Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Veterná Poruba konaného dňa 15.02.2018
v zasadačke Obecného úradu vo Veternej Porube
Prítomní poslanci: podľa priloženej prezenčnej listiny, ospr. Ing.Aleš Salaj
Prítomní hostia, občania: Miroslav Komendák
Program: podľa priloženej pozvánky
Zapisovateľ: Jana Frianová
Overovateľ: Mgr. Radovan Kuchárik
1. Program rokovania
Program rokovania Obecného zastupiteľstva bol schválený všetkými hlasmi prítomných tak, ako bol
zverejnený v návrhu na pozvánke.
Za: Mgr. Petronela Jančušková, Mgr. Radovan Kuchárik, Vladimír Mlynarčík, Tomáš Lizúch
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

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 10. zasadnutia OZ konaného dňa 13.12.2017
Kontrolu uznesení urobila starostka a týkala sa uznesení z 10. zasadnutia OZ konaného dňa 13.12.
2017 č. 61/2017 až č. 71/2017. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že uznesenia z 10. zasadnutia boli
splnené.

4. Úprava rozpočtu k 31.12.2017
Starostka obce informovala poslancov o Rozpočtových opatreniach starostky č. 23/2017 až č. 27/2017,
ktoré boli poslancom doručené pred rokovaním OZ mailom. Sú priložené k zápisnici.
Rozpočtové opatrenie č.23/2017 sa týka presunu rozpočtovaných prostriedkov medzi položkami v
celkovej výške 1.565,00 € na strane výdavkov, bez zmeny celkových príjmov a výdavkov rozpočtu
obce na rok 2017.
Rozpočtové opatrenie č.24/2017 sa týka presunu rozpočtovaných prostriedkov medzi položkami v
celkovej výške 1.430,00 € na strane výdavkov, bez zmeny celkových príjmov a výdavkov rozpočtu
obce na rok 2017.
Rozpočtové opatrenie č.25/2017 sa týka presunu rozpočtovaných prostriedkov medzi položkami v
celkovej výške 1.119,00 € na strane výdavkov, bez zmeny celkových príjmov a výdavkov rozpočtu
obce na rok 2017.
Rozpočtové opatrenie č.26/2017 sa týka navýšenia rozpočtu v príjmovej časti vo výške 425,00 €
a vykonanou zmenou nebude narušená rovnováha rozpočtu obce na rok 2017.
Rozpočtové opatrenie č.27/2017 sa týka presunu rozpočtovaných prostriedkov medzi položkami v
celkovej výške 783,00 € na strane výdavkov, bez zmeny celkových príjmov a výdavkov rozpočtu obce
na rok 2017.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba berie na vedomie rozpočtové opatrenia č.23/2017
až č.27/2017.

5. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly uznesení
Poslancom bola mailom doručená správa HK z kontroly na úseku prijatých uznesení OZ v roku 2017,
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 kontroly prijatých uznesení
OZ v roku 2017 v súlade s §18f, ods.1, písm.d) zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení vznp..

6. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2017
Poslancom bola mailom doručená správa HK z kontroly o kontrolnej činnosti za rok 2017, 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 kontroly o kontrolnej činnosti za rok 2017 v
súlade s §18f, ods.1, písm.d) zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení vznp..

7. Nákup pozemkov pod miestnu komunikáciu
Starostka predložila poslancom návrh na odkúpenie pozemkov C KN 307/137, C KN 307/162, C KN
307/165 a C KN 307/161 – podiel ½, druh pozemku orná pôda, nachádzajúcich sa pod plánovanou
miestnou komunikáciou v novom stavebnom obvode v cene podľa znaleckého posudku, ktorý bol
vypracovaný pre potreby vyvlastnenia pozemkov neznámych vlastníkov v správe SPF. Cena pre tieto
pozemky je 5,92,- €/m2.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba schvaľuje kúpu pozemkov C KN 307/137, C KN
307/162, C KN 307/165 a C KN 307/161 – podiel ½, druh pozemku orná pôda, nachádzajúcich sa pod
plánovanou miestnou komunikáciou v novom stavebnom obvode v cene 5,92,- €/m2.
Za: Mgr. Petronela Jančušková, Mgr. Radovan Kuchárik, Vladimír Mlynarčík, Tomáš Lizúch
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

8. Žiadosť o dotáciu na detské ihrisko
Starostka informovala poslancov o výzve na budovanie detských ihrísk v rámci Programu rozvoja
športu 2018 z Úradu vlády SR. Súčasťou množstva príloh je aj uznesenie OZ, že vyčlení 5 % na
spolufinancovanie. Nakoľko obec nemá vhodnú rovnú plochu na pozemku vo vlastníctve obce na
vybudovanie veľkého detského ihriska (všetky komponenty týchto ihrísk majú široké ochranné
pásma), po obhliadke miesta oproti kultúrnemu domu s dodávateľom takýchto ihrísk, bola spracovaná
cenová ponuka na 4 súčasti detského ihriska v sume cca 7 000 eur. Na základe uvedeného Obecné
zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba súhlasí:
a) s predložením žiadosti o poskytnutie dotácie z Úradu vlády SR v rámci Programu rozvoja
športu 2018 „Detské ihrisko pri kultúrnom dome“
b) so spolufinancovaním projektu z vlastných zdrojov obce vo výške 5% zo sumy projektu.
Za: Mgr. Petronela Jančušková, Mgr. Radovan Kuchárik, Vladimír Mlynarčík, Tomáš Lizúch
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

9. VZN č. 1/2018 o určení miestneho poplatku za rozvoj v obci Veterná Poruba
Návrh VZN č. 1/2018 bol od 15.12.2017 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. 1/2018, pričom
bola splnená zákonná podmienka súhlasu 3/5 väčšiny prítomných poslancov. Schválené VZN č.
1/2018 bude vyvesené na 15 dní a účinnosť nadobudne 15tym dňom po vyvesení.

Za: Mgr. Petronela Jančušková, Mgr. Radovan Kuchárik, Vladimír Mlynarčík, Tomáš Lizúch
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

10. VZN obce Veterná Poruba č. 2/2018 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 2018 určiť nariadením obce výšku dotácie na mzdy
a prevádzku materskej školy na jedno dieťa zapísané do MŠ. Návrh VZN č. 2/2018 bol od 15.01.2018
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. 2/2018, pričom bola splnená zákonná podmienka súhlasu 3/5
väčšiny prítomných poslancov. Schválené VZN č. 2/2018 bude vyvesené na 15 dní a účinnosť
nadobudne 15tym dňom po vyvesení.
Za: Mgr. Petronela Jančušková, Mgr. Radovan Kuchárik, Vladimír Mlynarčík, Tomáš Lizúch
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

11. Rôzne
a) Starostka obce informovala prítomných:
- o pripravovanom návrhu VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska – cintorína, ktorý je obec povinná
mať a na základe neho musí obec uzatvoriť nájomné zmluvy s majiteľmi hrobových miest. Návrh je
spracovaný a bude doručený poslancom na pripomienkovanie
- o nutnosti vymerať urnové miesta na cintoríne – požiadavka od občanov – zabezpečí zástupca
starostky
- o úmrtí Rastislava Babjaka, ktorý ako bezdomovec bol evidovaný na obci. Umrel v nemocnici,
starostka bola prevziať občiansky preukaz a zdravotný preukaz. Iné osobné veci nemal žiadne.
Oblečenie, v ktorom ho doviezli, bolo veľmi znečistené a bolo nemocnicou spálené. Starostka
vybavila na patológii prevzatie tela a v pohrebníctve vybavila jeho kremáciu, nakoľko obec je podľa
zákona o pohrebníctve povinná zariadiť pohreb zosnulého, ktorý nemá príbuzných na náklady obce.
Obec už uhradila faktúru spojenú s nákladmi na kremáciu a prevzala úmrtný list a správu lekára
z obhliadky tela. Urna s popolom bude bezodplatne uložená v pohrebníctve, pokiaľ nebude možné
uskutočniť poslednú rozlúčku.
- o žiadosti CZ ECAV v Smrečanoch o finančný príspevok vo výške 1 500 eur na opravu organu vo
Veternej Porube – vzhľadom na nepostačujúcu výšku schválených podielových daní zo štátu pre našu
obec na rok 2018 a plánované aktivity obce v tomto roku poslanci do rozpočtu obce túto sumu
nezahrnuli. Poskytnutie príspevku bude závisieť od plnenia rozpočtu obce a od výšky dotácie pre CZ
ECAV na opravu organu zo strany Ministerstva kultúry SR.
- o podaní žiadosti obce na LVS a.s. na správu a následné odkúpenie vodovodných rozvodov v novom
stavebnom obvode, ktorý bol skolaudovaný v decembri 2017,
- o stavebnom konaní na ČOV a I. etapu kanalizácie pre IBV – 2.3.2018,
- o územnom konaní na II. etapu kanalizácie v obci,
- o pláne Správy ciest ŽSK položiť v obci nový asfaltový koberec. Práce budú koordinované tak, aby
obec stihla potiahnuť kanalizačné zberače, ktoré idú cestou na jar a asfalt by sa menil k jeseni.
- o stavebnom konaní SSE – distribúcia na elektrickú prípojku pre nový stavebný obvod a ich ponuke
pre obec na vybudovanie verejného osvetlenia na novej ulici – obec na verejné osvetlenie už má
stavebné povolenie (ako aj na ostatné inžinierske siete),
- o výzve SSE na spísanie zmluvy o bezplatnom prenájme el.stĺpov na umiestnenie verejného
osvetlenia a miestneho rozhlasu,
- o objednávke na preloženie účelovej komunikácie k zbernému miestu firmou JAPETEK, s.r.o.,
- o zmluve na vybudovanie miestnej komunikácie pre nový stavený obvod.

b) Mgr. Radovan Kuchárik, Vladimír Mlynarčík – nesvieti pouličná lampa pri čičierni a Martine
Kuchárikovej – starostka už objednala opravu u p. Straku minulý týždeň, nakoľko nesvieti ani lampa
pri s.č. 67.
c) Miroslav Komendák
– keď už tu bude p. Straka s plošinou, je treba opraviť kábel, ktorý visí ponad cestu medzi Obecným
úradom a Ľubomírom Komendákom
- pri vymeraní urnových miest dať pozor na orientáciu pomníkov. Otočené by mali byť do dediny, nie
na Smrečany
- keď sa bude realizovať II. etapa kanalizácie, je potrebné vyzvať vlastníkov domov s.č. 138,139, aby
si požiadali Správu ciest o súhlas s potiahnutím osobných prípojok.
d) Petronela Jančušková, Mgr. – informovala o ponuke na realizáciu hudobných dielničiek v knižnici
počas jarných prázdnin od skupiny Mince vo fontáne. Nakoľko sa nejedná o verejnú hudobnú
produkciu v zmysle zábavy, ale o výchovné podujatie pre deti, realizácia takéhoto podujatia v období
pôstu nie je problém. Akcia sa uskutoční v sobotu 24.2.2018 o 17.00 hod. v obecnej knižnici.

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 15.02.2018
..................................................
PhDr. Desana Stromková, starostka

