ZÁPISNICA
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veterná Poruba
konaného dňa 24.02.2011 v zasadačke Obecného úradu vo Veternej Porube
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program: podľa priloženej pozvánky
Zapisovateľ: Jana Frianová
Overovatelia: Ján Rakyta, Ing. Ján Kamenský
Návrhová komisia: Mgr. Zuzana Zemková, Ľubomír Rakyta, Miroslav Komendák
Prítomní občania: Dušan Stromko
1. Zahájenie a program rokovania
Zasadnutie OZ zahájila a prítomných privítala starostka obce, ktorá zároveň oboznámila prítomných
poslancov s návrhom programu rokovania, ktorý bol doplnený o bod – schválenie rokovacieho
poriadku Komisie pre ochranu verejného záujmu. Takto upravený program bol schválený všetkými
hlasmi prítomných.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku určila starostka obce Janu Frianovú a za overovateľov Jána Rakytu a Ing. Jána
Kamenského. 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, Miroslav Komendák a Ľubomír
Rakyta. Obecné zastupiteľstvo všetkými hlasmi prítomných volí návrhovú komisiu.
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Kontrola uznesení sa týkala uznesení prijatých na 2.zasadnutí OZ konaného dňa 28.01.2011 a OZ
konštatuje, že prijaté uznesenia boli splnené.
5. Organizačná štruktúra obce Veterná Poruba
Starostka obce na rokovaní predložila poslancom organizačnú štruktúru obce Veterná Poruba.
Obecné zastupiteľstvo všetkými hlasmi prítomných schvaľuje Organizačnú štruktúru obce Veterná
Poruba. Organizačná štruktúra je prílohou zápisnice a bude zverejnená na webstránke obce.
6. Vnútorná smernica o účtovníctve obce Veterná Poruba
Poslancom spolu s pozvánkou bola doručená vnútorná smernica o účtovníctve. Táto Vnútorná
smernica obsahuje: spôsob vedenia účtovníctva, projektovo – programovú dokumentáciu, spôsob
oceňovania majetku, spôsob odpisovania majetku, účtovnú závierku a ďalšie iné veci týkajúce sa
účtovníctva. Poslanci OZ odporučili doplnili do tejto smernice: Obec nie je platcom DPH, vedie
podvojné účtovníctvo a účtovníctvo obce sa bude pravidelne mesačne zálohovať na CD. Takto
upravenú Vnútornú smernicu obecné zastupiteľstvo schvaľuje všetkými hlasmi prítomných.
7. Zákonné preskúmanie územného plánu
Obec Veterná Poruba má spracovaný a schválený Územný plán obce z roku 2000, ktorý je obecné
zastupiteľstvo povinné zo zákona každé 4 roky preskúmavať. Naposledy bol ÚPN – SÚ preskúmaný
v roku 2006 bez návrhov na zmenu. Vzhľadom na investičné zámery investora mimo obce je potrebné
pri preskúmaní prehodnotiť rozsah zabratého územia a jeho využitie v ďalšom rozvoji obce. Poslanci
skonštatovali, že je potrebné záber územného plánu rozšíriť, a teda ho aktualizovať minimálne
vytvorením územného plánu zóny v lokalite Štvrte.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje všetkými hlasmi prítomných aktualizáciu Územného plánu obce
a spracovanie územného plánu zóny v lokalite Štvrte.
8. Informácie o výsledkoch rokovania kultúrnej a športovej komisie
O výsledkoch rokovania informoval predseda kultúrnej a športovej komisie Ján Rakyta a zástupca
starostky obce Miroslav Komendák. Na rokovaní sa zúčastnili zástupcovia TJ, ZPOZ-u, Miestnej
ľudovej knižnice, hasičov a divadla. Z prizvaných zástupcov bola komisia rozšírená o ďalších členov.

Najproblematickejšia sa javí činnosť TJ, nemá riadny a funkčný výbor a pokladníka. Dňa 11.03.2011
bude výročná schôdza TJ – zvolí sa predseda aj výbor. Treba rozšíriť zábranu za futbalovou bránou –
oproti Stromkovcom.
Miroslav Komendák – TJ ako neplatičov odpojili od el.energie. Poslanci neodsúhlasili, aby sa obec
postarala o znovu pripojenie ihriska na el. energiu.
Výdavky s tým spojené budú započítané TJ do schválenej dotácie, sami nech si nanovo prihlásia
zapojenie elektromeru. Prípadnú zmluvu o spolupráci TJ Veterná Poruba a Žiar-Smrečany musí
preštudovať finančná komisia. Pri malom počte hráčov z našej obce sa veľmi dopláca na činnosť
futbalového oddielu dorastu aj dospelých. Celkove zasadnutie komisie konštatovalo, že je potrebná
väčšia koordinácia činnosti jednotlivých zložiek a tým aj efektívnejšia organizovanosť kultúrneho
a športového života v obci. Je potrebné aktualizovať cenník služieb.
Miroslav Komendák – informoval prítomných poslancov o stretnutí starostky a zástupcu s mládežou,
ktorá má záujem o svoj klub mladých. Ponúknutá im bola možnosť využívať po rekonštrukcii
priestory v hasičskej zbrojnici – väčšina mládež pôsobí v hasičskom zbore, s tým, že sa aktívne zapoja
do stavebných úprav.
9. Rokovací poriadok Komisie na ochranu verejného záujmu
Predseda Komisie na ochranu verejného poriadku Ing. Ján Kamenský vypracoval rokovací
poriadok Komisie a poslancom s ním na zasadnutí oboznámil. Poslanci sa k Rokovaciemu poriadku
vyjadrili, na návrh hlavnej kontrolórky rozšírili okruh osôb, voči ktorým sťažnosti komisia prejednáva
a kto podáva komisii oznámenia o majetkových pomeroch o hlavnú kontrolórku. Obecné
zastupiteľstvo takto doplnený Rokovací poriadok Komisie na ochranu verejného záujmu schvaľuje
všetkými hlasmi prítomných.
10. Doplnok č. 1 k Zásadám na vybavovanie sťažností v podmienkach obce Veterná Poruba.
Vzhľadom na rokovanie k predchádzajúcemu bodu vyplynula potreba doplniť vyššie citované
Zásady a upraviť ich tak, aby boli v súlade so Štatútom obce, ako aj s Rokovacím poriadkom Komisie
na ochranu verejného záujmu. Návrh Doplnku č. 1 znie nasledovne: Zásadách... sa mení Čl. V, ods.1
nasledovne: ,, Obecné zastupiteľstvo zriaďuje 5 – člennú Komisiu na ochranu verejného záujmu, ktorá
rieši sťažnosti voči osobám uvedených v Čl. IV, ods.2a.“
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje všetkými hlasmi prítomných Doplnok č. 1 k Zásadám na
vybavovanie sťažností v podmienkach obce Veterná Poruba.

11. Rôzne a diskusia
a) Miroslav Komendák:
- Doriešil stavebné podania za rok 2010, písomne ich zabezpečí Obecný úrad.
- Niekto by mal mať na starosti vývoz kontajnerov – ponúkla sa Mgr. Zuzana Zemková.
- Ubytovanie – či platia všetci, na Obecný úrad zavolať všetkých ľudí, ktorí ubytovávajú.
- Plán rekonštrukcie hasičskej zbrojnice – oproti cenovej ponuke znížil náklady na materiál o polovicu
a hasiči chcú celú prácu urobiť svojpomocne, aby náklady boli čo najnižšie. Spolu so starostkou
spracovali a poslali žiadosť o dotáciu na vybavenie hasičskej zbrojnice materiálom na Ministerstvo
vnútra, PHaZZ SR.
- Spolu so starostkou pracujú na žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu budovy Obecného úradu (výmena
okien, zateplenie a výmena krytiny ) z Ministerstva financií. Poslanci v tejto súvislosti odporučili
spojiť sa s farárom a vyriešiť rekonštrukciu spoločne aj s MŠ, nakoľko aj cirkev je oprávneným
žiadateľom v rámci tejto výzvy. Spojený partnerský projekt by mohol mať väčšiu šancu na úspech –
stretnutie dohodne p. Kamenský.
b) Ing. Ján Kamenský – ohľadom obecného auta – v akom je stave, čo s ním. Je potrebné ho
predať, pokiaľ nebude slúžiť obci.
c) V súvislosti s obecným autom, starostka informovala poslancov, že pre úradné záležitosti bude
naďalej používať súkromné auto bez nároku na náhradu cestovného, pokiaľ sa úradné veci budú
vybavovať v LM, v Žiari alebo Smrečanoch. Ostatné služobné cesty si bude účtovať podľa platného
zákona.
d) Starostka informovala o stretnutí s pánom Mudríkom ohľadom návrhu zmluvy o dielo –
projektová dokumentácia na rekonštrukcia cesty popod obchod Jednota – zmluvu je potrebné dorobiť
podľa platného zákona, ktorý prikazuje všetky zmluvy zverejňovať, inak nebudú účinné.

e) Starostka informovala poslancov o stretnutá s ing. Benikovským, ktorý dal ponuku na
spracovanie geometrického plánu cesty od obchodom – ponuka je na necelých 800,00 EUR, čo je o
tretinu až polovicu menej ako boli ponuky priložené k cenovým ponukám na spracovanie projektovej
dokumentácie rekonštrukcie cesty. Na spracovanie geometrického plánu bude vystavená objednávka.
f) Ľ. Rakyta informoval prítomných o stretnutí starostky a troch poslancov s pánom Petrom
Šuchtárom ohľadom kúpy pozemku popri ihrisku smerom na nový stavebný obvod – pod miestnu
komunikáciu. P. Šuchtár je ochotný predať svoj pozemok, obec je povinná dať si spracovať znalecký
posudok na cenu za m2 .Zastupiteľstvo a poverení poslanci budú ďalej rokovať s p. Šuchtárom.
12. 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

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

Ing. Ján Kamenský

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

Vo Veternej Porube 24.02.2011

zapísala Jana Frianová

