Záznam č.8/2016 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Kamennej Porube zo dňa 12.10.2016
Prítomní: 9 poslancov (podľa prezenčnej listiny)

Program:
1. Otvorenie.
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola uznesenia obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho zasadnutia
4. Informácia o stretnutí majiteľov pozemkov k novej ulici-Podlipie-Rajec
5. Informácia a dažďovej kanalizácií na ulici Kuneradská
6. Informácia o oprave miestnych komunikácií
7. Požiadavka na prejazd motorových vozidiel na parcele 3044/1
(cesta od Dušana Mičúcha ku kostolu)
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.
2.Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
V tomto bode starosta navrhol:
Zapisovateľ: Mgr. Júlia Kavecká
Overovateľ: Martin Sandanus, Peter Sandanus
Poslanci OZ zapisovateľku a overovateľov schválili.

3.Kontrola uznesenia z 7.zasadnutia OZ z roku 2016
Uznesenie č. 48 - 61/2016. 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 riadneho zasadnutia OZ konaného dňa
7.9.2016.
4. Informácia o stretnutí majiteľov pozemkov k novej ulici-Podlipie-Rajec
Ing. Kasman informoval poslancov o stretnutí cca 50 majiteľov pozemkov k novej
ulici Podlipie- Rajec konaného v nedeľu 25.9.2016. Dvaja z majiteľov s cestou
vyjadrili nesúhlas. Keďže však ide o verejný záujem, dá sa použiť vyvlastnenie
pozemkov. Obec zvolá preto ešte jedno stretnutie. Bude v nedeľu 13.11.2016 o 18:00
hod. Všetci poslanci súhlasili.
5. Informácia a dažďovej kanalizácií na ulici Kuneradská
Ing. Kasman informoval poslancov, že výberové konanie vyhrala firma p. Michala
Baránka. Vysúťažená suma je 24.800 eur. práce sa začnú na budúci týždeň.
6. Informácia o oprave miestnych komunikácií
Ing. Kasman informoval poslancov, že spoločnosť Cesty Nitra začne práce v utorok 18.10.2016.
Potrvajú tri dni.
7. Požiadavka na prejazd motorových vozidiel na parcele 3044/1, (cesta od Dušana Mičúcha
ku kostolu)
P. Dušan Mičúch žiada zákaz prejazdu autám po ceste na parcele 3044/1. Poslanci sa
dohodli, že v nedeľu cca. 9:30 hod. si pôjdu túto cestu pozrieť a následne rozhodnú
8. Rôzne
-P. Hodás sa opätovne zaujímal o výnimku z Územného plánu kvôli výstavbe
rodinného domu. Obecné zastupiteľstvo hlasovaním odporučilo starostovi pokračovať
v stavebnom konaní.

-DHZ požiadal o navýšenie rozpočtu na budúci rok na 8.000 eur. Poslanci žiadosť
prerokujú na budúcom zasadnutí, kedy budú mať na programe aj Návrh rozpočtu na
rok 2017.
-p.Turanec požiadal obec o riešenie svojej bytovej situácie. Obec však nemá
kompetencie v tejto veci konať.
9. Interpelácie poslancov
Mgr. Júlia Kavecká poslancov informovala o novom o.z Kamienkovo, ktoré vzniká na
území obce. Pôjde o rodinné centrum, ktoré bude pripravovať rôzne akcie pre celé
rodiny. Prvou bude Lampiónový sprievod vo štvrtok 17.11.2016. Od obce program
bude pred budovou školy a následne pri Kultúrnom dome. Obec poprosili o dotáciu na
varenie punču. Zároveň sa zaujímajú o miestnosť, kde aktuálne sídli Pošta, ktorá bude
voľná od 1.12.2016.
Mgr. Mária Frolová- poukázala na nedostatočné ozvučenie na ulici školská
Ľubomír Skotnický- poukázal na nedostatočné verejné osvetlenie na ulici Štamberky.
Mgr. Júlia Kavecká informovala o pripravovanom programe na výročie posviacky
kostola. Sv.omšu o 17:00 hod. bude celebrovať vdp. Miroslav Bilčík. Po nej bude
organový koncert Matúša Kucbela. V utorok 1.11.2016 budú poslanci po hodovej
svätej omši rozdávať koláče a víno.
10. Návrh uznesenia.
Návrh uznesenia prečítala Mgr. Júlia Kavecká. Všetci poslanci s návrhom súhlasil
11. Záver
Na záver starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadanie obecného
zastupiteľstva ukončil. Následné zastupiteľstvo bude v októbri 2016.

V Kamennej Porube 12.10.2016

Zapisovateľka: Mgr. Júlia Kavecká ...........................................................

Overovatelia zápisnice. Ing. Peter Sandanus............................................................

Ing. Martin Sandanus............................................................

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

