Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Veterná Poruba konaného dňa 16.2.2017
v zasadačke Obecného úradu vo Veternej Porube

Prítomní poslanci: podľa priloženej prezenčnej listiny
Prítomní hostia, občania: Miroslav Komendák, Lívia Komendáková, Ján Rakyta ml.
Program: podľa priloženej pozvánky
Zapisovateľ: Jana Frianová
Overovateľ: Mgr. Radovan Kuchárik

1. Program rokovania
Program rokovania Obecného zastupiteľstva bol upravený v bode 6 doplnením o dve správy HK „Správa hlavnej kontrolórky obce z vykonania kontroly uznesení OZ za rok 2016“ a „Správa hlavnej
kontrolórky z vykonania finančnej kontroly – účtovné doklady obce Veterná Poruba za mesiac
september 2016“. Takto upravený program bol schválený všetkými hlasmi prítomných.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Za zapisovateľku určila starostka obce Janu Frianovú a za overovateľa Mgr. Radovana Kuchárika.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľky a overovateľa zápisnice.

3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Kontrolu uznesení urobila starostka a týkala sa uznesení z 12. zasadnutia OZ konaného dňa
16.12.2016 č. 78/2016 až č. 88/2016. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že uznesenia z 12.
zasadnutia boli splnené.

4. VZN obce Veterná Poruba č.1/2017 o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej
evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest,
kde je voľný pohyb psa a vstup zo psom zakázaný a o ustanovení podrobností
o znečisťovaní verejných priestranstiev na území obce Veterná Poruba
Starostka obce informovala poslancov, že v priebehu januára prišlo oznámenie zámeru výkonu
previerky prokurátorom vo veci prijatia VZN o podmienkach držania psov. Nakoľko obec mala
schválené VZN z roku 2011, ktoré si vyžadovalo aktualizáciu, starostka v súlade so súčasnou platnou
legislatívou spracovala návrh VZN, ktorý bol zverejnený 24.1.2017. Prokurátor vykonal ohlásenú
kontrolu 15.2.2017, ku ktorej mu boli predložené obidva dokumenty – pôvodný aj návrh nového VZN.
Na základe kontroly a pripomienok prokurátora k návrhu VZN č. 1/2017 starostka obce doplnila
ustanovenia návrhu VZN č. 1/2017 a predložila ho poslancom na prerokovanie.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba sa v súlade s § 6, ods.1 a § 11, ods. 4, písm. d) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. uznieslo všetkými hlasmi prítomných poslancov na VZN
obce Veterná Poruba č. 1/2017 o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre
psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa a vstup so
psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev na území obce
Veterná Poruba, pričom bola splnená zákonná podmienka súhlasu 3/5 väčšiny prítomných poslancov.

5. VZN obce Veterná Poruba č. 2/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa v Materskej škole vo Veternej Porube

Obec je povinná v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a v súlade so schváleným štátnym
rozpočtom a výškou podielových daní na rok 2017 určiť nariadením obce výšku dotácie na mzdy
a prevádzku materskej školy na jedno dieťa zapísané do MŠ. Návrh VZN č. 2/2017 bol od 24.1.2017
vyvesený na pripomienkovanie na dobu min. 15 dní na internete i na úradnej tabuli obce. V tejto
lehote neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky od občanov a obecné zastupiteľstvo sa uznieslo
všetkými hlasmi prítomných na VZN č. 2/2017, pričom bola splnená zákonná podmienka súhlasu 3/5
väčšiny prítomných poslancov. Schválené VZN č. 2/2017 bude vyvesené na 15 dní a účinnosť
nadobudne 15tym dňom po vyvesení.

6. Správy hlavnej kontrolórky obce z vykonaných kontrol
a) Poslancom bola mailom doručená správa HK z kontroly účtovných dokladov obce Veterná
Poruba za mesiac september, ktorú ešte ústne doplnila hlavná kontrolórka p. Beláková priamo
na rokovaní OZ. K predloženej správe neboli zo strany poslancov žiadne otázky a
pripomienky. Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba berie na vedomie Správu hlavnej
kontrolórky obce z vykonania finančnej kontroly účtovných dokladov obce Veterná Poruba za
mesiac september 2016 v súlade s §18f, ods.1, písm.d) zákona č. 369/1990 Zb. obecnom
zriadení vznp..
b) Poslancom bola mailom doručená správa HK z kontroly plnenia uznesení OZ vo Veternej
Porube za rok 2016, ktorú ešte ústne doplnila hlavná kontrolórka p. Beláková priamo na
rokovaní OZ. K predloženej správe neboli zo strany poslancov žiadne otázky a pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky
obce z vykonanej kontroly plnenia uznesení vo Veternej Porube za rok 2016 v súlade s §18f,
ods.1, písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení vznp..
c) Poslancom bola mailom doručená správa HK z kontrolnej činnosti vykonanej v obci za rok
2016. Prítomných so správou oboznámila hlavná kontrolóra a je priložená k zápisnici. Obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie správu HK o kontrolnej činnosti za rok 2016.

7. Rôzne
Starostka obce:
- informovala o podaní žiadosti o dotáciu na VUC Žilina na modernizáciu viacúčelového ihriska pod
MŠ, poďakovala stavebnej komisii za prípravu podkladov do rozpočtu k žiadosti
- informovala poslancov o žiadosti p. Ľ. Klocka o odkúpenie časti obecného pozemku pred vstupom
do jeho dvora. Nakoľko časť pozemku nie je reálne odčlenená geometrickým plánom, nie je
identifikovateľná, nedá sa v takejto podobe predať.
- informovala o rokovaniach so zástupcom SLK aj o plánovanom stretnutí s projektantom SLK
- informovala o začatí stavebného konania na inžinierske siete v novom stavebnom obvode – 9.3.2017
Ján Rakyta ml.:
– je potrebné vysypať veľkoobjemové kontajnery, sú preplnené komunálnym odpadom, ktorý sa tam
vyvážal počas zimy.
- pred jarným upratovaním bude potrebné pozakladať rošty na odvodňovacích rigoloch, ktoré zmizli.
- stále je počuť hučanie v miestnom rozhlase, aj keď je vypnutý. Obecný úrad preverí príčinu.
- ponúka pomoc pri prácach okolo kultúrneho domu a chodníkov – dá vypracovať ponuku
dodávateľovi na základe údajov z nákresu a obhliadky miesta
Miroslav Komendák:
– vypíliť stromy pri P. Stromkovi č.1, pokiaľ nie je ešte vegetačné obdobie – sú v trase novej cesty –
dohodnúť pri stavebnom konaní 9.3.2017
- keď sa bude s projektantom SLK riešiť Oáza pokoja, treba premyslieť križovatku ku ihrisku aj
vodovodnú prípojku od domu J. Lizúcha na nový stavebný obvod
- na základe podnetu Miroslava Hudeca sa opýtal, či by nebolo možné zabezpečiť osvetlenie miestnej
komunikácie popri čičierni – lampy VO sú v sklade a stĺp je tam.

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

Overovateľ:

Mgr. Radovan Kuchárik

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

Zapisovateľka:

zapísala Jana Frianová

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

Vo Veternej Porube 16..2.2017
..................................................
PhDr. Desana Stromková, starostka

