Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Veterná Poruba konaného dňa 29.3.2017
v zasadačke Obecného úradu vo Veternej Porube
Prítomní poslanci: podľa priloženej prezenčnej listiny
Prítomní hostia, občania: Miroslav Komendák, Ján Rakyta ml., Martin Rakyta s manž., Radoslav
Droppa a Juraj Dobrovodský
Program: podľa priloženej pozvánky
Zapisovateľ: Jana Frianová
Overovateľ: Mgr. Petronela Jančušková

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. Petronelu Jančuškovú.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľky a overovateľa zápisnice.
Za: Mgr. Petronela Jančušková, Mgr. Radovan Kuchárik, Vladimír Mlynarčík, Tomáš Lizúch
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

3. Kontrola uznesení z 1. zasadnutia OZ konaného dňa 16.2.2017
Kontrolu uznesení urobila starostka a týkala sa uznesení z 1. zasadnutia OZ konaného dňa 16.2.2017
č. 1/2017 až č. 4/2017 a dvoch prijatých VZN ( VZN č.1/2007 a č. 2/2017). Obecné zastupiteľstvo
konštatuje, že uznesenia z 1. zasadnutia boli splnené a nariadenia obce boli vyvesené v zákonnej
15dňovej lehote.
Za: Mgr. Petronela Jančušková, Mgr. Radovan Kuchárik, Vladimír Mlynarčík, Tomáš Lizúch
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

4. VZN Obce Veterná Poruba č. 3/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Starostka obce informovala poslancov o zverejnení návrhu VZN č.3/2017, ktoré sa týka výberu
poplatkov za znečisťovanie ovzdušia od právnických osôb a od fyzických osôb podnikateľov. Obec
mala vydané nariadenie obce o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia ešte z roku 2005 (VZN
č.1/2005), ktoré bolo neaktuálne. Návrh VZN č. 3/2017 bol pred rokovaním obecného zastupiteľstva
zverejnený na úradnej tabuli a na web stránke obce od 8.3.2017. Počas zverejnenia neboli k nemu
vznesené žiadne písomné pripomienky. Pripomienky neboli ani zo strany poslancov a 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. 3/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, pričom bola splnená zákonná
podmienka súhlasu 3/5 väčšiny prítomných poslancov.
Za: Mgr. Petronela Jančušková, Mgr. Radovan Kuchárik, Vladimír Mlynarčík, Tomáš Lizúch
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

5. Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na rok 2017
Starostka informovala o žiadosti a o poskytnutí dotácie na prevádzku CVČ v Liptovskom Mikuláši pre
Mesto Liptovský Mikuláš, ktorá bola poskytnutá v súlade s VZN č.3/2013 o podmienkach

poskytovania dotácií z prostriedkov obce. Pre rok 2017 v zmysle nápočtu v podielových daniach zo
štátneho rozpočtu je dotácia na jedno dieťa od 5 do 15 rokov 78 eur na rok. CVČ v Liptovskom
Mikuláši navštevuje 6 detí z našej obce, na ktoré obec poskytuje dotáciu na 10 mesiacov prevádzky
centra.
Žiadosť TJ Družstevník Veterná Poruba o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre rok 2017:
V deň konania predložil zástupca TJ Družstevník Veterná Poruba žiadosť o dotáciu vo výške 3 000
eur na činnosť organizácie v roku 2017. V rozpočte obce pre rok 2017 je schválených 2 000 eur,
nakoľko v roku 2016 organizácia vyčerpala cca 1500 eur. Časť prostriedkov na podporu futbalu išla
priamo z rozpočtu obce, nie formou dotácie. Poslanci Obecného zastupiteľstva schválili všetkými
hlasmi prítomných dotáciu poskytnutú v súlade s rozpočtom obce a VZN obce č. 3/2013 pre TJ
Družstevník vo výške 2 000 eur.
Za: Mgr. Petronela Jančušková, Mgr. Radovan Kuchárik, Vladimír Mlynarčík, Tomáš Lizúch
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

6. Vysporiadanie pozemkov pod jestvujúcimi miestnymi komunikáciami
Starostka obce informovala poslancov o pokračovaní procesu vysporiadavania pozemkov pod
miestnymi komunikáciami v obci. Väčšina miestnych komunikácií je na pozemkoch vo vlastníctve
obce, okrem niekoľkých nevysporiadaných, kde sa nachádzajú neznámi vlastníci alebo domnelí dediči.
V prípade dedenia je potrebné urobiť kúpnu zmluvu s novými majiteľmi - dedičmi. Preto predložila
obecnému zastupiteľstvu tri zmluvy, ktorými obec usporiada vlastnícke vzťahy k pozemkom pod
jestvujúcimi miestnymi komunikáciami a verejnými priestranstvami.
Zámenná zmluva č. 1/2017
Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 9a, ods. 8,písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vznp.
schvaľuje podmienky zámennej zmluvy, bez ohľadu na vzniknutý rozdiel, medzi Ing. Ľubomírom
Rakytom, Veterná Poruba 161 a Obcou Veterná Poruba, pre zámenu nehnuteľnosti vo výlučnom
vlastníctve Ing. Ľubomíra Rakytu vedenej na LV č. 755 ako zastavané plochy a nádvoria - pozemok
registra C- KN parc.č. 35/4, nachádzajúcom sa pod jestvujúcou miestnou komunikáciou, výmera 16
m2 a pre zámenu podielov na nehnuteľnosti v spoluvlastníctve Obce Veterná Poruba vedenej na LV č.
1096 ako zastavané plochy a nádvoria - pozemok registra C- KN parc.č. 333/18, podiel pod por.č. 9
o veľkosti 1/9 a podiel pod por.č. 25 o veľkosti 1/18, celková výmera zamieňaných podielov 16,66 m2.
Za: Mgr. Petronela Jančušková, Mgr. Radovan Kuchárik, Vladimír Mlynarčík, Tomáš Lizúch
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

Kúpna zmluva č.2/2017
a) Obecné zastupiteľstvo, v zmysle čl. II, ods.3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
a s majetkom štátu, ktorý bol zverený Obci Veterná Poruba (prijaté uznesením obecného
zastupiteľstva č.18/2011 dňa 28.1.2011), schvaľuje podmienky kúpnej zmluvy č. 2/2017, ktorou sa
odkupujú spoluvlastnícke podiely na pozemku nachádzajúcom sa pod jestvujúcou miestnou
komunikáciou, parc.č. C KN 333/9, výmera 68 m2, vedenom na liste vlastníctva č.784 ako zastavané
plochy a nádvoria od spoluvlastníkov Marta Jančušková, rod. Hudecová (podiel 2/9), Viera Rádyová,
rod. Hudecová (podiel 2/36), Emília Jančušková, rod. Hudecová (podiel 2/36), Dušan Hudec, rod.
Hudec (podiel 2/36), Božena Uličná, rod. Hudecová (podiel 2/36), Ján Rakyta, rod. Rakyta (podiel
2/18) a Ľubomír Rakyta (podiel 2/18).
b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu vo výške 2 €/m2.
Za: Mgr. Petronela Jančušková, Mgr. Radovan Kuchárik, Vladimír Mlynarčík, Tomáš Lizúch
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

Kúpna zmluva č. 3/2017
a) Obecné zastupiteľstvo, v zmysle čl. II, ods.3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce
a s majetkom štátu, ktorý bol zverený Obci Veterná Poruba (prijaté uznesením obecného
zastupiteľstva č.18/2011 dňa 28.1.2011), schvaľuje podmienky kúpnej zmluvy č. 3/2017, ktorou sa

odkupuje pozemok nachádzajúci sa pod jestvujúcou miestnou komunikáciou, parc.č. E KN 107,
výmera 41 m2, vedenom na liste vlastníctva č. 491 ako záhrady od spoluvlastníkov Jarmila Staroňová,
rod. Staroňová (podiel 1/2) a Slavomír Šmihula, rod. Šmihula (podiel 1/2).
b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu vo výške 2 €/m2.
Za: Mgr. Petronela Jančušková, Mgr. Radovan Kuchárik, Vladimír Mlynarčík, Tomáš Lizúch
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

7. Rôzne
a) Martin Rakyta, Radoslav Droppa, Juraj Dobrovodský – ako pokračujú práce na novom
stavebnom obvode, kedy bude cesta a inžinierske siete? Pokiaľ nebude urobená riadna cesta do dvoch
mesiacov, je treba doviezť makadam, pretože počas dažďa je tam veľmi mokro a blato sa na kolesách
áut nosí až pred garáž. Dovoz hrubého makadamu a vyrovnanie zabezpečí Tomáš Lizúch.
Na inžinierske siete a miestnu komunikáciu prebehlo v marci stavené konanie – čaká sa za vydaním
stavebného povolenia – po lehotách na odvolanie. Nakoľko sa stavba sietí rozdelila na dve vetvy, bude
treba prepracovať výkaz výmer a rozpočet na jednotlivé stavebné objekty, aby bolo zrejmé, s akými
predpokladanými nákladmi musí obec rátať. SSE si svoje projekty na prípojky robí sama. Bolo
rokované s ing. Mrázikom, ktorý obci potvrdil, že pri troch žiadostiach o zapojenia už spracujú projekt
na pripojenie týchto domov. Nakoľko žiadatelia ešte stále nemajú konečné vyjadrenie od SSE, obec
overí ďalší postup na SSE Lipt. Mikuláš. Súčasne overí nevybavenú žiadosť o opravu vychýleného
stĺpa na hlavnej prípojke k domu Martina Rakytu.
- Martin Rakyta predniesol požiadavku na umiestnenie reproduktora miestneho rozhlasu na novú ulicu
pri ihrisku
- Martin Rakyta – požiadavka na natiahnutie ochranných sietí na ihrisku po celej severnej a z časti
z východnej strany – dojednanie s TJ
Ján Rakyta ml.:
– cenovú ponuku na úpravy okolo KD je potrebné prerokovať s p. Tekeľom, takisto môže zrealizovať
preloženie účelovej komunikácie k VOK zo súkromných na obecný pozemok – dorieši stavebná
komisia.
Miroslav Komendák:
– pre vybavenie DZHO potrebuje v roku 2017 savice, hadice a vychádzkové uniformy – časť
prostriedkov bude hradená z rozpočtu obce a časť zo štátnej dotácie na DZHO kategória „C“.
- je potrebné vyčistiť cintorín od polámaných konárov – každoročne to robia členovia
stolnotenisového oddielu
- k jarku za Tkáčovami treba z dvoch strán dať tabuľu zákaz sypania smetí a označenie, že priestor je
monitorovaný kamerami, treba to pravidelne vyhlasovať
- ponúka obci prekontrolovanie ističov na obecných budovách a zariadeniach, aby stále platby za ne
neboli ku koncu roku príliš vysoké – niektoré bude možné zlúčiť a dať podvojné meranie
Tomáš Lizúch:
- vzhľadom na to, že skládka konárov obsahuje vďaka nezodpovedným občanom aj iný, než drevený
odpad, nie je možné použiť štiepkovač s nakladačom. Je potrebné mechanicky konáre vkladať do
štiepkovača a ostatný odpad odtiaľ uložiť do kontajnerov. Požiadať o pomoc družstvo.
- na separovanie plastov nepostačuje ani momentálne zvýšený počet kontajnerov – požiadať VPS
o zvýšenie frekvencie vývozu každý týždeň
- umiestniť kontajner na plasty aj na dolnom konci obce pri ihrisku
Starostka obce:
- požiadala VPS o zvýšenie počtu kontajnerov, momentálne dali 1. V prípade ďalších bude potrebné
nájsť im vhodné miesto na uloženie. Stavebná komisia by mala doriešiť vlaňajší zámer odstrániť
zábradlie na obecnom pozemku pri dome s.č. 100, urobiť tam vjazd pre kosačku, ktorá by kosila tento
obecný pozemok a zároveň na kraji pozemku utvoriť plochu pre umiestnenie kontajnera na plasty a na
sklo.
Mgr. Radovan Kuchárik:
- zabezpečiť pri kopaní hrobov čierne plátno na ochranu susedných náhrobkov
- stolní tenisti zabezpečia brigádu pri zbere konárov na cintoríne, aj popri chodníku smerom na
cintorín

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

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

Zapisovateľka:
zapísala Jana Frianová

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

Vo Veternej Porube 30.3.2017
..................................................
PhDr. Desana Stromková, starostka

