ZÁPISNICA
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veterná Poruba
konaného dňa 29.07.2011 v zasadačke Obecného úradu vo Veternej Porube
Prítomní:
podľa priloženej prezenčnej listiny, ospravedlnená Mgr. Zuzana Zemková
Program:
podľa priloženej pozvánky
Zapisovateľ: Jana Frianová
Overovatelia: Ján Rakyta, Ing. Ján Kamenský
Návrhová komisia: Miroslav Komendák, Ing. Ján Kamenský, Ľubomír Rakyta
1. Program rokovania
Poslanci návrh programu schválili 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 Miroslav Komendák, Ing. Ján Kamenský a Ľubomír Rakyta.
Obecné zastupiteľstvo všetkými hlasmi prítomných volí návrhovú komisiu.
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Kontrola uznesení sa týkala uznesení prijatých na 7.zasadnutí konanom dňa 24.06.2011 a OZ
konštatuje, že prijaté uznesenia boli splnené, okrem auditu a cenovej ponuky na dopravné značenie,
ktorá sa posúva na august z dôvodu čerpania dovolenky. Starostka pri kontrole uznesení informovala
poslancov o zapísaní kúpeného pozemku od Vladimíra Stromku na LV obce (16.7.), o podpise zmluvy
na kúpu pozemku pod cestu od Petra Šuchtára a o návrhu na vklad, o doplnení návrh na vklad na dom
s.č. 129 o úmrtný list Ladislava Mičudu, a tým zrušenia ťarchy na LV, z ktorého sa dom kupoval.
5. Čerpanie rozpočtu obce k 30.06.2011
Poslancom bolo pred rokovaním obecného zastupiteľstva doručené čerpanie rozpočtu za I. polrok
2011. Na otázky poslancov, ktoré sa týkali čerpania rozpočtu odpovedala pracovníčka obce.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 30.06.2011. Poslanci žiadali o zaslanie
výziev pre neplatičov v súlade s platnou legislatívou. Na správu daní a poplatkov bude v priebehu
najbližšieho mesiaca vykonaná kontrola zo strany hlavnej kontrolórky.
6. Hasičská zbrojnica – stav rekonštrukcie
O stave rekonštrukcie hasičskej zbrojnice informoval Miroslav Komendák - k 29.07.2011 sa na
materiál minulo 3.560,- EUR. Hasičská zbrojnica je obložená, uteplená, namaľovaná, spravená je
elektrika, podlaha a sú zakúpené stoličky. Popri prácach na prístavbe bola opravená aj stará časť HZ
Každý člen si odrobil 10 hodín zadarmo a hodiny nad tento počet budú preplatené jednotlivým čelnom
podľa evidencie veliteľa hasičov. Z dôvodu zníženia nákladov na elektriku je potrebné zlúčiť odberné
miesta a vytvoriť jedno odberné miesto elektriny spojením ZPOZu, Požiarnej zbrojnice a garáže.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o stave rekonštrukcie požiarnej zbrojnice.
7. Skládka TKO – príjmy, kontrola
Poslancom spolu s pozvánkou bol doručený prehľad príjmov zo skládky TKO Veterná Poruba v roku
2011 - za mesiace január až júl. Starostka informovala poslancov, že VPS Liptovský Mikuláš zasiela
tabuľku o množstve uloženého odpadu a odvedených financiách za jednotlivé mesiace. Poslanci
navrhli spraviť kontrolu pri vážení vyvezeného odpadu a jeho presýpaní inertným materiálom na
skládke vo Veternej Porube – termín 09.08.2011 o 10.00 hod.
8. Súťaž na rekonštrukciu cesty – ponuka, harmonogram súťaže
Starostka oboznámila poslancov s harmonogramom verejného obstarávania dodávateľa na
rekonštrukciu cesty pod predajňou COOP Jednota. Súťaž podľa zákona zabezpečuje odborne
spôsobilá osoba Ing. Ľubica Vrlíková. Výzva bola riadne zverejnená vo Vestníku verejného
obstarávania, žiadostiam o súťažné podklady sa vyhovie na 5-ty deň od zverejnenia výzvy a zároveň

sa zašle výzva trom vybratým uchádzačom. Do komisie pre vyhodnotenie ponúk budú menovaní
Miroslav Komendák, Ing. Ján Kamenský, Ľubomír Rakyta, Desana Stromková a externý odborník
z oblasti dopravných stavieb. Členkou komisie s poradným hlasom bude aj Ing. Vrlíková.
Harmonogram súťaže je prílohou zápisnice. V súvislosti so súťažnými podkladmi sa poslanci venovali
dôležitým bodom návrhu zmluvy o dielo. Návrh bol spracovaný podľa pripomienok a bude tvoriť
súčasť súťažných podkladov.
9. Aktivity obce v II. polroku 2011
Najrozsiahlejšou aktivitou bude rekonštrukcia cesty pod predajňou COOP Jednota. Predpokladaný
termín ukončenia do 15.11.2011. Dokončenie hasičskej zbrojnice, výmena okien v materskej škole
a na obecnom úrade, zabezpečenie stavebného povolenia na kanalizáciu a ČOV a podanie žiadosti
o dotáciu na Envirofond. Spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kultúrneho domu,
pokračovanie prác na vysporadúvaní pozemkov pod nový stavebný obvod, spracovanie doplnku
k územnému plánu obce – lokalite Štvrte – územný plán zóny – rekreačno-obytná zóna. Vatru na
oslavu výročia SNP zabezpečí TJ Družstevník Veterná Poruba. Výstup na Baranec – ďalší ročník –
predpokladaný termín 14.8.2011 – organizačne zabezpečí členka kultúrnej komisie Mgr. Zuzana
Zemková.
10. Rôzne a diskusia
a) Ľubomír Rakyta – výmena okien v MŠ a na OÚ. 29.07.2011 prišla ponuka od
EURO-MONTU, s.r.o. Liptovský Mikuláš., chcú 70% zálohu, dodávka do 21 pracovných dní,
celková cena 1560,55 EUR. Ľ. Rakyta navrhol, že za tú cenu, čo je v ponuke – sme požadovali
trojsklo, 50% záloha a dodávka do 15 pracovných dní.
b) Miroslav Komendák – výstup, na Baranec – poslanci stanovili termín na 14.08.2011,
organizačne zabezpečí Mgr. Zuzana Zemková.
c) Miroslav Komendák – nakoľko p. Palásthy sa nedostavil na zasadnutie OZ konané dňa
24.06.2011, na ktorom sa prejednávalo ubytovávanie na súkromí, treba mu napísať list na
dodržiavanie ustanovení zákona a VZN obce pri poskytovaní ubytovania.
d) Miroslav Komendák – treba doriešiť drobné stavby, odporúčanie – upozorniť všetkých
občanov, že aj staré stavby humien a drobných prístreškov sa vzťahuje stavebný zákon a je potrebné si
ich dať majetkoprávne do poriadku, aby v budúcnosti nemali problémy napr. pri dedení..
e) Ján Rakyta – doniesol ponuky na kosačku.
f) Stretnutie komisie pre ochranu verejného záujmu – prejednanie sťažnosti Vladimíra
Šuchtára na starostku a podania sťažnosti P. Mičáňa na plot O.Orlíka bude dňa 03.08.2011.
g) Ľ. Rakyta – obnoviť rokovania so SLK ohľadom územného plánu zóny; na stavebnej
komisii prejednať projekt na rekonštrukciu KD a následne pozvať projektanta na konzultácie.
h) Miroslav Komendák – zabezpečiť v období vegetačného kľudu vypílenie starých a suchých
stromov ( L. Mičuda, pod škôlkou) a presvetlenie stromov na cintoríne a pred vstupom do obce.
Upozorniť nadriadené orgány na premnoženie sa medveďov a ohrozovanie občanov z ich strany – pod
ihriskom.
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 29.07.2011

zapísala Jana Frianová

