Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Veterná Poruba konaného dňa 28.03.2018
v zasadačke Obecného úradu vo Veternej Porube
Prítomní poslanci: podľa priloženej prezenčnej listiny
Prítomní hostia, občania: Miroslav Komendák
Program: podľa priloženej pozvánky
Zapisovateľ: Jana Frianová
Overovateľ: Ing. Aleš Salaj
1. Program rokovania
Starostka otvorila rokovanie 2. tohtoročného zasadnutia OZ a skonštatovala, že je uznášaniaschopné,
sú prítomní všetci poslanci. Program rokovania Obecného zastupiteľstva bol schválený všetkými
hlasmi prítomných tak, ako bol zverejnený v návrhu na pozvánke.
Za: Mgr. Petronela Jančušková, Mgr. Radovan Kuchárik, Ing. Aleš Salaj, 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 Ing. Aleša Salaja. Obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľky a overovateľa zápisnice.

3. Kontrola uznesení z 1. zasadnutia OZ konaného dňa 15.2.2018
Kontrolu uznesení urobila starostka a týkala sa uznesení z 10. zasadnutia OZ konaného dňa 15.2.
2018 č. 1/2018 až č. 7/2018. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že uznesenia z 1. zasadnutia boli
splnené.

4. Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS)
Starostka obce informovala poslancov o zákonnej povinnosti obce mať spracovaný a schválený
Komunitný plán sociálnych služieb v termíne do 30.6.2018. Ukladá to § 83, ods. 1 novely zákona
o sociálnych službách. Komunitný plán musí obsahovať analýzu súčasného stavu v oblasti sociálnych
služieb v obci, prieskum potrieb obyvateľov (dotazník) a strategický plán rozvoja sociálnych služieb
obce. Jeho schváleniu predchádza verejné pripomienkovanie návrhu KPSS. Schválený KPSS je obec
povinná do 15 dní odoslať na VUC Žilina. Z KPSS obcí spracuje VUC Žilina Koncepciu rozvoja
sociálnych služieb na území kraja. Sociálne služby sú originálnou kompetenciou obcí, ktoré však na
túto oblasť nedostávajú v rámci podielových daní žiadne financie.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba berie na vedomie informáciu o povinnosti obce mať
podľa § 83, ods.1 zákona o sociálnych službách do 30.6.2018 spracovaný Komunitný plán sociálnych
služieb.

5. Návrh VZN o pohrebiskách - cintoríne
Poslancom bola mailom doručený návrh VZN o pohrebiskách. Jeho spracovanie vyplýva ako
povinnosť pre obce zo zákona o pohrebníctve a tieto VZN sú v súčasnom období predmetom kontroly
okresnej prokuratúry. Zároveň je obec povinná mať odborne spôsobilú osobu na správu cintorína a tiež
uzatvorené nájomné zmluvy na hrobové miesta. Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba berie na
vedomie návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce o pohrebiskách – cintoríne pred jeho
zverejnením na pripomienkovanie na úradnej tabuli.

6. Zhromaždenie obyvateľov obce
Na prerokovanie otázok týkajúcich sa aktivít v obci aj komunálnych volieb 2018 Obecné
zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba v súlade s § 11b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
vznp. zvoláva zhromaždenie obyvateľov obce na sobotu 14.4.2018 o 19.00 hod.

7. Rôzne
a) Starostka obce informovala prítomných:
- o podaní oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona
v lehote stanovej zákonom spolu so svojím daňovým priznaním do podateľne úradu. S Oznámením...
sa bude zaoberať Komisia pre ochranu verejného záujmu.
- informovala poslancov o povinnosti obci mať zriadené vlastné profesionálne web sídlo obce, ktoré
bude spĺňať všetky zákonné povinnosti – napr, zákon o informačných systémoch verejnej správy, info
zákon, zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Poslanci OZ schválili spracovanie web sídla podľa
ponuky firmy Galileo.
- o žiadosti na dotáciu na strechu a odkvapy na KD, ktorú vypracovala, z výzvy MF SR.
- o žiadosti Spišskej katolíckej charity, denného stacionára o poskytnutie príspevku na prevádzku
zariadenia na jedného občana obce, ktorý túto službu využíva, v sume cca 77 eur mesačne (931 eur
ročne), pričom ministerstvo prispieva sumou 114 eur a klient 20 eur mesačne. Nakoľko obec nebola
žiadateľom o túto službu a ani nemá uzatvorenú zmluvu s touto inštitúciou na poskytovanie služby
denného stacionára, príspevok nebol schválený.
- o výzvach VUC na poskytnutie dotácií na kultúru a šport. Obec sa zapojí do všetkých troch výziev –
požiada o dotáciu na vydanie brožúry k 100 rokom divadla v obci, na bezbariérový prístup do KD a na
vybavenie ihriska pri MŠ. Finančná spoluúčasť obce je 20 % a dotácie budú poskytované vo výške od
500 do 3000 eur.
- o predbežnom prejednaní dedičstva po Rastislavovi Babjakovi. Dňa 27.3.2018 bola u notárky spísaná
zápisnica, v ktorej bolo skonštatované, že menovaný nemá žiadny hnuteľný a nehnuteľný majetok, ani
vklady na účtoch, preto nebude ani zvolané dedičské konanie. Informácie o príbuzných sa tiež nenašli.
Po dohode s farárom CZ ECAV v Smrečanoch bude určený termín poslednej rozlúčky a uloženia
urny do urnového hrobu, o čom bude informovaná aj verejnosť.
- o začatí vyvlastňovacieho konania a nariadení ústneho konania (12.4.2018, Žilina) na vyvlastnenie
pozemkov neznámych vlastníkov v správe SPF, ktoré sa nachádzajú pod plánovanou miestnou
komunikáciou v novom stavebnom obvode.
- o doručenom rozhodnutí – povolení na stavbu I .etapy kanalizácie a ČOV v novom stavebnom
obvode
- o stave finančných prostriedkov na účtoch obce ku dňu konania zasadnutia – na bežnom účte máme
54 951,78,- € a na rezervnom fonde 38 158,16,- €.
- inventarizácia – starostka obce informovala poslancov, že vzhľadom k tomu, že tohto roku končí
štvorročné volebné obdobie je potrebné vykonať fyzickú inventarizáciu hnuteľného a nehnuteľného
majetku za všetky strediská ( Obecný úrad, Kultúrny dom, ZPOZ, Obecná knižnica, hasičská
zbrojnica ), termín vykonania inventarizácie je do 31.08.2018. Zloženie inventarizačných komisií bude
určené v príkaze starostky na vykonanie inventarizácie v zmysle zákona o účtovníctve.

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

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

Zapisovateľka:
zapísala Jana Frianová

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

Vo Veternej Porube 28.03.2018
..................................................
PhDr. Desana Stromková, starostka

