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

Záznam č. 13/2011 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Kamennej Poruby zo dňa 14.10.2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Otvorenie
Voľba overovateľov zápisnice, navrhovateľa uznesenia
Kontrola uznesenia obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho zasadnutia
Odovzdanie menovacích dekrétov riaditeľke ZŠ a riaditeľke MŠ
Schválenie VZN o školských poplatkoch
Schválenie pracovného poriadku obce (MŠ)
Ustanovenie komisie verejného záujmu
Informácia správcu farnosti Konská Mgr. Miroslava Bilčíka o pripravovanom
ukončení rekonštrukcie kostola v Kamennej Porube.
Informácia správcu farnosti Konská o osamostatnení farnosti Kamenná Poruba
Vyjadrenie poslancov OZ k plánovanému osamostatneniu farnosti Kamenná Poruba
Príprava hodov v obci
Stretnutie s občanmi nad 70 rokov
Rôzne
Interpelácie poslancov
Návrh uznesenia
Záver

1. Otvorenie
Otvorenie previedol starosta obce a privítal všetkých prítomných poslancov a hostí.
2. Voľba overovateľov zápisnice, navrhovateľa uznesenia.
Overovateľmi zápisnice boli zvolení poslanci Ján Vereš a Augustín Záň.
Zapisovateľkou zasadnutia bola zvolená pracovníčka OcÚ p. Marta Hulínová.
3. Uznesenie z minulého OZ bolo prečítané a všetci poslanci s daným zápisom súhlasili.
4. Odovzdanie menovacích dekrétov.
Starosta odovzdal menovacie dekréty riaditeľke ZŠ Mgr. Marcele Suríkovej a riaditeľke
MŠ Bc. Márii Krutekovej a poprial im veľa úspechov v ich novej práci – dúfam, že
budete pracovať tak, aby bol všetci spokojní – rodičia, deti, učitelia.
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- Bc. Kruteková – začiatok bol ťažký, deti si museli zvyknúť, že jedáleň je ďalej ako
v starej MŠ. Je tam ešte veľa práce, hračkami treba vybaviť triedy.
Mala by som prosbu na OZ – odsúhlasiť zvýšenie poplatku, ktorý je teraz 6 € na 10 €.
Mám jednu výhradu ku schodišťu – je tam nevyhovujúce zábradlie.
- starosta – dali sme žiadosť na hygienu na zmenu účelu stavby – čakáme na schválenie.
- Mgr. Suríková – začiatky boli ťažké, už je to v poriadku, už sme si zvykli.
Starší žiaci sú radi, že sú tam škôlkari, že im môžu pomáhať.
I. stupeň – už je bezproblémový.
II. stupeň – zaviedli sme bodovanie žiakov – za dobré a zlé správanie.
Málo sa zviditeľňujeme – robia sa pekné aktivity na škole, ale nie je to zverejnené.
chceli by sme poprosiť – na ihrisku za školou treba spevniť trasu na behanie.
Starosta – skúsim niekoho osloviť, urobíme škicu a podľa toho sa bude robiť.
5. Schválenie VZN o školských poplatkoch
Ing. Kasmanová informovala o návrhu o školských poplatkoch.
Jednohlasne schválené.
Poplatok v MŠ sa zvyšuje no 7 €.
Hlasovanie.
Za – 7 poslancov
Proti - 1 poslanec
Zdržal sa - 0
6. Pracovný poriadok obce - MŠ
Starosta podal informáciu k pracovnému poriadku obce – MŠ
Schvaľovať sa bude na budúcom OZ.
7 . Ustanovenie komisie ochrany verejného záujmu.
Do komisie boli zvolení:
JUDr. Erika Sandanusová
Pavol Dávidík
Ing. Peter Sandanus
8. Informácia správcu farnosti Mgr. Miroslava Bilčíka o pripravovanom ukončení
rekonštrukcie kostola v Kamennej Porube
- stav kostola - dosiahli sme veľmi pekné úspechy, na kostole pracovalo cca 120 ľudí.
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Zostáva úprava trávnika okolo kostola a parkoviska.
Pripravuje sa posviacka kostola, ktorá sa bude konať v pondelok 31.10.2011 o 17,00
hod.
Kostol posvätí žilinský diecézny biskup Tomáš Galis. Prídu aj kňazi – rodáci z našej obce
a kňazi z okolitých farností.
Hospodárenie
Preinvestovalo sa viac ako 100 tis. €.
1/3 z toho sú požičané, veríme že sa nám to podarí splatiť.
Čo sa očakáva od obce na posviacke kostola.
- privítať biskupa, poďakovanie
- správa o kostole
- obetné dary
- čítanie v kostole
- kamera – p. Bellan
9 . Informácia správcu farnosti Konská k osamostatneniu farnosti Kamenná Poruba.
Uvažuje sa, že Kamenná Poruba by bola samostatná farnosť, kostol by bol farský.
Súhlasil by som s rozdelením farnosti – Kamenná Poruba – jedna farnosť, Konská –
Kunerad – druhá farnosť , chcel by som vedieť Váš názor.
Rozdelenie farnosti je len návrh, ktorý môže byť zamietnutý, alebo odložený. Všetko by
bolo po starom, ale p. kaplán by bol len pre Porubu.
Veľmi je dôležité aj stanovisko obce. Je to poradný hlas.
Museli by sa prebrať aj majetko-právne vzťahy (pôda, lesy).
Bolo by dobré to podporiť písomným stanoviskom.
Ešte nie je vyriešená vec bývania.
Zatiaľ by býval v Konskej.
Sv. omše by boli každý deň, v nedeľu by boli dve.
Rád by som vedel aj Vaše stanovisko.
- starosta – neuzatvárajme to dnes, nechajme si to na premyslenie a na rozhovory
s občanmi. Do Vianoc je to možné rozdiskutovať.

10. Vyjadrenie poslancov OZ k plánovanému osamostatneniu farnosti .
Ing. Peter Sandanus - nie je to taká jednoduchá záležitosť, mám z toho zmiešané pocity,
aký zmysel bude mať rozdelenie, čo to prinesie farnosti. Neviem, či by to bolo vhodné.
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Mgr. Júlia Kavecká – je to tlak z biskupského úradu, aby bolo viac farností.
Je veľmi dobré, aby sa komunikovalo s ľuďmi. Budeme sa roprávať s ľuďmi a potom sa
vyjadríme.
11. Príprava hodov v obci
Tento rok budú spojené s posviackou kostola v pondelok o 17,00 hod.
Občerstvenie bude pripravené po sv. omši zákusky, víno čaj.
Bude pripravený aj deň otvorených dverí na kostole. Občania si môžu pozrieť podkrovie
kostola, vežu.
12. Stretnutie s občanmi nad 70 rokov.
Pripravujeme stretnutie s občanmi nad 70 rokov v nedeľu 16. októbra v KD.
Občanov nad 70 rokov je 136.
Máme pripravený kultúrny program, darček a občerstvenie.
13.. Rôzne
Starosta predložil zverejnenie zámeru obce previesť majetok podľa ustanovenia § 9a
odsek 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov priamym predajom Mariánovi Bielikovi a manželke Helene Bielikovej za
nižšiu cenu ako všeobecná hodnota majetku stanovená vyhláškou č. 492/2004 Z.z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov a to 2 € za 1 m2
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.
Jednohlasne schválené.

14.. Interpelácie poslancov:
-

Ing. Sandanus – či sa bude pokračovať v regulácii potoka pri kostole ?

-

starosta – pokračuje sa

-

Ing. Huljaková – lavička pri Ondrejovi Kaveckom ?

-

Starosta - bude sa to robiť.
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-

Hodás – Elektrická skrinka pri novostavbe Martina Jasenovského na ulici Podlipie je
v ceste.
Starosta v nedeľu sa tam pôjdeme pozrieť.

-

Záň – treba prejsť zberné kanále od MŠ až na horný koniec a dať to vyčistiť.

-

Starosta - celý rigol sme čistili minulý rok. V rámci splaškovej kanalizácie na ulici
Jarky by sa urobila aj dážďová.

-

Ing. Huljaková – kto kúri v ZŠ?
Ako pokračuje Aquapark?

-

starosta - od 1.11.2011 – Ondrej Stanček, zamestnaný je – 2 dni ZŠ, 3 dni Obecný
úrad
Aquapark – všetko stojí na Rajeckých Tepliciach. Cesta musí byť
zakreslená. V priebehu roka sa ukončí územné konanie.

15. Návrh uznesenia prečítala p. Marta Hulínová, všetci poslanci s návrhom súhlasili.
16. Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadanie obecného
zastupiteľstva ukončil.

V Kamennej Porube 14.10. 2011

Zapisovateľka:

Marta Hulínová

Overovatelia zápisnice Ján Vereš

Starosta obce
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Augustín Záň

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

Ing. Štefan Kasman

.............................................................
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UZNESENIE č.13/2011-OZ zo dňa 14.10.2011
A OZ berie na vedomie:
1. Overovateľov zápisnice – Jána Vereša, Augustína Záňa a zapisovateľku Martu
Hulínovú
2. Odovzdanie menovacích dekrétov riaditeľke ZŠ a riaditeľke MŠ.
3. Informáciu starostu o návrhu pracovného poriadku obce - MŠ
4. Informáciu správcu farnosti Konská Mgr. Miroslava Bilčíka o pripravovanom
ukončení rekonštrukcie a posviacke kostola v Kamennej Porube.
5. Informáciu správcu farnosti Konská Mgr. Miroslava Bilčíka o osamostatnení farnosti
Kamenná Poruba
6. Vyjadrenie poslancov OZ k plánovanému osamostatneniu farnosti Kamenná Poruba
7 .Prípravu hodov v obci
8 Stretnutie s občanmi nad 70 rokov
9 Návrh uznesenia

B, OZ schvaľuje:
1
2.
3.
4.

VZN o školských poplatkoch
Komisiu ochrany verejného záujmu
Zvýšenie poplatku v MŠ zo 6 € na 7 €
Zverejnenie zámeru obce previesť majetok obce podľa ustanovenia § 9a odsek 8 písm.
e) o majetku obcí v znení neskorších predpisov priamym predajom Mariánovi
Bielikovi a manželke Helene Bielikovej za nižšiu cenu ako všeobecná hodnota majetku
stanovená vyhláškou č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení
neskorších predpisov a to 2 € za 1 m2z dôvodu hodného osobitého zreteľa.

V Kamennej Porube 14.10.2011

Zapisovateľka:

Marta Hulínová

Overovatelia zápisnice: Ján Vereš
Augustín Záň
Starosta obce:
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Ing. Štefan Kasman
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