ZÁPISNICA
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veterná Poruba
konaného dňa 26.01.2012 v zasadačke Obecného úradu vo Veternej Porube
Prítomní:
podľa priloženej prezenčnej listiny
Hostia:
Danica Kaliská,
Program:
podľa priloženej pozvánky
Zapisovateľ: Jana Frianová
Overovatelia: Ján Rakyta, Ing.Ján Kamenský
Návrhová komisia: Miroslav Komendák, Ing. Ján Kamenský, Ľubomír Rakyta
1. Program rokovania
Poslanci návrh programu schválili všetkými hlasmi prítomných.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku určila starostka obce Janu Frianovú a za overovateľov Jána Rakytu a Ing. Jána
Kamenského. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie všetkými hlasmi prítomných určenie
zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Miroslav Komendák, Ing. Ján Kamenský a Ľubomír Rakyta.
Obecné zastupiteľstvo všetkými hlasmi prítomných volí návrhovú komisiu.
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Kontrola uznesení sa týkala uznesení prijatých na 13.zasadnutí konanom dňa 16.12.2011 a OZ
konštatuje, že prijaté uznesenia boli splnené.
5. Rokovanie so zástupcami LVS, a.s. ohľadom odplatného prevodu majetku obce
Starostka pozvala na rokovanie OZ zástupcov LVS,a.s. – obchodno-ekonomickú riaditeľku p. Kaliskú
a výrobného riaditeľa Ing. Benikovského, ktorí poslancom vysvetlili možnosti odplatného prevodu
vodárenského majetku z obce na LVS, a.s. Túto ponuku dostala obec ešte v minulom volebnom
období (2008), na ktorú však nereagovala. Rokovania o možnosti odpredaja vodovodného potrubia
začali v roku 2011 auditom stavby a nákladov na ňu. Rekonštrukcia vodovodu prebiehala v rokoch
2004 – 2006 a bola financovaná zo zdrojov vtedy ešte SeVaku, štátnych dotácií a vlastných zdrojov
obce. LVS,.a.s. môže od obce odkúpiť vodárenský majetok – potrubie- len v hodnote investície,
ktorú obec poskytla z vlastných zdrojov. Nie je možné obci splatiť investíciu, ktorú obec získala zo
štátnych zdrojov formou dotácie. V prípade našej obce je to 5 mil. Sk. Obec investovala do
rekonštrukcie z vlastných zdrojov vyše 2 mil. Sk a tieto budú obci v splátkach vrátené
prostredníctvom splátkového kalendára, ktorý bude súčasťou kúpnej zmluvy. Odkúpenie
vodárenského majetku, na spravovanie ktorého obec nemá oprávnenie a ktorý je v správe LVS,a.s.
bude prebiehať formou odplatného prevodu v súlade s platným zákonom o majetku obcí. Zámer obce
o odplatnom prevode vodovodných stavieb – výtlačného a zásobného potrubia - bol riadne zverejnený
na stránke obce v decembri 2011. Splátky za odpredaj majetku pokryjú splátky úveru, ktorý obec
spláca v súvislosti s rekonštrukciou vodovodu. Zvyšok bude využitý na investičné aktivity obce
v novom stavebnom obvode.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odplatný prevod vodohospodárskeho majetku – vodovodné
potrubie HDPE DN 110 v dĺžke 2 922 bm - podľa § 9a, ods. 8e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí vznp. na Liptovskú vodárenskú spoločnosť a.s. za kúpnu cenu 66.529,70,- eur.
Konkrétne podmienky prevodu budú doriešené v kúpnej zmluve o prevode majetku medzi
obcou Veterná Poruba a LVS,.a.s., ktorá bude predmetom schválenia obecným
zastupiteľstvom Veterná Poruba.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je nasledovný:
- ide o verejnoprospešnú stavbu slúžiacu na zabezpečovania obyvateľov obce pitnou vodou,
ktorej prevádzkovanie podlieha osobitnému režimu,
- obec nemá odbornú spôsobilosť nevyhnutnú na prevádzkovanie tejto stavby - vodovodu,
- v súčasnosti vodovod prevádzkuje Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. Liptovský
Mikuláš,

- vybudovanie stavby – vodovodu obec financovala cestou úverových zdrojov, pričom úver
stále spláca a v prípade odplatného prevodu majetku budú získané prostriedky použité na
splátku tohto úveru.
Pri hlasovaní bola dodržaná zákonná podmienka, za hlasovalo viac ako 3/5 všetkých
poslancov ( Za uznesenie hlasovali všetci 4 prítomní poslanci).
6. Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2012
Poslanci sa dohodli, že zasadnutia OZ sa budú konať spravidla tretí piatok v mesiaci. Tento predbežný
harmonogram bude vyvesený na úradných tabuliach obce vo vitrínach a webovej stránke.
7. Žiadosť CZ ECAV Smrečany o dotáciu
Dňa 16.01.2012 prišla od CZ ECAV Smrečany žiadosť o dotáciu – finančný príspevok na opravu
vonkajšej fasády ev. a.v. modlitebne a veže vo Veternej Porube. Žiadosť na obec prišla po termíne,
v ktorom sa schvaľuje rozpočet na rok 2012.

Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že obec nemôže poskytovať príspevok na investície do
opravy cudzieho majetku. Obecné zastupiteľstvo doporučuje podať žiadosť CZ ECAV
v Smrečanoch o poskytnutie príspevku v súlade s VZN obce Veterná Poruba č. 1/2011
o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Veterná Poruba a na aktivity
uvádzané v tomto VZN. V tomto zmysle bol CZECAV v Smrečanoch zaslaný e-mail aj
s prílohami potrebnými pre podanie žiadosti.
8. Správa HK z vykonanej kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní
Správa hlavnej kontrolórky bola poslancom doručená mailom. S jej obsahom prítomných poslancov
oboznámila p.Beláková. Správa sa týkala kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní obcou
Veterná Poruba. Hlavná kontrolórka obce nezistila žiadne závady, doporučuje uvádzať celé názvy
dodávateľov.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie všetkými hlasmi prítomných správu o vykonanej kontrole.
Správa bude priložená k zápisnici.
9. Rôzne a diskusia
p.Beláková – informovala poslancov o správe audítorky o vykonanom audite účtovnej závierky za rok
2010. Obec nepredložila výsledky inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
k 31.12.2010. Preto audítor nemohol overiť správnosť vykázaného majetku. Z toho dôvodu
nevyjadruje stanovisko k účtovnej závierke. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie všetkými hlasmi
prítomných správu audítorky z vykonania auditu účtovnej závierky za rok 2010.
p.starostka – vyšla nová výzva na dotácie na spracovanie územných plánov, podala žiadosť o dotáciu.
Proces obstarávania zmien a doplnkov Územného plánu musí byť skončený do troch rokov od
uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi ministerstvom a žiadateľom.
Obecné zastupiteľstvo sa zaväzuje, že proces obstarávania zmien a doplnkov č.1 Územného plánu
obce Veterná Poruba bude skončený do troch rokov od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi
ministerstvom a žiadateľom.
p.starostka – bola za JUDr.Mackom ohľadom k.ú. Svätý Štefan. Obec musí prijať uznesenie, že
zväčšuje svoje katastrálne územie o Svätý Štefan a mesto musí prijať uznesenie, že zmenšuje svoje
katastrálne územie o Svätý Štefan a požiadať podľa § 2 ods.4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení
vznp. krajský úrad o vykonanie zmeny.
p.starostka – informovala o novom stavebnom obvode – je spravených 28 zmlúv, ktoré je treba
skonzultovať so Správou katastra a overiť zapísateľnosť týchto zmlúv podľa spracovaného
geometrického plánu. Súhlasy pre konanie na kanalizáciu sú už takmer všetky. Ďalej informovala, že
pani Antošková si neželá požičiavať stoličky zo ZPOZ-u pre občanov.
Poslanci sa sťažovali na zle odhrnutú cestu, treba odhŕňať na širšie a volať pani Markovej, aby PD
Smrečany cesty odhrnuli tak, aby o 5.00 hod. boli už prejazdné.
p.starostka – informovala, že i tohto roku sa bude konať batôžkový ples – termín 18.02. alebo
25.02.2012.
Martin Rakyta požiadal o odpredaj skriňovej nadstavby bez podvozku. Obecné zastupiteľstvo
konštatuje, že predaj skriňovej nadstavby Ávie bez podvozku za zostatkovú cenu 40,00 EUR
Martinovi Rakytovi je v zmysle Zásad o nakladaní s majetkom obce v kompetencii starostky (do 100
eur).

10. Návrh na uznesenia
Uznesenia boli prijímané priebežne počas rokovania a ich schvaľovanie prítomnými je evidované
pri každom hlasovaní zvlášť.

Overovatelia:
Ján Rakyta

….............................................

Ing. Ján Kamenský

…..............................................

Vo Veternej Porube 26.01.2012

zapísala Jana Frianová

