Zápis zo zhromaždenia obyvateľov obce Veterná Poruba konaného dňa
14.4.2018 v sále Kultúrneho domu
Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
Program :
 Zhodnotenie činnosti obce v roku 2017
 Akcie plánované akcie v roku 2018
 Diskusia
1. Stretnutie zahájil a prítomných privítal zástupca starostky Vladimír Mlynarčík. Zhodnotil
činnosť obecného zastupiteľstva v roku 2017. Zvolaných bolo 10 zasadnutí s takmer 100
%tnou účasťou piatich poslancov, len v štyroch prípadoch chýbal jeden poslanec z dôvodu
pracovných povinností.
Z činnosti OZ:
- prijaté a schválené 4 VZN obce – o evidencii psov, o dotácii na prevádzku MŠ a ŠJ,
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, o miestnych daniach a poplatkoch,
- schválenie záverečného účtu obce s auditom a schvaľovanie zmien rozpočtu,
- schválenie kúpnych a zámenných zmlúv na vysporiadanie pozemkov pod miestne
komunikácie a pod plánovanú komunikáciu v novom stavebnom obvode medzi obcou
a občanmi a medzi obcou a CZ ECAV v Smrečanoch,
- riešenie havarijného stavu na streche MŠ a obecného úradu,
Po zhodnotení činnosti zastupiteľstva odovzdal postupne slovo jednotlivým poslancom,
predsedom komisií.
a) Mgr. R. Kuchárik – zhodnotil športovú časť práce komisie pre kultúru a šport. Informoval
o výsledkoch stolných tenistov a futbalistov vo výsledkových tabuľkách. Oboznámil
prítomných s brigádami, ktoré vykonali členovia stolnotenisového oddielu - čistenie
cintorína – vyhrabanie lístia a konárov, položenie dlažby pod kontajnery na separovaný
odpad na Hriadkach, spoluúčasť na zabetónovaní stĺpov na oplotenie detského ihriska.
Futbalisti svojpomocne odstránili stĺpy miestneho rozhlasu. Kultúrna a športová komisia
zasadala v roku 2017 dva krát a organizačne pripravovala obecné kultúrne akcie.
b) Mgr. P. Jančušková – informovala prítomných o akciách v knižnici, hlavne v poslednom
období – pravidelné tvorivé a hudobné dielničky, na ktorých sa zúčastňujú deti aj so svojimi
rodičmi, týždeň hier v knižnici počas letných prázdnin, Mikuláš v knižnici. Informovala o 30.
výročí detského krúžku Úsmev a o 100-ročnici ochotníckeho divadla v obci, o facebooku
administrátorky Zuzany Lacekovej, kde informuje o živote obce a o pripravovanej novej
forme webového sídla obce.
c) Ing. Aleš Salaj – informoval prítomných o uskutočnených prácach v obci v roku 2017
a o plánovaných investičných aj neinvestičných akciách v roku 2018 tak, ako boli zverejnené
v obecnom spravodaji koncom roku 2017 a sú priložené k zápisu zo zhromaždenia.
d) starostka obce – doplnila predchádzajúce informácie:
- poďakovala prítomných aj ostatným občanom za starostlivosť o obec, za jarné upratovanie
a za pomoc pri chode obce aktívnym prístupom i účasťou na zhromaždení

- väčšinu informácií o činnosti obecného zastupiteľstva a prácach v obci dostávajú občania
priebežne, a to zverejňovaním zápisníc z OZ, účasťou na zasadnutiach OZ, informáciami cez
web stránku obce a cez úradnú tabuľu, formou obecného spravodaja a facebooku,
- podrobnú finančnú informáciu dostali aj pri príchode na zhromaždenie – čerpanie rozpočtu
za rok 2017, ako aj porovnanie príjmov a výdavkov podľa oblastí, v ktorých sa tvoria a na
ktoré sa vydávajú (priložené k zápisnici).
Starostka doplnila informácie poslancov o nasledovné:
- obec vybavila stavebné povolenie na kanalizačný zberač I. etapa a ČOV v novom stavebnom
obvode – zberač sa bude zrealizovať v máji 2018 – je povolený prekop cez cestu III. triedy
- UC Žilina a Správa ciest ŽSK bude v našej obce na jeseň t.r. meniť asfaltový koberec
- Slovenská lekárska komora – prebieha územné konanie na stavebnom úrade v Liptovskom
Mikuláši na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby doškoľovacieho strediska, koliby, domu
seniorov a tiež na stavbu rekreačných domov
- nový asfalt na ceste na cintorín bol financovaný obcou a PD Smrečany – nový priepust
hradila obec, ako aj asfalt od spodnej brány cintorína po hornú bránu cintorína, asfalt do
brány družstva po začiatok cintorína hradilo družstvo.
- obec spracovala žiadosť o dotáciu na strechu a odkvapy na kultúrnom dome z MF SR,
žiadosť o dotáciu na vybavenie detského ihriska oproti KD z Úradu splnomocnenca vlády pre
šport, a do konca apríla spracuje žiadosti o dotáciu z VUC na knihu k 100ročnici divadla, na
zariadenie ihriska pre MŠ – dopravné ihrisko a na bezbariérový vstup do KD.
2. Diskusia:
a) Pavel Rády ml. – poďakoval obci za prekrytie jarku od s.č. 96, výrazne sa tým znížil zápach
na konci ulice a odstránilo močarisko. Nedá sa urobiť kanál, ktorý by odviedol do jarku
odpady z domov na Čeliskách? Odpoveď – obec nemôže ani urobiť ani povoliť „trativody“ zo
žúmp rodinných domov. Aby sa zabránilo vymŕzaniu vody na cestu, je potrebné zabezpečiť
nepriepustnosť žúmp alebo oficiálne povolenú kanalizáciu. Pre zvedenie ulice Čeliská je
plánovaná trasa „B“ podľa projektovej dokumentácie kanalizácie, ale odpadové vody z tejto
ulice musia byť prečerpávané až po ulicu Hriadky, aby potom samospádom išli cez
kanalizačný zberač až do čističky, ktorá je plánovaná pod ihriskom. Žiaľ, poloha našej obce
a rozmiestnenie zástavby si vyžaduje pri zvádzaní odpadových vôd dve prečerpávacie stanice
a komplikovaný systém kanalizačných potrubí. A aj tak je možné, že pár domov v strede
obce bude musieť mať naďalej len žumpy. Celková stavba kanalizácie a ČOV si vyžaduje
niekoľko stotisíc eur, ktoré obec nemá. Ale postupne sa budujú časti zberačov, ktoré sa budú
dať prepojiť. Dôležitá je čistiareň, na ktorú sa potom napoja, a to je najväčšia položka. V roku
2018 bude obec žiadať Environmentálny fond o dotáciu na jej vybudovanie.
b) Vladimír Komendák st. – je potrebné upraviť vstup do KD – schody a strmý svah k nim.
Odpoveď – po úprave vstupu k suterénu a k zadnému vchodu je v pláne aj hlavný vchod.
Vzhľadom na premŕzanie betónu pod schodmi nevydrží na nich žiadna dlažba. A podľa
nových pravidiel EU musí mať každá verejná budova aj bezbariérový vstup, obec hľadá
riešenie, ktorým by sa odstránili problémy so schodmi, so strmým vstupom a tiež sa
zabezpečil bezbariérový prístup.

c) Agáta Hudecová – v zime je treba viac posýpať cestu na Hriadkach, nielen keď sa vysýpajú
smeti. Veľká premávka autami vykĺže cestu a chodci nemajú kade bezpečne prejsť. Keby sa
viac sypala nejaká časť cesty ako na šírku chodníka – popri kraji cesty. Cesta sa v zime
posypala a na druhý deň napadol sneh. Odpoveď – zvýšené posýpanie cesty budeme riešiť
v zimnom období, úsek cesty budeme pravidelne kontrolovať.
4. Po uzavretí diskusie zástupca starostky poďakoval prítomných za účasť na zhromaždení
občanov a stretnutie ukončil.

Vo Veternej Porube dňa 14.4. 2018

