ZÁPISNICA
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veterná Poruba
konaného dňa 1.12.2010 v zasadačke Obecného úradu Veterná Poruba

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program: podľa priloženej pozvánky
Zapisovateľ: Desana Stromková
Overovatelia: Michal Kováč, Jaroslav Karaska
Návrhová komisia: Desana Stromková, Ľubomír Rakyta
Prítomní občania: Miroslav Komendák, Ing. Ján Kamenský
1. Zasadnutie OZ zahájila a prítomných privítala zástupkyňa obce, ktorá zároveň oboznámila
prítomných poslancov s návrhom programu rokovania, ktorý bol doplnený o body –
prerokovanie upozornenia prokurátora a návrh mesačnej odmeny hlavnej kontrolórke. Takto
upravený program rokovania bol schválený všetkými hlasmi prítomných.
2. Návrhová komisia
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Desana Stromková a Ľubomír Rakyta. Obecné
zastupiteľstvo všetkými hlasmi prítomných schválilo zloženie návrhovej komisie.
3. Overovatelia zápisnice
Za overovateľov boli navrhnutí Jaroslav Karaska a Michal Kováč. Obecné zastupiteľstvo
všetkými hlasmi prítomných určuje navrhnutých za overovateľov.
4. Opätovné potvrdenie rozhodnutia č. 1 z 15.11.2010
Obecné zastupiteľstvo opätovne potvrdilo všetkými hlasmi prítomných Rozhodnutie 1 vo
veci porušenia povinnosti podľa Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej aj len „ústavný zákon“ )
podať písomné oznámenie spôsobom podľa Čl. 7 ods. 5 písm. a) ústavného zákona v lehote
ustanovenej v Čl. 7 ods.1 ústavného zákona
5. Opätovné potvrdenie rozhodnutia č. 2 z 15.11.2010
Obecné zastupiteľstvo opätovne potvrdilo všetkými hlasmi prítomných Rozhodnutie 2 vo
veci porušenia povinnosti starostu obce pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť
verejný záujem, zákazu uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom a povinnosti
zdržať sa všetkého, čo môže byť v rozpore s Čl. 4 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej aj len „ústavný
zákon“ )
6. Opätovná žiadosť o poskytnutie súčinnosti Pd 96/ 10-8
Zástupkyňa starostu obce oboznámila prítomných poslancov a verejnosť so žiadosťou
okresnej prokuratúry v Liptovskom Mikuláši o opätovné poskytnutie súčinnosti pri
preskúmaní podnetu mesta Liptovský Mikuláš na preskúmanie zákonnosti postupu obce pri
vyhlásení miestneho referenda týkajúceho sa rozšírenia skládky TKO. Súčinnosť požaduje
prokuratúra v rozsahu poskytnutia kópií všetkých materiálov týkajúcich sa vyhlásenia
a priebehu miestneho referenda. Poslanci konštatovali, že vzhľadom na zadržiavanie
niektorých materiálov z rokovania OZ zo strany starostu obce, nebude možné poskytnúť
kópie všetkých zápisníc a uznesení. O konaní starostu je potrebné v odpovedi na žiadosť
opakovane upozorniť okresnú prokuratúru.
7. Upozornenie prokurátora č. PD 14/10-11
Zástupkyňa starostu obce oboznámila prítomných poslancov s upozornením prokurátora č.
Pd 14/10-11 týkajúceho sa prešetrenia podnetu Vl. Šuchtára na nečinnosť starostu a obecného
zastupiteľstva v roku 2009 a 2010 a na poškodzovanie jeho práv ako občana obce.

V upozornení sa konštatuje, že v spomínanom období nevykonával svoju prácu ani jeden
orgán samosprávy – ani starosta obce ani obecné zastupiteľstvo, a ani hlavný kontrolór, čím
sa neoprávnene zasahovalo do práv občana. V upozornení prokurátor navrhuje zástupkyni
starostu prerokovať materiál v obecnom zastupiteľstve a prijať opatrenia, aby sa v budúcnosti
nevyskytla podobná situácia. Po oboznámení s textom upozornenia prokurátora poslanci
Obecného zastupiteľstva konštatovali, že upozornenie v dvoch častiach týkajúcich sa
hlavného kontrolóra a samotných poslancov OZ pôsobiacich v roku 2009 a začiatkom roku
2010 nezodpovedá skutočnosti. V bode týkajúceho sa hlavného kontrolóra obecné
zastupiteľstvo nemohlo odvolať HK z funkcie, nakoľko je k tomu potrebné kvórum
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Obecné zastupiteľstvo v tom čase malo len 2
poslancov z piatich, a bolo tým pádom nefunkčné. Traja poslanci sa mandátu vzdali koncom
roku 2008 a starosta obce požiadal o vyhlásenie nových volieb, ktoré sa uskutočnili až
v januári 2010. V bode týkajúceho sa nečinnosti poslancov obecného zastupiteľstva, ako aj
možnosti odvolania starostu obce v súlade s právnou úpravou § 11a ods.1 písm. b) a §13a
ods.3 písm.a) bod 2 a ods. 4., je situácia obdobná. Aj v konaní podľa citovaných ustanovení
môže rozhodovať Obecné zastupiteľstvo len nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov, čo
nebolo možné dosiahnuť z dôvodu toho, že 3 poslanci sa vzdali, náhradníci neboli žiadni
a v OZ zostali len 2 poslanci. Podrobné vybavenie Upozornenia prokurátora je priložené
k zápisnici a tvorí jej nedeliteľnú súčasť.
Obecné zastupiteľstvo prejednalo Upozornenie prokurátora Pd 14/10-11 a prijalo všetkými
hlasmi prítomných nasledovné opatrenie – „Obecné zastupiteľstvo vo Veternej Porube bude
aj naďalej rešpektovať platný zákon o obecnom zriadení pri zabezpečení chodu samosprávy“.
8. Návrh na vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke
Zástupkyňa starostu obce predniesla prítomným návrh na vyplatenie mesačnej odmeny pre
hlavnú kontrolórku obce p. Danušu Belákovú v súlade s § 18c, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení vznp. vo výške 30 %. Návrh na vyplatenie mesačnej odmeny je
podložený výkonmi kontrolórky nad rámec zákona, a nielen pre potreby Obecného
zastupiteľstva ale aj občanov obce. Všetci prítomní poslanci s predloženým návrhom súhlasili
a schválili vyplatenie mesačnej odmeny hlavnej kontrolórke vo výške 30 % z platu, čo
predstavuje cca 33 eur.
9. Rôzne
a) zimná údržba miestnych komunikácií – poslanci urobili prieskum možností odhŕňania
snehu v blízkom okolí – cenovo sú podobné, problém je v zabezpečení prác podľa potreby
obce. V súčasnosti práce pre obec vykonáva PD Smrečany, posypový materiál zabezpečí
D.Stromková, k posýpaniu ciest pri odvoze odpadu je potrebné zabezpečiť chlapa –
nezamestnaného. Poslanci odporučili vyhlásiť v miestnom rozhlase ponuku na odhŕňanie
snehu pre prípadného záujemcu z obce.
b) trestné stíhanie na starostu obce - poslanci naďalej trvajú na podaní podnetu na trestné
stíhanie starostu obce za zneužívanie právomoci verejného činiteľa a porušení zákona pri
správe cudzieho majetku
c) Jaroslav Karaska – oboznámil prítomných s miestnym prešetrením sťažnosti L. Zemku na
zamokanie pozemku zo strany suseda.
Overovatelia:
Michal Kováč

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

Jaroslav Karaska

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

Vo Veternej Porube 01.12.2010

zapísala Desana Stromková

