Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Veterná Poruba konaného dňa 26.4.2017
v zasadačke Obecného úradu vo Veternej Porube
Prítomní poslanci: podľa priloženej prezenčnej listiny, ospr. Tomáš Lizúch
Prítomní hostia, občania: Miroslav Komendák, žiadatelia o výstavbu rodinných domov
Program: podľa priloženej pozvánky
Zapisovateľ: Jana Frianová
Overovateľ: Vladimír Mlynarčík
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, Ing. Aleš Salaj
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Za zapisovateľku určila starostka obce Janu Frianovú a za overovateľa Vladimíra Mlynarčíka. Obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľky a overovateľa zápisnice.
Za: Mgr. Petronela Jančušková, Mgr. Radovan Kuchárik, Vladimír Mlynarčík, Ing.Aleš Salaj
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

3. Kontrola uznesení z 2. zasadnutia OZ konaného dňa 29.3.2017
Kontrolu uznesení urobila starostka a týkala sa uznesení z 2. zasadnutia OZ konaného dňa 29.3.2017
č. 51/2017 až č. 11/2017 a jedného prijatého VZN (VZN č.3/2017). Obecné zastupiteľstvo konštatuje,
že uznesenia z 2. zasadnutia boli splnené alebo sa priebežne plnia a nariadenie obce bolo vyvesené
v zákonnej 15dňovej lehote.
Za: Mgr. Petronela Jančušková, Mgr. Radovan Kuchárik, Vladimír Mlynarčík, Ing. Aleš Salaj
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

4. Správa hlavnej kontrolórky na úseku zverejňovania dokumentov a poskytovania
informácií
Poslancom bola mailom doručená správa HK z kontroly na úseku zverejňovania dokumentov
a poskytovania informácií, 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 na úseku zverejňovania dokumentov a poskytovania informácií v súlade s §18f, ods.1,
písm.d) zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení vznp
Za: Mgr. Petronela Jančušková, Mgr. Radovan Kuchárik, Vladimír Mlynarčík, Ing. Aleš Salaj
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

5. Aktivity v obci v roku 2017

a) Obec dostala na základe žiadosti dotáciu z VÚC vo výške 300 eur na viacúčelové ihrisko pod
materskou školou (z celkovej požadovanej sumy 1 495 eur). Starostka bola v Žiline podpísať
zmluvu, na základe ktorej je obec povinná podieľať sa spolufinancovaním vo výške 299 eur.
Stavebná komisie vyberie z projektu tú časť prác a materiálu, ktorú bude možné za celkovú
sumu uskutočniť. Práce je treba ukončiť do konca augusta.
b) Od 2.5. začnú práce na rekonštrukcii miestneho rozhlasu v celkovej dĺžke 1 km. Obec
zakúpila nový kábel a reproduktory.
c) Obec v tomto roku oslávi 745.výročie prvej písomnej zmienky o obci a poslanci odsúhlasili
návrh starostky na vydanie pohľadnice k výročiu a ku Dňu rodiny zakúpenie reklamných
predmetov s touto témou.
d) Obec požiadala o dotáciu na opravu. Zatiaľ nie je rozhodnuté o pridelení dotácií. Je
spracovaná ponuka na renováciu celej strechy (aj s MŠ) v sume 9 900 eur. Je možné
renováciu rozdeliť len na obecný úrad. Starostka bude rokovať s možným dodávateľom.
e) Obec má na základe spracovaného projektu dopravného značenia v obci vybratú ponuku na
jeho realizáciu v sume 792 eur (materiál). Práce budú uskutočnené brigádnicky.
f) Obec zadala dve objednávky na vybudovanie chodníkov okolo KD a na vybudovanie žľabov
a priepustov - cesta Na Hriadkach.
g) TJ odstráni nefunkčné nízke zábradlie popri dome s.č.101, obec tam upraví plochu na 2
kontajnery – sklo a plasty.
h) LVS a.s. Liptovský Mikuláš spracuje podľa výkazu výmer predbežnú cenu na I. etapu
vodovodu a prekop štátnej cesty + položenie chráničky pre ostatné siete.
i) Obec rokovala s projektantom ohľadom údržby cesty popri zvonici, autobusovej garáži
a hasičskej zbrojnici. Projektant na základe obhliadky a údajov z katastra stanoví cenovú
ponuku.
j) Starostka informovala poslancov o odpovedi p. M. Socháňa na ponuku odkúpenia pozemku
pod MK v novom stavebnom obvode po 3 eurá v súlade s uznesením OZ č. 65 a 66/2013. P.
Socháň vyjadril ochotu pozemok predať, ale za 10 eur. Poslanci skonštatovali, že k dnešnému
dňu neboli zmenené skutočnosti, ktoré viedli Obecné zastupiteľstvo v roku 2013 k stanoveniu
kúpnej ceny, a teda nie je dôvod na jej zmenu.
Za: Mgr. Petronela Jančušková, Mgr. Radovan Kuchárik, Vladimír Mlynarčík, Ing. Aleš Salaj
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

k) Obec objednala zatiaľ 4 nové veľkoobjemové kontajnery, ktoré nahradia zhrdzavené
a poškodené, umiestnené na zbernom mieste. V súvislosti zo zberným miestom obec rokuje
o umiestnení kamier, ktoré by zabránili nedisciplinovanému vysýpaniu smetí do jarku a do
kontajnerov.

6. Rôzne
Žiadatelia o výstavbu rodinných domov – ako pokračujú práce na novom stavebnom obvode, kedy
bude cesta a inžinierske siete?
Všetko, čo sa týka nového stavebného obvodu, bolo už vysvetlené pani starostkou na marcovom
zasadnutí OZ konaného dňa 29.3.2017. Vydanie stavebného povolenia na I. etapu cesty sa oddialilo
z dôvodu ochorenia pracovníčky stavebného úradu. Vodoprávne povolenie čaká na vyjadrenie SPP:
Hlavná kontrolórka obce – bod nový stavebný obvod bol mimo schválenia rokovania programu, nie
je to v kompetencii OZ sú to stavebné veci, ktoré má riešiť obec ako stavebný úrad ako prenesený
výkon štátnej správy. Kompetencie OZ sú uvedené v zákone o obecnom zriadení. Občania so svojimi
požiadavkami sa majú možnosť obrátiť na pani starostku ako výkonný orgán obce a zároveň ako
štatutára stavebného úradu a v rámci jednotlivých správnych konaní. K diskusii k tomuto bodu sa
poslanci ani nevyjadrovali, nakoľko nedisponujú s informáciami, na ktoré sa dotazovali prítomní
občania.
Ing. Aleš Salaj:
– treba zabezpečiť štiepkovanie konárov, komunikoval už o tom s predsedom PD Smrečany p.
Janíčekom, treba to už len pourgovať.
- objednať vysprávku výtlkov v obci u Správy ciest – na otočke autobusu
Vladimír Mlynarčík:

– mantinely, ktoré sa nachádzajú pod MŠ, by bolo potrebné natrieť – urobia hasiči a obec poskytne
farbu
Mgr. Radovan Kuchárik:
- dňa 14.5.2017 sa bude v kultúrnom dome konať oslava Dňa matiek, program pripraví MŠ a krúžok
Úsmev.
Miroslav Komendák: zabezpečil poklop na skružu pri zbernom mieste, vyradené kontajnery
ponúknuť občanom na odkúpenie

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

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

Zapisovateľka:
zapísala Jana Frianová

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

Vo Veternej Porube 26.4.2017
..................................................
PhDr. Desana Stromková, starostka

