ZÁPISNICA
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veterná Poruba
konaného dňa 16.03.2012 v zasadačke Obecného úradu vo Veternej Porube
Prítomní:
podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
podľa priloženej pozvánky
Zapisovateľ: Jana Frianová
Overovatelia: Ľubomír Rakyta, Ing. Ján Kamenský
Návrhová komisia: Ing. Ján Kamenský, Ľubomír Rakyta, Miroslav Komendák,
1. Program rokovania
Poslanci návrh programu schválili všetkými hlasmi prítomných.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku určila starostka obce Janu Frianovú a za overovateľov Ľubomíra Rakytu a Ing. Jána
Kamenského. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie všetkými hlasmi prítomných určenie
zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Miroslav Kmendák, Ing. Ján Kamenský a Ľubomír Rakyta.
Obecné zastupiteľstvo všetkými hlasmi prítomných volí návrhovú komisiu.
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Kontrola uznesení sa týkala uznesení prijatých na 2. zasadnutí konanom dňa 17.02.2012 a OZ
konštatuje, že prijaté uznesenia boli splnené.
5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2011
Správa HK bola poslancom doručená mailom. S jej obsahom prítomných poslancov oboznámila
p.Beláková. Správa sa týkala obdobia za rok 2011 a bude priložená k zápisnici. HK obce informovala
poslancov, že do konca mája tohto roku treba spracovať výročnú správu obce za rok 2011.
Poslanci predloženú správu vzali na vedomie všetkými hlasmi prítomných.
6. Žiadosť o prenájom pozemku
Starostka obce informovala poslancov o žiadosti doručenej na obecný úrad na zaslanie nájomnej
zmluvy za pozemok pod ihriskom, parcela č.143/520 o celkovej výmere 842 m2 od Emílie Kollárovej.
Pozemok je na liste vlastníctva vedený ako orná pôda a cena ornej pôdy v k.ú. Veterná Poruba je
podľa zákona stanovená na 0,1918,- €/m2 . OZ schválilo zaslanie návrhu na odkúpenie spomínaného
pozemku za sumu 200,- €, čo je 0,2375,-€/m2 .
7. Kúpna zmluva - parcela KN – C 21/1,2 – Ján Balco
Starostka obce informovala poslancov o zmluve na odkúpenie rodinného domu aj s pozemkom z roku
1976 medzi Čsl.štátom, MNV Veterná Poruba a vlastníkmi, ktorí predali bývalú parcelu 671/59 (dnes
KN-C 22/1,2). Táto zmluva však nikdy nebola zapísaná do katastra a pozemky v nej boli naďalej
dedené. Túto zmluvu už dnes nie je možné zapísať a nakoľko sa na spomínanom pozemku nachádza
zelená plocha s Pamätnou skalou, obecné zastupiteľstvo schválilo všetkými hlasmi prítomných jej
odkúpenie za symbolickú cenu 0,30,- €/m2 od terajšieho vlastníka Jána Balcu.
8. Určenie kúpnej ceny na pozemky pod cestou na Hriadkach
Starostka obce informovala poslancov, že je aktualizovaný geometrický plán na súčasné požiadavky
Správy katastra. Ing. Benikovský ho dal na schválenie na kataster. Geometrickým plánom bola
zameraná zostávajúca časť miestnej komunikácie, ktorá sa nachádza na súkromných pozemkoch, cesta
od s.č. 101 po 112. Nakoľko sa jedná o pozemky pod pôvodnou miestnou komunikáciou, poslanci
schválili všetkými hlasmi prítomných kúpnu cenu 2,00,- € /m2 . S týmto návrhom starostka osloví
vlastníkov pozemkov. Vykúpenie pozemkov je dôležité z pohľadu možných dotácií na rekonštrukciu
ciest, kde je základnou podmienkou vlastníctvo pozemkov, ktoré musia byť vo vlastníctve obce.
9. Príprava jarného zhromaždenia obyvateľov obce – 23.03.2012
Obecné zastupiteľstvo zvoláva jarné zhromaždenie obyvateľov, ktoré sa uskutoční 23.03.2012
o 18.00 hod. v Kultúrnom dome . Program rokovania – informácie o činnosti obce za rok 2011

a plánované aktivity v roku 2012, okrem iného príprava
a odkanalizovanie obce.

nového stavebného obvodu

10. Rôzne a diskusia
Starostka obce informovala poslancov o žiadosti o sponzorský dar pre ZŠ Okoličné, ktorá si v júni
2012 pripomenie 50. výročie založenia plno organizovanej základnej školy. OZ tromi hlasmi
prítomných poslancov schvaľuje účelovú dotáciu pre ZŠ Okoličné vo výške 50,00,- € , jeden poslanec
sa zdržal hlasovania. Keďže obec nemôže poskytovať dary, len účelové dotácie, bude potrebné so
žiadateľom uzatvoriť zmluvu o poskytnutí dotácie v zmysle platného VZN.
Starostka obce ďalej informovala o cenovej ponuka za výrub topoľov pod MŠ. Firma URSUS,
Ing.Richter poslal cenovú ponuku za spílenie stromov i za odber drevnej hmoty. Výrub bude
uskutočnený do konca marca 2012.
Starostka obce predložila poslancom na zváženie návrh na zníženie rizika pri vedení bankových
účtov len v jednej banke. Poslanci návrh odsúhlasili a požiadali o preverenie ponuky vedenia účtov
v iných bankách, aj s možnosťami termínovaných vkladov. Poslanec Ľubomír Rakyta sa poinformuje
v ČSOB banke, starostka overí ponuky iných bánk mimo Prima banky.
Ing. Ján Kamenský – žiadal informáciu o vysporiadaní pozemku Emy a Stana Konečných, ktorí
užívajú časť obecného pozemku a žiadal o zaslanie upozornenia na zákaz vysádzania stromov na
obecnom pozemku, ktorý užíva a na ktorom je potrubie zvádzajúce vodu z vyšnej studne – obec pošle
opakované upozornenie a zároveň návrh zmluvy na odkúpenie pozemku v sume schválenej OZ, 10,€/m2 .
- vzdal sa odmeny za výkon funkcie poslanca.
Miroslav Komendák – v záujme šetrenia financií navrhol požiadať o odpojenie el.hodín na meranie
elektriky v hasičskej zbrojnici a ZPOZu. Odber v ZPOZe je zanedbateľný, nie je potrebné mať
zapojené samostatné hodiny.
– odporučil pravidelne sledovať obecnú stránku a odpovedať na neanonymné
odpovede oficiálne za obec
- informoval poslancov o kolaudačnom konaní k uzatvoreniu skládky TKO
Veterná Poruba
Ľubomír Rakyta – žiadal informáciu, či bol odoslaný list na Správu ciest ohľadom vyjadrenia
nespokojnosti s odhŕňaním snehu v zimnom období – odpovedala starostka obce - list bol odoslaný
- žiadal informáciu, či bolo na LVS doručené oznámenie ohľadom vodovodu odpovedala starostka - áno.
Starostka obce - jarné upratovanie v obci – týždeň jarného upratovania od 26.3. do 31.03.2012.
V sobotu sa budú upratovať verejné priestranstvá Vyhlásenie zabezpečí obecný úrad. Súčasťou
jarného upratovania bude zber obnoseného šatstva pre nadáciu Pomocný anjel z Kysúc, tak ako
v minulom roku.
- Informovala poslancov o konaní výročnej členskej schôdze PD Smrečany
a dohode s novozvoleným predsedom PD Ing. Janíček o spoločnom stretnutí v záujme riešenia
spoločných problémov – predpokladaný termín – 20.4.2012 na zasadnutí OZ.
- informovala poslancov o podaní žiadosti na dotáciu na rekonštrukciu miestneho
rozhlasu z MF SR.
11. Návrh na uznesenia
Uznesenia boli prijímané priebežne počas rokovania a ich schvaľovanie prítomnými je evidované
pri každom hlasovaní zvlášť.

Overovatelia:
Ľubomír Rakyta

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

Ing. Ján Kamenský

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

Vo Veternej Porube 16.03.2012

zapísala Jana Frianová

