ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veterná Poruba
konaného dňa 17.2.2012 v zasadačke Obecného úradu vo Veternej Porube

Prítomní:
podľa priloženej prezenčnej listiny
Hostia:
Alžbeta Mičuchová, Slávka Socháňová, Eva Kucháriková, Lukáš Lizúch,
Tomáš Chlistek, Ľuboš Lizúch, Michal Stromko
Program:
podľa priloženej pozvánky
Zapisovateľ: Desana Stromková
Overovatelia:
Mgr. Zuzana Zemková, Miroslav Komendák
Návrhová komisia: Ing. Ján Kamenský, Mgr. Zuzana Zemková, Ján Rakyta

1. Program rokovania
Poslanci návrh programu schválili všetkými hlasmi prítomných.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku bola určená Desana Stromková a za overovateľov Mgr. Zuzana Zemková
a Miroslav Komendák. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie všetkými hlasmi prítomných
určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Ing. Ján Kamenský, Mgr. Zuzana Zemková a Ján
Rakyta. Obecné zastupiteľstvo všetkými hlasmi prítomných volí návrhovú komisiu.
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Kontrola uznesení sa týkala uznesení prijatých na 1.zasadnutí konanom dňa 26.1.2012 a OZ
konštatuje, že prijaté uznesenia sa priebežne plnia alebo boli splnené.
5. Stretnutie so zástupcami mladých ľudí z obce
Na rokovanie OZ boli prizvaní zástupcovia mládeže v obci. Stretnutie bolo venované činnosti
mládeže v obci a poskytnutiu priestorov na túto činnosť. Po vzájomnej diskusii bolo
dohodnuté ďalšie stretnutie na stredu 22.2.2012 o 19. hod. na obecnom úrade, kde bude
poslancom predložená predstava fungovania klubu mladých s pravidlami, kritériami, náplňou
činnosti, zoznamom členov a určením zodpovedných za činnosť klubu mladých . Vzhľadom
k tomu, že sa jedná momentálne len o cca 10 ľudí, bude tomu prispôsobený aj výber
priestorov.
6. Nový stavebný obvod – majetkoprávne usporiadanie pozemkov a geometrický plán
Starostka informovala poslancov o zmene nariadenia Správy katastra, kedy už nie je možné
zapisovať geometrické plány zložené z dielov, ale každý novovytvorený diel z pôvodnej
parcely KN – E musí mať pridelené nové KN – C číslo. Nové usmernenie hovorí tiež o tom,
že čo nové parcelné číslo – to samostatný geometrický plán a teda aj samostatná kúpna
zmluva. V prípade nového stavebného obvodu by sa to týkalo 250-tich dielov, na ktoré by
geometrickým plánom bolo potrebné prideliť samostatné KN – C číslo a spracovať zmluvu.
Po rokovaniach s geodetom a zástupcami Správy katastra bol navrhnutý variant
najvhodnejšieho postupu pri majetkoprávnom usporiadaní pozemkov pod plánované miestne
komunikácie v novom stavebnom obvode i pod nové stavebné pozemky. Poslanci schválili
prepracovanie celého geometrického plánu z roku 2001nového stavebného obvodu podľa
požiadaviek Správy katastra, ktorý bude potom ako celok zapísaný na katastri a už nebude
potrebné dávať spracovávať čiastkové geometrické plány ani dokladovať kópiu veľkého

geoplánu ku kúpnym zmluvám. Geometrický plán bude spracovaný v súlade so schváleným
územným plánom zóny Lokalita „Pri ihrisku“. O tomto postupe budú občania informovaní aj
na verejnom zhromaždení 23.3.2012 o 18.00 hod. v KD.
7. Čerpanie rozpočtu obce za rok 2011
Poslancom bol pre rokovaním OZ doručený stav čerpania rozpočtu obce za rok 2011. Zo
spracovaných sumárnych výsledkov príjmov obce z daní od obyvateľstva (dane a miestne
poplatky za odpad) a výdavkov na verejnoprospešné služby poskytované občanom ( vývoz
odpadu z obce, zimná údržba ciest, verejné osvetlenie) bolo konštatované, že výdavky na
spomínané služby dvojnásobne prekračujú príjmy z daní od občanov.
ROK 2011
Príjem z daní z
nehnuteľnosti od
občanov
príjem z poplatkov za
odpad
spolu

2 271 eur
2 009 eur
4 280 eur

Výdavky obce na verejnoprospešné služby v roku
2011
zimná údržba ciest 2011
vývoz odpadu z obce
verejné osvetlenie
SAD autobusy
spolu

416 eur
7 041 eur
1 227 eur
1 911 eur
10 595 eur

výdavok obce za zimnú
údržbu ciest - január
2012

931,31 eur

Celkový stav financií bude predmetom schvaľovania záverečného účtu obce, informáciu
o stave čerpania rozpočtu obce za rok 2011 poslanci vzali na vedomie všetkými hlasmi
prítomných.
8. VZN obce o opatrovateľskej službe - návrh
Poslancom bol doručený návrh VZN obce o opatrovateľskej službe, ktorý všetkými hlasmi
vzali na vedomie. Návrh VZN bude zverejnený na pripomienkovanie a doplnený bude
o aktuálne ustanovenia novely zákona č. 448/2008 o sociálnych službách.
9. Rôzne a diskusia
a) Starostka – ku k.ú. Svätý Štefan – doplnenie informácie – pre vykonanie zmeny v k.ú.
Veterná Poruba podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 2 ods.4) rozšírením
o k.ú. Svätý Štefan je potrebné k uzneseniu obce doložiť relevantný doklad o oprávnenosti
požiadavky na rozšírenie nášho k.ú. o k.ú. Sv.Štefan aj s odôvodnením a súhlasom Správy
katastra v Lipt. Mikuláši.
b) Starostka – vymedzenie plagátovacej plochy na volebnú kampaň pre všetky politické
strany – obec podľa zákona o voľbách do NR SR § 24, ods. 13, poskytne politickým stranám

plochu pre ich volebnú kampaň. Vzhľadom k tomu, že obec okrem vlastných úradných tabúľ
určených na zverejňovanie úradných dokumentov a verejných vyhlášok, nemá iné vhodné
plochy, ktoré by mohli politické strany využívať na svoju volebnú kampaň, bude všetkým
poskytnutá plocha stien dreveného hasičského skladu.
c) Miroslav Komendák – dal spracovať ponuky na zavedenie bezdrôtového rozhlasu v obci.
Obec bude žiadať dotáciu na rekonštrukciu miestneho rozhlasu z MF SR.
d) Mgr. Zuzana Zemková – II. ročník Batôžkového plesu – 25.2.2012 – zabezpečí propagáciu
10. Návrh na uznesenia
Uznesenia boli prijímané priebežne počas rokovania a ich schvaľovanie prítomnými je
evidované pri každom hlasovaní zvlášť.

Overovatelia:
Mgr. Zuzana Zemková
Miroslav Komendák

Vo Veternej Porube 17.02.2012

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

zapísala Desana Stromková

