ZÁPISNICA
zo 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veterná Poruba
konaného dňa 28.09.2012 v zasadačke Obecného úradu vo Veternej Porube

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny, ospravedlnení Ľubomír Rakyta,
Ing. Ján Kamenský, Danuša Beláková
Prítomní občania: Drahuša Salajová
Program: podľa priloženej pozvánky
Zapisovateľ: Jana Frianová
Overovatelia: Miroslav Komendák, Ján Rakyta
Návrhová komisia: Mgr. Zuzana Zemková, Ján Rakyta, Miroslav Komendák,
1. Program rokovania
Poslanci program rokovania obecného zastupiteľstva schválili všetkými hlasmi prítomných
tak, ako bol uvedený v pozvánke.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku určila starostka obce Janu Frianovú a za overovateľov Miroslava
Komendáka a Jána Rakytu. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie všetkými hlasmi
prítomných určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Mgr. Zuzana Zemková, Ján Rakyta a Miroslav
Komendák. Obecné zastupiteľstvo všetkými hlasmi prítomných volí návrhovú komisiu.
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Kontrola uznesení sa týkala uznesení prijatých na 8. zasadnutí konanom dňa 31.08.2012 a OZ
konštatuje, že prijaté uznesenia boli splnené.
5. Kanalizácia a ČOV v obci, závery Valného zhromaždenia LVS
Starostka informovala poslancov s priebehom prípravy kanalizácie v obci. Je ukončené riadne
územné konania na umiestnenie celej líniovej stavby kanalizácie a ČOV. Podľa požiadaviek
Povodia Váhu zodpovedný projektant dopracuje a aktualizuje projektovú dokumentáciu na
kanalizáciu a ČOV, doplní v nej aktuálny výkaz výmer a rozpočet rozšírený o domové
kanalizačné prípojky. Starostka do 31.10.2012 spracuje žiadosť o dotáciu na Envirofond
a požiada o vodoprávne konanie na prvú etapu kanalizácie. Najneskôr do januára 2013 musí
byť konanie ukončené a zároveň musí prebehnúť výberové konanie na dodávateľa stavebných
prác. V súvislosti s LVS, a.s. informovala poslancov so záverom Valného zhromaždenia LVS,
a.s., ktoré schválilo úpravu cien vodného a stočného podľa návrhu Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví.
6. Členstvo v Spoločnom úrade pre regionálny rozvoj – prehodnotenie
Starostka informovala poslancov o rokovaní starostov s primátorom mesta týkajúcom sa
ďalšieho fungovania Spoločného úradu, ktorý pre obce vykonáva originálnu kompetenciu
v oblasti regionálneho rozvoja a jeho činnosť bola v minulých rokoch pozastavená.

V súčasnosti už je zamestnaná pracovníčka, ktorá obciam pomáha pri orientovaní sa vo
výzvach a dotáciách pre samosprávu. Obec zatiaľ z úradu nevystúpi, ale ani nebude uhrádzať
členské, lebo do zahájenia nového programovacieho obdobia 2014-2021 nie je predpoklad
výziev zameraných na malé obce z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v štáte a EÚ.
7. Rôzne a diskusia
a) Doplnenie kúpnej zmluvy - Starostka obce informovala poslancov, že na katastri bolo
prerušené konanie ohľadom zápisu kúpnej zmluvy č.5/2012 medzi Ľubicou Jančuškovou,
Veterná Poruba č.35 a obcou z dôvodu, že v uznesení č. 64/2012 zo dňa 27.07.2012 nebola
uvedená výmera pozemku, ktorá však bola uvedená aj v zmluve aj v návrhu na vklad.. Preto
je potrebné novým uznesením doplniť pôvodné uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo všetkými hlasmi prítomných dopĺňa uznesenie č. 64/2012 zo dňa
27.7.2012 ku kúpnej zmluve č. 5/2012 o výmeru pozemku KN – E 52, zastavané plochy
a nádvoria, celková výmera 125 m2 v podiele ½, výmera podielu 62,5 m2 a o výmeru
pozemku parc.č. KN – E 53, zastavané plochy a nádvoria, celková výmere 41 m2 v podiele
1/1.
b) Zmena rozpočtu – Starostka obce oboznámila poslancov s ukončením prác na výmene
vonkajších vchodových dverí do ŠJ a MŠ, ktorá sa ukázala ako nevyhnutná po zimnom
období so silným mrazom a vetrom. Vzhľadom k tomu fin. prostriedky na výmenu neboli
rozpočtované a je potrebné o túto sumu upraviť rozpočet. Obecné zastupiteľstvo všetkými
hlasmi prítomných schvaľuje rozpočtové opatrenie č.2/2012 – navýšenie rozpočtu vo
výdavkovej oblasti - o sumu 2.530,70,- € na úhradu faktúry za zhotovenie a výmenu dverí
v školskej jedálni a materskej škole.
c) Prevod z Fondu rozvoja obce – Na úhradu faktúry za výmenu dverí budú použité
prostriedky z Fondu rozvoja obce a obecné zastupiteľstvo všetkými hlasmi prítomných
schvaľuje použitie prostriedkov z Fondu rozvoja obce vo výške 2.530,70,- € na úhradu
faktúry za zhotovenie a výmenu dverí v školskej jedálni a materskej škole.
d) Opilovanie a výrub stromov - Starostka obce podala informáciu ohľadom opilovania
stromov. Volala p. Gombárovi (Zvolen), ktorý sa príde pozrieť a pofotiť si stromy, ktoré treba
poopilovať. Až podľa rozsahu prác bude dohodnutá cena za tieto práce. Prednostne je
potrebné ošetriť lipu na cintoríne, spíliť stromy v predzáhradke domu s.č. 129, spíliť suchý
strom pri MŠ, ošetriť topole smerom na cintorín, v parčíku a na zastávke. Ku všetkým prácam
je potrebné vydať rozhodnutia - súhlasy v súlade so zákonom o ochrane prírody.
e) LVS, a.s. – ponuka na odpredaj prebytočného majetku - Starostka obce informovala
poslancov o ponuke Liptovskej vodárenskej spoločnosti o predaji prebytočného majetku; a to
Hydrofórová stanica Liptovský Hrádok – Prekážka, parcela KN-C 311/22 vo výmere 73 m2 vo
vlastníctve Mesta Liptovský Hrádok a nákladné vozidlo LIAZ Valník, rok výroby 1989 za
cenu 2 500,- EUR bez DPH.
Obecné zastupiteľstvo konštatuje všetkými hlasmi prítomných, že obec ako akcionár LVS,
a.s. nemá záujem o odkúpenie vyššie spomenutého prebytočného majetku.
f) Občianske združenie - Starostka obce oboznámila poslancov s možnosťou založenia
Občianskeho združenie, ktoré by združovalo viaceré záujmové skupiny (mládež, stolný tenis,
divadelní ochotníci, ženy a pod.), a ktoré by mohlo byť prijímateľom 2% dane z príjmu,
rôznych dotácií z obce, či iných zdrojov. Myšlienka sa už rozšírila medzi zainteresovanými,
so stanovami a založením pomôže starostka.
g) Miroslav Komendák: – kopanie jám na cintoríne – treba na obecnej schôdzi povedať
občanom, že sa končí kopanie jám ( zporiadky ). Starostka obce navrhla, že by sa mohla
spraviť anketa pre občanov ohľadom kopania jám – či ľudia budú ďalej chcieť pokračovať
v kopaní jám zporiadky alebo či dajú prednosť kopaniu jám prostredníctvom pracovníkov
pohrebníctiev (všetky v LM takúto službu poskytujú).

– jarok za Tkáčovcami – v roku 2013 bude treba kúpiť nové rúry; vysokozdvižný
rebrík treba niekde umiestniť.
– stromky na náhradnú výsadbu za vyrúbané topole sú zakúpené, nachádzajú sa na
úrade a ich vysadenie by mala zabezpečiť TJ, ktorá ešte v tomto roku neodpracovala brigádu
pre obec.
h) Drahuša Salajová – svoje požiadavky a pripomienky vyjadrila ústne a v liste, ktorý
odovzdala do pošty na konci zasadnutia OZ ( pumpa na čičierni, nepokosený cintorín,
pokračovanie v stavbe garáže Milanom Komendákom, pohrabať pokosený dvor u Križianov,
neporiadok v autobusovej zastávke, „vyberanie“ skládky železného šrotu rómskymi
spoluobčanmi, plat starostky). Na väčšinu pripomienok bolo zodpovedané v priebehu
rokovania OZ. Keďže sa jedná o list, ktorý bol prijatý do úradnej pošty, bude naň aj oficiálne
odpovedané.
7. Návrh na uznesenia
Uznesenia boli prijímané priebežne počas rokovania a ich schvaľovanie prítomnými je
evidované pri každom hlasovaní zvlášť.

Overovatelia:
Miroslav Komendák

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

Ján Rakyta

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

Vo Veternej Porube 28.9.2012

zapísala Jana Frianová

