Obec Veterná Poruba
Predvianočný čas

Milí spoluobčania,
nie je v moci žiadneho človeka dokázať
všetko, splniť všetky požiadavky druhých,
vyhovieť tým, ktorí žiadajú. Ale je v moci
každého z nás aspoň sa o to pokúsiť.
Pokúsiť sa vyjsť v ústrety, vzájomne sa
tolerovať, rešpektovať a hlavne počúvať.
Nikto nemôže žiadať niečo bez toho, aby
zároveň nedával. A nehovoríme na tomto
mieste o peniazoch, nemáme na mysli
platené služby. Spolupráca, spolunažívanie
nie je o peniazoch, je o budovaní dobrých
vzťahov, o porozumení, chápaní jeden
druhého, o vzájomnej pomoci a podpore.
Aj keď
tieto slová čítate
v predvianočnom čase, nie sú určené len na
tieto dni. To, čo nám najviac chýba a čo si
niekedy ani nechcem pripustiť alebo to
nevidíme, je to, čo nestojí žiadne peniaze.
Ochota pomáhať, byť tu pre iných, mať
dobrý pocit z dobrých skutkov, byť láskavý
voči svojmu okoliu, nezabúdať na svojich
blízkych, vedieť odpúšťať.
Každoročne si povzdychneme, ako
ten čas letí, zase jeden rok za nami,
sťažujeme sa, že nič nestíhame, a pritom
dokážeme malichernosťou a zbytočnými,

nezmyslenými, niekedy až nenávistnými
pocitmi premrhať veľa z dní, ktoré máme
v tom roku pred sebou.
Hovorí sa, že každý deň nemôžu byť
Vianoce. Áno, Vianoce sú výnimočné, a
práve preto by sme si pocity z nich mali
v sebe uchovávať čo najdlhšie, aby nám
pomáhali zvládať každodenné drobné
starosti a pomohli prekonať aj väčšie
problémy, ak prídu. Pocit spolupatričnosti,
pocit, že niekam patrím a niekto sa o mňa,
v prípade potreby postará, by mal mať
každý z nás.
Vytvorme si spoločnými silami
atmosféru Vianoc v medziľudských vzťahoch
po celý rok.
Prajeme Vám, milí spoluobčania, aby ste
vianočné sviatky prežili v rodinnej pohode,
so svojimi blízkymi a priateľmi, aby ste
radostne privítali Nový rok a so zdravím
a šťastím vykročili do ďalšieho roku.

Poslanci Obecného zastupiteľstva

NAŠA SPOLOČNÁ
CESTA v roku 2010
Prečo takouto formou?
Aj keď doba pokročila a využívame v práci
moderné technológie, nie všetci majú
prístup k internetu. Preto sme zvolili takúto
formu informovania širokej verejnosti. Aj
v minulosti sme využívali písané slovo na
presné a jednoznačné vysvetlenie údajov,
oboznámenie občanov s uskutočnenými
akciami či s plánmi, ktoré má obec
prostredníctvom
svojich
poslancov
a starostu.

Prečo teraz?
Nachádzame sa v období po nových
voľbách, zvolili ste si nových zástupcov do
samosprávy, a ešte chvíľu potrvá, kým
zložia sľub a prevezmú štafetu po svojich
predchodcoch. Pokiaľ terajší starosta
nezvolá do 30 dní od konania volieb
ustanovujúce zasadnutie (27.12.2010), na
ktorom by noví poslanci a starosta zložili
sľub, náhradný termín je až 30 pracovných
dní od konania volieb, a tým je 11. január
2011. Takže teraz je ten čas, aby doterajší
poslanci a starosta zložili účty.

Prečo len jeden rok?
Nakoľko v našej obci bola situácia, ako ju
všetci dobre poznáte, poslanci, ktorí boli vo
funkcii zhruba 10 mesiacov, majú právo
hovoriť len o období, ktoré tvorili, počas
ktorého pôsobili. Preto materiál, ktorý
držíte v rukách, Vás bude informovať len
o poslednom roku fungovania samosprávy
v našej obci, teda od 15.2.2010, kedy sa
sfunkčnilo obecné zastupiteľstvo a mohlo
prijímať
uznesenia
a rozhodovať.
O aktivitách a úlohe starostu obce na tomto
mieste písať nebudeme, nie sme

kompetentní hovoriť za neho. Snáď si nájde
svoju formu, ako Vám dať na vedomie
výsledky jeho pôsobenia.

Čím sme žili v tomto roku ?
1. Rozhodovacia činnosť Obecného
zastupiteľstva
V roku 2010 sa uskutočnilo celkom 19.
zasadnutí
obecného
zastupiteľstva.
Vzhľadom na množstvo problémov, ktoré
bolo treba riešiť, sa niektoré
konali
v rozpätí dvoch týždňov, niektoré raz do
mesiaca. Poslanci v rámci svojich rokovaní
prijímali uznesenia týkajúce sa rozpočtu
obce na rok 2010, voľby hlavného
kontrolóra, činnosti organizácií v obci ( TJ
a Obecný hasičský zbor), chodu Materskej
školy,
prevádzky Kultúrneho domu,
problematike ďalšieho rozširovania skládky
TKO zo strany mesta Liptovský Mikuláš,
vytvorenia nového stavebného obvodu.
Obecné zastupiteľstvo v súvislosti s novelou
zákona o obecnom zriadení platnou od 1.4.
2010 muselo prijať niekoľko nových
vnútorných predpisov, aby korešpondovali
s novými ustanoveniami zákona. Všetky sú
zverejňované aj na internetovej stránke
obce.
Obecné zastupiteľstvo vyhlásilo
k otázke rozširovania skládky miestne
referendum, v ktorom občania vyjadrili svoj
nesúhlas s ďalším rozširovaním skládky.
Najviac práce v tomto období mala
stavebná komisia, nakoľko sa v obci
objavilo niekoľko drobných stavieb, ktoré
nespĺňali kritériá a podliehali celému
procesu stavebného konania až po stavebné
povolenie.
Poslanci
Obecného
zastupiteľstva sa niekoľko krát stretli so
zástupcami Pozemkového spoločenstva,
hlavne k otázke nájomných zmlúv na
pozemky pod skládkou, k pozemku pri
obecnom humne a k zámeru Slovenskej
lekárskej komory vybudovať v našej obci
rekreačno-školiace
stredisko.
Obecné

zastupiteľstvo v tomto roku zvolalo niekoľko
stretnutí s občanmi - 17.2.2010 – stretnutie
vlastníkov pozemkov so zástupcami SLK pre
investičný zámer Slovenskej lekárskej
komory, 3 x stretnutia občanov k zámeru
mesta na rozšírenie skládky TKO (12.3.2010,
11.5.2010,
10.9.2010),
zhromaždenie
obyvateľov obce (26.9.2010) k informovaniu
o práci OZ a o nových voľbách do orgánov
samosprávy.

2. Investičné akcie, rekonštrukcie
a stavebné
úpravy
schválené
Obecným zastupiteľstvom
 Rekonštrukcia sociálneho zariadenia na
Obecnom úrade – 694 €
 Položenie obrubníkov popri štátnej
ceste, položenie rúr a prekrytie jarku,
odstránenie divokej skládky – 9 258 €
 Oprava verejného osvetlenia a výmena
svietidiel – 838 €
 Náter a drobné opravy brány na
cintoríne,
náter
veľkoobjemových
kontajnerov pre objemový odpad a pod.
 Príprava projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu cesty popod obchod
 Projektový zámer Slovenskej lekárskej
komory na výstavbu školiaco –rekreačného
strediska podporený uznesením Obecného
zastupiteľstva.

3. Odpadové hospodárstvo v obci
Obec do 1.9.2010 vyvážala komunálny a iný
odpad na skládku TKO Veterná Poruba, a to
na základe zmluvy medzi obcou a VPS.
V súlade s touto zmluvou bol komunálny
odpad z domácností ukladaný bezplatne,
obec platila za vývoz (dopravu) tohto
odpadu a za ukladanie a vývoz iných
odpadov z obce (všetky veľkoobjemové
kontajnery nachádzajúce sa v obci). Jeden
takýto vývoz stál cca 120- 140 eur.
Mesto
po
zamietavom
stanovisku
k ďalšiemu rozširovaniu skládky zo strany
obce zrušilo zmluvu o bezplatnom ukladaní

s účinnosťou od 1.9.2010. Obec na základe
objednávky a fakturácie vyváža komunálny
odpad na skládku v Partizánskej Ľupči
prostredníctvom firmy OZO. Tento vývoz
v prepočte na jednu kuka nádobu je v rámci
okresu najlacnejší. Vývoz jednej nádoby
s dopravou aj uložením odpadu je cca 1,50
eur. V súvislosti s tým je potrebné
upozorniť, aby občania dávali na vysýpanie
len plné kuka nádoby.
Divoká skládka za Tkáčovcami – Obecné
zastupiteľstvo z dôvodu podnetu na riešenie
divokej skládky zo strany Obvodného úradu
životného prostredia v Liptovskom Mikuláši
zabezpečilo vďaka aktívnemu prístupu
Ľubomíra Rakytu a Miroslava Komendáka
objednávku a položenie rúr na prekrytie
jarku a odstránenie divokej skládky. Do
tohto priestoru je podľa upozornenia
Obvodného úradu ŽP zakázané akékoľvek
vysýpanie odpadu mimo zeminy a stavebnej
sutiny, ktoré majú slúžiť na stabilizáciu
svahov nad jarkom. Touto cestou vyzývame
občanov, aby do jarku nevysýpali žiadny iný
odpad. Obecné zastupiteľstvo sa bude
v priebehu zimných mesiacov zaoberať
problematikou odpadového hospodárstva
v našej obci. Za pomoci firmy OZO obec
zvýši počet kontajnerov na separovaný
zber, ako aj veľkoobjemových kontajnerov
na vysýpanie ostatného domového odpadu.
Veríme, že občania pochopia, že akékoľvek
náklady obce na odstraňovanie divokých
skládok sa podľa zákona o miestnych
poplatkoch budú musieť premietnuť do
výšky poplatku za komunálny odpad
v budúcom kalendárnom roku, a svojím
uvedomelým prístupom nebudú odpad,
ktorý je možné v domácnostiach využívať,
vysýpať do jarku. Pre rok 2011 zostali
miestne dane a poplatky v rovnakej sume,
ako v tomto roku, a to aj napriek tomu, že
obec pri odstraňovaní divokej skládky na
jeseň tohto roku vynaložila nemalé finančné
prostriedky.
Skládka TKO Veterná Poruba – zámer
mesta na rozšírenie skládky na pozemkoch
vlastníkov z Veternej Poruby neprešiel,

preto sa Liptovský Mikuláš snaží rozšíriť
skládku smerom na k.ú. Smrečany. Aj tento
variant však musí počítať s využívaním
prevádzkových budov umiestnených na
pozemkoch občanov z Veternej Poruby.
V súčasnom období je rozbehnutý proces
územného konania o umiestnení stavby
Rozšírenie skládky Veterná Poruba – 3.
kazeta na strane k.ú. Smrečian. K nemu
podali niektorí vlastníci pozemkov a obec
odvolanie.
Zároveň
v spoluprác
s Pozemkovým spoločenstvom prebieha
proces vypovedania nájomných zmlúv, čo
by prispelo k
zabráneniu ďalšieho
prevádzkovania skládky TKO Veterná
Poruba.

4. Informovanosť občanov
Informovanosť občanov zo strany Obecného
zastupiteľstva sa za posledný rok zvýšila
nielen
opakovanými
stretnutiami
s občanmi, ale aj uverejňovaním všetkých
uznesení zo zasadnutí prostredníctvom
webstránky obce. Vďaka pani Zite
Fašiangovej sú na internetovej stránke
zverejňované aj informácie o udalostiach,
ktorými žije MŠ, TJ či hasičský zbor v našej
obci. Web stránka poskytuje priestor pre
propagáciu obce, pre prezentovanie
šikovnosti
a schopností
našich
spoluobčanov.
Obsahuje
informácie
o akciách usporiadaných ZPOZom pre deti,
jubilantov a dôchodcov, ktoré už dlhé roky
organizuje Zdenka Antošková v spolupráci s
Emíliou Žuffovou a účinkujúcou Evou
Lizúchovou. Svoje miesto majú aj divadelné
predstavenia
nacvičené a uskutočnené
vďaka režisérskym schopnostiam Eleny
Križianovej.
So súhlasom obecného zastupiteľstva bola
na stránku obce pridaná rubrika „Čo Vás
trápi?“, ktorá mala slúžiť na lepšiu
vzájomnú komunikáciu medzi poslancami
a občanmi. Záujem poslancov o lepšie
vypočutie svojich voličov a ich požiadaviek
smerom k práci Obecného zastupiteľstva

však skončil vo vzájomnom osočovaní sa
anonymných užívateľov. Verili sme, že
rubrika
nebude
„klebetníkom“,
ale
serióznym priestorom pre kvalitnejšiu
spoluprácu
medzi
obyvateľmi
a samosprávnymi orgánmi. Chápeme, že nie
každý má odvahu dávať pripomienky
k činnosti priamo a otvorene, aj keď môže
mať dobré nápady. A pre nich bol vytvorený
tento priestor, chceli sme Vás vypočuť, čo
Vás trápi – teda čo by ste potrebovali v obci
zlepšiť. Veríme, že sa časom spoločne
naučíme korektným a slušným spôsobom
využívať aj túto formu komunikácie tak, aby
bola konštruktívna a na prospech obci a jej
ďalšiemu rozvoju.
Jednou z foriem ako informovať
občanov je aj zhromaždenie obyvateľov pri
dôležitých otázkach života obce. Je
chvályhodné, že občania sa týchto stretnutí
opakovane zúčastňujú a využívajú tak
možnosť poskytnutia priamych údajov „
z prvej ruky“ a tiež využívajú možnosť
verejne vznášať pripomienky, námety či
sťažnosti.
Pre ešte lepšiu informovanosť
občanov, hlavne tých, ktorí nepoužívajú
internet, Obecné zastupiteľstvo bude od
nového roku opakovane vydávať Obecný
spravodaj, ktorý sa dostane do každej
domácnosti.

5. Činnosť zariadení a organizácií
Aktívna Materská škola
 Karneval pre deti z celej dediny, na
ktorom deťom v úžasných maskách do
tanca hrala naša hudobná skupina Kongo
a o ich občerstvenie sa starali oteckovia
v maskách – Dušan Stromko a Milan Červeň
 deti z našej MŠ boli pozvané na
návštevu do MŠ v Jakubovanoch na
vystúpenie klauna
 rodičia detí nezabudli na tých, ktorí sa
o ich deti starajú väčšinu dňa a pri
príležitosti Dňa učiteľov im poďakovali za
všetko starostlivosť, trpezlivosť a výchovu

 deťom z MŠ sa predstavili vojaci so
svojou technikou
 beseda s p. Hančinom našim
najmladším občanom vysvetlil, aké je
dôležité chrániť si prostredie, v ktorom
žijeme, ako sa oň starať a neznečisťovať ho
odpadkami
 deti navštívili výstavu v Slovenskom
múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva
v Liptovskom Mikuláši
 pani učiteľky pripravili s deťmi krásne
vystúpenie pre matky a staré mamy pri
príležitosti Dňa matiek
 deti z MŠ v Jakubovanoch znova pozvali
naše deti do svojich priestorov na koncert
ZUŠ
 v rámci oslavy Dňa detí pozvali tentoraz
naši škôlkari svojich malých kamarátov
z MŠ Jakubovany, aby sa spoločne nielen
hrali, ale si aj zacvičili, niečo nové sa naučili
a vzájomne sa spoznávali
 Habakuky – pod týmto názvom sa
skrýva rozprávková dedinka na Donovaloch,
ktorú deti navštívili, aby sa dostali do
čarovného sveta rozprávok, ktoré poznajú
od svojich rodičov či starých rodičov alebo
od svojich učiteliek
 Rozlúčku so školákmi pripravili pre
svojich kamarátov, ktorí už od septembra
začnú chodiť do školy
 Základy bezpečnosti na cestách
a v doprave, aj to ,ako sa správať na ulici,
prišli deťom vysvetliť členky mestskej
a železničnej polície
 mamička Lenka Kamenská predviedla
detičkám ukážky masáže prospešnej aj pre
zdravie detí
 Veľkú tradíciu má v obci Katarínska
zábavu, ktorú od jej začiatkov organizuje
Materská škola – nielen učiteľky, ale aj
rodičia, ktorí sa do jej prípravy a samotnej
organizácie aktívne zapájajú. Výťažok
z tejto akcie ide vždy na konto MŠ na nákup
školských potrieb, pomôcok a hračiek
 Šikovné ruky mamičiek ale aj detí
zdobili v priestoroch MŠ vianočné perníky
 Deti v MŠ privítali Mikuláša a tešili sa
nielen z tradičných mikulášskych balíčkov

ale aj nových hračiek pod vianočným
stromčekom. Mikuláš už tradične nosí
balíčky aj deťom z obce, ktoré ešte škôlku
nenavštevujú alebo už chodia do nižších
ročníkov základnej školy. Akcia sa teší aj
veľkej obľube rodičov a starých rodičov,
pretože obetavé pani učiteľky a šikovné
detičky vždy pripravia krásne vystúpenie
nielen pre Mikuláša, ale aj pre svojich
najbližších.
 Pani učiteľky zobrali deti na výlet do
Liptovského Mikuláša, aby si pozreli výstavu
betlehemov
Bohatú
činnosť
v Materskej
škole,
každodenný výchovno-vzdelávací proces,
ako aj prevádzku MŠ zabezpečuje kolektív
zamestnancov – Iveta Rošková (riaditeľka
MŠ), Marta Rakytová (učiteľka), Eva
Sedliaková (riad. Školskej jedálne), Tatiana
Jurčová (kuchárka), Emília Mlynarčíková/od
1.8. Viera Hudecová (upratovačka),
Vladimír Komendák (kurič). V súčasnosti
Materskú školu navštevuje 15 detí.
Zo života hasičov a hasičského zboru
 15.mája – Vlachy-Krmeš – uskutočnila
sa súťaž mladých požiarnikov Hra Plameň,
kde za našu obec súťažili 2 družstvá, ktoré
viedli Milan Komendák ml. a Dušan
Stromko. V súťaži jednotlivcov výborné 3.
miesto získala Dominika Karasková
 30.mája – Prosiek – okresné kolo súťaže
hasičských družstiev dorastu, na ktorej
Veternú Porubu reprezentovalo zmiešané
družstvo dorastencov pod vedením Tibora
Balcu
 20.júna – Svätý Kríž – obvodové kolo
súťaže hasičských družstiev mužov, kde naši
hasiči získali v okrsku 1. miesto a celkove
boli na 4. Mieste
 26.júna – „Hasiči nielen deťom“ –
podujatie pred koncom školského roku a na
zahájenie letných prázdnin pripravili hasiči
za výdatnej pomoci Emílie Barániovej, ktorá
sa so svojimi pomocníkmi postarala o celý
priebeh súťaží nielen pre deti ale aj rodičov,

hlavne otcov, ktorí mali svoj „Deň otcov“.
Vďaka Vladimírovi Stromkovi ml. deti videli
aj ukážky výcviku psov a prácu psovodov pri
policajnom zásahu. Družstvá hasičov
predviedli ukážku hasičského útoku.
 2. októbra sa v Bobrovci konala súťaž
mladých hasičov, kde si preverili svoje
teoretické znalosti a praktické zručnosti
v ochrane pred požiarmi. Veterná Poruba
ako jediná postavila aj družstvo dievčat.
V ten istý deň hájili svoju česť aj hasiči –
muži – na súťaži v Žiari.
 6.novembra bol ukončený hasičský rok
vyhlásením poplachu v Závažnej Porube
s vyhodnotením činnosti celého okrsku.
Telovýchovná Jednota TJ Družstevník
Telovýchovná Jednota TJ Družstevník má
momentálne dva oddiely – futbalový
a stolnotenisový.
V jesennej časti súťaže sú futbalisti Veternej
Poruby na 7. mieste tabuľky v III.B triede.
Stolnotenisový oddiel Veterná Poruba A sa
v 8. Lige Liptovský Mikuláš nachádza
zhodne na 7. mieste. Nielen Telovýchovnú
jednotu, ale hlavne našu obec, úspešne
reprezentuje člen TJ Zdeno Žuffa, ktorý bol
v tomto roku na 1. mieste v celoslovenských
pretekoch behu do vrchu.

Poďakovanie patrí:
– všetkým zamestnancom obce, ktorí počas
celého
roku
zabezpečovali
chod
a prevádzku Obecného úradu – Jane
Frianovej a Danuši Belákovej (hlavná
kontrolórka obce od 7.6.2010) a Materskej
školy - Ivete Roškovej, Marte Rakytovej, Eve
Sedliakovej, Tatiane Jurčovej, Emílii
Mlynarčíkovej ( do 30.7.2010), Viere
Hudecovej (od 1.8.2010) a Vladimírovi
Komendákovi. Poďakovanie tiež patrí
Martinovi Zemkovi st. za zabezpečenie
využívania majetku obce zo strany občanov
a Vladimírovi Mlynarčíkovi ml. za údržbu
obecného majetku

- poslancom Obecného zastupiteľstva,
nielen tým, ktorí vydržali a snažili sa
pomáhať obci v rámci svojich možností, ale
aj tým, ktorí boli zvolení v nových voľbách
a prevzali na seba neľahkú úlohu zabezpečiť
chod obce a jej organizácií nad rámec
svojich zákonných povinností
- členkám ZPOZu Zdenke Antoškovej, Emílii
Žuffovej, Zuzane Lacekovej (kronikárka
ZPOZ) a Eve Lizúchovej, ktoré sa starali
o spoločenské
a občianske
obrady
a podujatia pre deti, jubilantov aj
dôchodcov
- režisérke a herečke Elenke Križianovej za
vedenie krúžku Úsmev a nácvik divadelných
predstavení
a všetkým detským aj
dospelým herečkám a hercom, ktorí nám
tento rok spríjemnili a ešte spríjemnia
sviatočné dni svojím vystúpením
- vedúcej obecnej knižnice Petre Jančuškovej
- veliteľovi Hasičského zboru Miroslavovi
Komendákovi,
vedúcim
jednotlivých
družstiev, ktorými sú Milan Komendák,
Dušan Stromko a Tibor Balco,
- predsedovi TJ Družstevník Veterná Poruba
Tiborovi Balcovi a všetkým aktívnym členom
TJ
- Zdenovi Žuffovi za úspešnú reprezentáciu
a výborné výsledky na celonárodnej úrovni
v behu do vrchu
- všetkým rodičom detí z Materskej školy,
ktorí sa aktívne zapájajú do organizovania
mimoškolskej činnosti
a hlavne
všetkým
aktívnym
spoluobčanom, ktorí sa v obci zaujímali
o veci verejné, zúčastňovali sa zasadnutí
Obecného
zastupiteľstva
a verejných
zhromaždení obyvateľov, ktorí prispievali
svojimi pripomienkami, radami či dobre
mienenou kritikou k činnosti Obecného
zastupiteľstva a chodu obce.
Ďakujeme
všetkým,
aj
tu
nemenovaným, ktorým záleží na rozvoji
našej obce a na dobrých vzťahoch medzi
spoluobčanmi. Ďakujeme aj sponzorom,
ktorí finančne alebo materiálne podporili
činnosť organizácii v obci.

