Zápisnica z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Veterná Poruba konaného dňa 26.09.2018
v zasadačke Obecného úradu vo Veternej Porube
Prítomní poslanci: podľa priloženej prezenčnej listiny, ospr. Ing. Aleš Salaj
Prítomní hostia, občania: Miroslav Komendák
Program: podľa priloženej pozvánky
Zapisovateľ: Jana Frianová
Overovateľ: Mgr. Petronela Jančušková
1. Program rokovania
Starostka otvorila rokovanie 8. tohtoročného zasadnutia OZ a skonštatovala, že je
uznášaniaschopné. 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.

3. Kontrola uznesení zo 7. zasadnutia OZ konaného dňa 27.8.2018
Kontrolu uznesení urobila starostka a týkala sa uznesení zo 7. zasadnutia OZ konaného dňa 27.8.
2018 č. 46/2018 až č. 51/2018. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že uznesenia zo 7. zasadnutia boli
splnené.
Za: Mgr. Petronela Jančušková, Mgr. Radovan Kuchárik, Vladimír Mlynarčík, Tomáš Lizúch
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

4. Návrh rozpočtu obce na roky 2019 - 2021
Poslancom bol predložený návrh rozpočtu obce na rok 2019, ktorý spracovala starostka obce
OÚ. Rozpočet bude zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obci. Obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie predložený návrh bežného rozpočtu na rok 2019 a
výhľadový rozpočet na roky 2020-2021.
Za: Mgr. Petronela Jančušková, Mgr. Radovan Kuchárik, Vladimír Mlynarčík, Tomáš Lizúch
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

5. Inventarizácia majetku obce
Starostka obce informovala poslancov, že do 19.10.2018 je potrebné vykonať inventarizáciu
majetku obce. Inventarizácia majetku obce sa vykoná po strediskách. Zloženie
inventarizačných komisií je nasledovné:

- knižnica a kultúrny dom – Mgr. Radovan Kuchárik, Mgr. Petronela Jančušková, Ing. Aleš
Salaj
- požiarna zbrojnica - Vladimír Mlynarčík, Tomáš Lizúch, Miroslav Komendák
- materská škola – Iveta Rošková, Mgr. Petronela Jančušková, Ing. Aleš Salaj
- obecný úrad – Vladimír Mlynarčík, Mgr. Radovan Kuchárik, Ing. Aleš Salaj
- bankové účty pokladňa, pozemky - Vladimír Mlynarčík, Mgr. Radovan Kuchárik, Ing. Aleš
Salaj
6. Rôzne
a) Starostka obce:
- informovala poslancov, že do 5.10.2018 je potrebné vyhlásiť výberové konanie na riaditeľku MŠ,
nakoľko pôvodná p. riaditeľka odchádza do dôchodku.
- informovala, že obec, ak má záujem poberať v roku 2019 dotáciu z DPO SR, je povinná do
25.10.2018 zaslať na DPO SR úplne vyplnenú žiadosť o zaradenie do kategórie vypísanú na
priloženom tlačive v dvoch vyhotoveniach.
- informovala, že dopravné ihrisko je už v súčasnosti využívané deťmi z obce a oficiálne bolo otvorené
pri návšteve dopravnej policajtky v MŠ dňa 26.09.2018
- informovala o osadení prvkov detského ihriska v prvom októbrovom týždni
- informovala, že do 30.10.2018 musí obec podať žiadosť o dotáciu na Evironmentálny fond na
výstavbu ČOV v obci
- informovala o vydaní súhlasu na výmenu asfaltového koberca na ceste III.triedy do obce – 200 bm
- informovala, že je potrebné aktualizovať VZN č.1/2018 o poplatkoch za miestny rozvoj z dôvodu
nejednoznačnej interpretácie stavieb podliehajúcich spoplatneniu – naše VZN bude konzultované
1.10.2018 na školení so zamestnankyňou MF SR a podľa toho bude pripravená zmena VZN na
októbrové zasadnutie OZ
b) Tomáš Lizúch – je potrebné upraviť cenník za služby poskytované obcou – zvlášť, čo sa týka
požičiavania časti lešenia našim občanom
c) Miroslav Komendák - požiadať na PD Smrečany väčšiu celtu na zakrytie zimného posypu
dovezeného pre obec Správou ciest ŽSK
- vyhlásiť záujemcov o odhŕňanie snehu
- doriešiť s TJ vstup do buniek TJ pre potreby zapojenia kamerového systému v obci
- vyhlásiť nevysýpanie pneumatík a konárov do jarku. Doriešiť neoprávnený vývoz slamy na skládku
od občana, ktorý ju tam vysypal.

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 26.09.2018
..................................................
PhDr. Desana Stromková, starostka

