ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veterná Poruba
konaného dňa 28.01.2011 v zasadačke Obecného úradu vo Veternej Porube
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program: podľa priloženej pozvánky
Zapisovateľ: Jana Frianová
Overovatelia: Ján Rakyta, Ľubomír Rakyta
Návrhová komisia: Mgr. Zuzana Zemková, Ing. Ján Kamenský, Miroslav Komendák
Hostia: MUDr. Alexander Slafkovský – primátor mesta Lipt.Mikuláš
Ing. Klepáč – za VPS
Ing. Kružliak – zástupca primátora
1.
Zasadnutie zahájila a prítomných privítala starostka obce.
2. Skládka TKO Veterná Poruba
Na rokovanie o skládke TKO prišli zástupcovia mesta – primátor – MUDr. Alexander
Slafkovský, zástupca primátora – Ing. Kružliak a zástupca za VPS Liptovský Mikuláš – Ing.Klepáč.
Pán primátor – stručne poinformoval prítomných o stretnutí so zástupcami Pozemkového
spoločenstva priamo na skládke. Mesto má záujem ukončiť skládkovanie, je pripravené nerozširovať
skládku na Smrečiansku stranu, ale potrebujú doplniť účelový fond na uzatvorenie skládky. Preto
potrebujú približne 4 roky na dosypanie a navýšenie skládky, aby z financií za vyvezený odpad
naplnili účelový fond. Všetko bude ukončené najneskôr do konca roku 2014. Poslanci OZ chápu, že
skládku nie je možné zavrieť zo dňa na deň, je potrebný istý čas, ale jej ďalšie rozširovanie je
neprípustné. V záujme riešenia daného sporu medzi prevádzkovateľom skládky a vlastníkmi
pozemkov je potrebné nájsť kompromis. Poslanci OZ ako ústretový krok navrhli spoločné stretnutie
so zástupcami Pozemkového spoločenstva, aby tak zároveň dostali informácie z obidvoch strán.
Obec bude rokovať so zástupcami Pozemkového spoločenstva, termín rokovania je po
telefonickej dohode stanovený na 2.2.2011.
Obecné zastupiteľstvo odsúhlasuje termín spoločného rokovania zástupcov Pozemkového
spoločenstva a Obecného zastupiteľstva na 02.02.2011.
3. Schválenie programu rokovania
Starostka obce oboznámila poslancom s návrhom programu rokovania, ktorý bol doplnený
o body – Správy hlavnej kontrolórky z vykonania kontrol, Dodatok k Zásadám o odmeňovaní
poslancov a zmena Zásad o nakladaní s majetkom obce a s majetkom štátu, zverenom obci Veterná
Poruba. Takto upravený program bol schválený všetkými hlasmi prítomných .
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku určila starostka obce Janu Frianovú a za overovateľov Jána Rakytu
a Ľubomíra Rakytu. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie všetkými hlasmi prítomných určenie
zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
5. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Mgr. Zuzana Zemková, Miroslav Komendák a Ing. Ján
Kamenský. Obecné zastupiteľstvo všetkými hlasmi prítomných volí návrhovú komisiu.
6. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Kontrola uznesení sa týkala uznesení prijatých na 1. zasadnutí OZ konaného dňa 11.01.2011
a OZ konštatuje, že prijaté uznesenia boli splnené.
7. Stanovenie zloženia pracovných komisií pri OZ a ich kompetencie
Pri OZ budú pracovať tieto komisie:
Finančná komisia: predseda - Ľubomír Rakyta, členovia – Miroslav Komendák , Iveta Rošková.
Finančná komisia plní funkciu ústrednej inventarizačnej komisie, podieľa sa pri zostavovaní
záverečného účtu, pri zostavovaní rozpočtu, pri dotáciách pre organizácie.
Stavebná komisia: predseda – Miroslav Komendák, Ing. Ján Kamenský, Ján Rakyta

Kultúrno-športová komisia: predseda – Ján Rakyta ml., členovia – Dušan Stromko, Marta Rakytová,
Viera Hudecová, Zita Fašiangová. Knižnicu má na starosti Petronela Jančušková, ZPOZ – Zdenka
Antošková, webovú stránku obce – Zita Fašiangová, obecný spravodaj má na starosti Mgr. Zuzana
Zemková.
Komisia pre ochranu verejného záujmu: predseda – Ing. Ján Kamenský, členovia – ostatní poslanci.
8. Harmonogram zasadnutí
Starostka obce pripravila harmonogram zasadnutí na rok 2011. Tento harmonogram bude
vyvesený vo vitrínach a bude aj na obecnej webovej stránke. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
všetkými hlasmi prítomných harmonogram zasadnutí na rok 2011..
9. Správy hlavnej kontrolórky
Hlavná kontrolórka vykonala a napísala správu z vykonanej následnej finančnej kontroly
pracovno-právnych vzťahov obce Veterná Poruba, Správu z vykonanej následnej finančnej kontroly
správy miestnych daní a poplatkov obce Veterná Poruba a Správu z vykonanej následnej finančnej
kontroly došlých faktúr a pokladničných dokladov za rok 2010 v obci Veterná Poruba. Tieto správy
boli prerokované so starostkou obce a pracovníčkou obce a prerokované boli aj na OZ. Obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie všetkými hlasmi prítomných správy z následných finančných kontrol.
10. Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2011
Pani kontrolórka predložila plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veterná Poruba
na 1. polrok 2011. Tento plán kontrolnej činnosti bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na OZ.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje všetkými hlasmi prítomných Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na 1.polrok 2011.
11. Dodatok č. 1 k Zásadám o odmeňovaní poslancov OZ obce Veterná Poruba
Dodatok k zásadám o odmeňovaní poslancov sa mení v jednom bode – zástupca starostu obce
bude odmeňovaný raz za tri mesiace, tak ako poslanci.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje všetkými hlasmi Dodatok č. 1 k Zásadám o odmeňovaní poslancov
OZ obce Veterná Poruba.
12. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený
obci
Zásady... prijaté v roku 2010 museli byť upravené vzhľadom na novelu zákona o majetku
obcí. Keďže sa jedná o rozsiahlejšie zmeny, nerobil sa Dodatok k Zásadám, ale boli zastupiteľstvu
predložené na rokovanie nové Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom obce a s majetkom štátu
zverenom obci. Po diskusii k materiálu boli Zásady ... prijaté.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje všetkými hlasmi prítomných Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Veterná Poruba s účinnosťou od
28.01.2011.
14. Rôzne a diskusia
Starostka obce - navrhuje zvýšiť úväzok kontrolórky z 1 hodiny denne na 2 hodiny – prerokuje sa na
budúcom OZ.
Starostka informovala poslancov, že Združenie Tatry žiada poskytnutie informácií (podľa § 14 zákona
NR SR č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám) o príjme a použití finančných
prostriedkov za skládky TKO za posledných šesť rokov. Ďalej informovala, že na obec bola doručená
žiadosť o stavebný pozemok.
Ľubomír Rakyta – čo bude s posilňovňou, sú od nej tri kľúče.
Miroslav Komendák – úlohy na volebné obdobie: revízia hasiacich prístrojov a budov, zastupiteľstvá
nahrávať na diktafón, na každé zasadnutie pozvať predsedov organizácií v obci, rekonštrukcia
požiarnej zbrojnice, zakúpiť do obce viac veľkoobjemových kontajnerov, oprava fasády márnice, KD,
výmena okien, výmena okien na obecnom úrade, zabrániť voľnému pohybu psov, vyrúbať ihličnatý
strom pri predajni Jednoty, zabezpečiť úrad alarmom, oprava podlahy v KD, vyriešiť zodpovednosť za
hasičskú Aviu a strojníkov a pod..
Návrh na uznesenia

Po uzatvorení bodu rôzne a diskusia ako aj celej pracovnej časti starostka vyzvala návrhovú komisiu,
aby predniesla návrh na uznesenie. Návrh uznesenia bol prijatý všetkými hlasmi prítomných.

Overovatelia:
Ján Rakyta

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

Ľubomír Rakyta

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

Vo Veternej Porube 28.01.2011

zapísala Jana Frianová

