zaslať návrh spracovateľovi do 19.2.2019
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov
H L A S O V A N I E:
ZA:9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu 9. Telocvičňa v obci – zadanie a postup obstarávania
Starosta informoval poslancov OZ, že by chcel dať vypracovať štúdiu telocvične
( bez výberového konania – cena do 5 000€ ) Ing. R. Kypusovi. Hracia plocha by mala
byť 17,5 x31m+0,5m medzera. Po boku by bolo zábradlie a cca 2,0 m na pohyb ľudíz jednej strany. Nie je v poriadku aby diváci chodili na hraciu plochu. Táto časť by bola nižšia
ako výška celej telocvične. Z čela by bola pasáž zázemia. 4 šatne + sociálne zariadenia toto by bolo
na dve poschodia. Tak isto by bolo navrhnuté WC pre učiteľa, miestnosť pre upratovačku.
Bola by to samostatná budova. Zo zadnej strany by bolo parkovanie pre vozidlá.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba podľa §11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
berie na vedomie informáciu o príprave výstavby telocvične
ukladá starostovi obce osloviť Ing. R. Kypusa vypracovať štúdiu telocvične v obci
Kamenná Poruba
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov
H L A S O V A N I E:
ZA:9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Mgr. M. Frolová, J. Hodas, Bc. M.
Janošíková, Mgr. J. Kavecká,
Ing. P.Sandanus, J. Mičúch, J. Pekný,
Ing. Ľ. Skotnický, A.Uherčíková
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p. Hodas – treba dať vypracovať aj štúdiu na hasičskú zbrojnicu. Starosta-treba najskôr zvážiť
čo v skutočnosti potrebujete na chod HZ.
K bodu 10. Grantové výzvy - informácia
Starosta informoval o výzvach na projekty z VÚC . Treba osloviť OZ v našej obci aby sa aj oni
Zapojili do týchto výziev, lebo je možné získať financie na tieto drobné projekty.
Z VÚC je to jednoduché –treba si to pozrieť.. Tak isto je aj výzva z úradu vlády na multifunkčné
ihriská, detské ihriská,... –možno by bolo dobré sa zapojiť na túto výzvu na oplotenie
futbalového ihriska v našej obci.
Z ministerstva vnútra je projekt na kamerový systém v obci , je treba pouvažovať kde by sme
mohli osadiť kamery aby nedochádzalo k devastovaniu nášho majetku.
Mgr. Kavecká mohli by sme niečo pripraviť ako projekt k heligónkam a tak získať nejaké
financie na rekonštrukciu resp. obnovu KD v obci.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba podľa §11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
berie na vedomie informáciu o grantových výzvach
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov
H L A S O V A N I E:
ZA:9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu 11. Zmena banky –informácia
Obec Kamenná Poruba a ZŠ v našej obci má všetky účty v PRIMA banke.
Máme tam ešte úver cca na 25.000 €, ktorý obec brala na kanalizáciu a asfaltovanie ul. Lesná.
Keby sme si brali nejaký úver Prima banka má sadzbu cca 1,4%. V sporiteľni by to bolo 0,9 %.
Poplatky v Prima banke máme cca 700 € ročne. V slovenskej sporiteľni by boli cca 150 € ročne.
Výhoda:- pobočka je v Rajci a nemusíme chodiť až do Žiliny. Budeme mať zo začiatku
paraelne aj jeden aj druhý účet kým nám nedobehnú všetky platby. Keď sme informovali Prima
banku, že chceme zmeniť banku, hneď nám začala ponúkať lepšie podmienky.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba podľa §11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
berie na vedomie informáciu o zmene banky
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Tento návrh bol prijatý počtom hlasov
H L A S O V A N I E:
ZA:9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu 12. Obnova KD-koordinácia prác
V KD sa začali robiť niektoré stavebné úpravy a to: rekonštrukcia WC pri javisku.
Tak isto sa obložili schody na javisko. Ešte po maľovaní sa tam osadí zábradlie.
11. marca sa vybrúsi javisko a parkety v sále a následne sa parkety nalakujú a javisko
sa natrie farbou. Začali sa robiť kryty na radiátory. Vedľa baru sa upravuje miestnosťprerobil sa vodovod, obkladajú sa steny až po strop obkladačkami. Potom dorobíme
sadrokartónový strop a liatu podlahu. Následne sa osadí nová pracovná doska s drezom
a ohrievačom vody. Zhotovila sa tam vzduchotechnika. Následne sa osadia police.
V budúcnosti tam dokúpime veľkú chladničku.
Od 1.4.2019 až do Veľkej noci nás čaká maľovanie, stierkovanie, upratovanie. Očakávam
veľkú aktivitu všetkých zložiek a občanov. Hlavne sú potrební maliari.
p. Mičúch –čo sa týka osvetlenia v sále máme niekoľko možností. Svietidlá na rampu
150W za 13,28 € bolo by ich -6ks (-vysoká spotreba)
Treba osadiť LED svietidlá cca +- 9,0 € ( ale je väčšia náročnosť na prípravu osadenia )-poslanci
vybrali LED svietidlá.
Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Kamenná Poruba podľa §11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p.
berie na vedomie informáciu o obnove a postupe prác v kultúrnom dome v obci Kamenná
Poruba
Tento návrh bol prijatý počtom hlasov
H L A S O V A N I E:
ZA:9

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

K bodu 13 Rôzne
Starosta –ul. Skotňa –bol som si pozrieť kde sa asi nachádza vodovod do Žiliny, ktorý tadiaľto
prechádza, vzhľadom na možnú výstavbu bytoviek a prístupovú cestu k nej. Reálne by som dal
zamerať tento vodovod a následne aj cestu tak, aby sme sa vyhli pozemku od p. Ondrejku.
Je tam možnosť sa posunúť. Následne vypracovať nový geometrický plán. Oslovili nás občania
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o kúpu obecných pozemkoch, ktorých som informoval, že pokiaľ sami nebudeme mať jasno
s prístupovou cestou a následne aj s využitím obecných pozemkov nebudeme sa momentálne
týmto zaoberať.
Ing. Sandanus P.-preposlal som kontakt na pracovníka, ktorý nám spraví ponuku na poistenia
majetku, budov, aút...
Starosta- robí nám momentálne ponuky Generali poisťovňa a UNIQA
p. Janošíková- zbierka šatstva, ktorá sa mala uskutočniť 23.2.2019 sa momentálne neuskutoční
nakoľko vdp. Bolo s ktorým sme to organizovali nevie zabezpečiť odvoz na Ukrajinu.
Momentálne ani charity na Slovensku toto šatstvo neberie. VDP. Melišek z Rajca by nám vedel
zobrať len posteľné prádlo, uteráky, resp. hygienické potreby.
Mgr. Kavecká – možno cez Hurá prázdniny by sme vedeli operatívne mohli zozbierať pastelky
, ceruzky- školské potreby a drogériu .
K bodu 14. Návrh uznesenia
Návrh uznesenia prečítala Ing. Huljaková všetci poslanci s návrhom súhlasili
K bodu 15. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 23:00 hod.
Budúce zastupiteľstvo bude : 13.3.2019 o 18-tej hod.
Zapísal/(a): Ing. Huljaková Emília
Overovatelia: Bc. M. Janošíková:
Mgr. J. Kavecká:

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

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