ZÁPISNICA
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veterná Poruba
konaného dňa 29.11.2012 v zasadačke Obecného úradu vo Veternej Porube

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program: podľa priloženej pozvánky
Zapisovateľ: Desana Stromková
Overovatelia: Ľubomír Rakyta, Ján Rakyta
Návrhová komisia: Mgr. Zuzana Zemková, Ing. Ján Kamenský, Miroslav Komendák,
1. Program rokovania
Poslanci program rokovania obecného zastupiteľstva schválili všetkými hlasmi prítomných
tak, ako bol uvedený v pozvánke.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zápis z rokovania napíše Desana Stromková a overia ho Ľubomír Rakyta a Ján Rakyta.
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, Ing. Ján Kamenský a Miroslav
Komendák. Obecné zastupiteľstvo všetkými hlasmi prítomných volí návrhovú komisiu.
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Kontrola uznesení sa týkala uznesení prijatých na 10. zasadnutí konanom dňa 25.10.2012
a OZ konštatuje, že prijaté uznesenia boli splnené.
5. Správa o vykonanej následnej finančnej kontrole
Hlavná kontrolórka obce vykonala v dňoch 25. a 31.10.2012 následnú finančnú kontrolu na
došlé faktúry IX/2012. Skonštatovala, že neboli zistené porušenia finančnej disciplíny a pri
nakladaní s finančnými prostriedkami obce sa dodržuje maximálna hospodárnosť,
efektívnosť, účelnosť a účinnosť vďaka zodpovednej práci obidvoch orgánov obce
i poverenej zamestnankyne obce. Správa je priložená k zápisnici.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o následnej finančnej kontrole.
6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Veterná Poruba č. 1/2012 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Poslanci obecného zastupiteľstva sa zaoberali návrhom VZN č.1/2012, ktorý bo zverejnený
na pripomienkovanie v zmysle zákona. V lehote podávania pripomienok bola na obecný úrad
doručená jedna pripomienka od občana, týkajúca sa daňových úľav občanov nad 70 rokov.
Táto pripomienka vzhľadom na miestne podmienky a rozsah poskytovaných úľav nebola
zohľadnená. Obec eviduje málo daňovníkov na 70 rokov, ktorí by bývali spolu so
samostatnými rodinami svojich detí a zneužívali tak systém úľav. Sadzby daní pre rok 2013
zostávajú tak, ako v roku 2012.

Obecné zastupiteľstvo prijíma všetkými hlasmi prítomných Všeobecne záväzné nariadenie
obce Veterná Poruba č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Schválené VZN bude vyvesené na 15 dní a účinné bude
1.1.2013.
7. Programový rozpočet obce na rok 2013
Návrh Programového rozpočtu na rok 2013 bol zverejnený, o jeho hlavných položkách boli
občania informovaní aj na zhromaždení obyvateľov 9.11.2012. Vzhľadom na politiku štátu,
sú obce povinné ušetriť zo svojich rozpočtov minimálne 15 %. Obciam budú pre rok 2013
znižované podielové dane. Programový rozpočet je postavený ako vyrovnaný a obsahuje
hlavné investičné aktivity obce v roku 2013. Tvorí súčasť zápisnice a zverejnený je aj na
internetovej stránke obce. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje všetkými hlasmi prítomných
Programový rozpočet obce na rok 2013.
8. Finančný rozpočet obce na roky 2013 - 2015
Poslancom bol predložený návrh finančného rozpočtu obce na najbližšie 3 roky. Rok 2013
vychádza z Programového rozpočtu obce na rok 2013, ostatné dva roky sú výhľadové.
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu je kladné a obecné zastupiteľstvo Finančný
rozpočet na rok 2013 schvaľuje a rozpočet na roky 2014 a 2015 berie na vedomie.
9. Rôzne a diskusia
a) Starostka
- informovala prítomných o verejnom prerokovaní Zmien a doplnkov územného plánu obce
s dotknutými orgánmi i s občanmi obce. Občania k návrhu zmien a doplnkov nemali
pripomienky, k pripomienkam PD Smrečany bude treba zvolať samostatné pracovné
stretnutie zástupcov obce, SLK a družstva. Písomné pripomienky budú akceptované len do
termínu 20.12.2012.
- v súvislosti s novelou zákona o odpadoch je potrebné v obci zabezpečiť nakladanie s bio
odpadom z domácností (z kuchýň) a z jedální. Starostka navrhla rozdať v obci anketu a zistiť
záujem občanov o malé domové kompostárne, na ktoré by obec dala prostriedky získané zo
skládky, prípadne by spracovala projekt na dotáciu. Domáce kompostovanie a využívanie
kompostu pre vlastnú potrebu je v obci najvýhodnejšie aj kvôli tomu, že náklady obce na
tento druh odpadu nemôžu byť zarátané do miestneho poplatku za komunálny odpad.
- upozornila na požiadavku šoférov autobusu, ktorá sa týka vybetónovania pásov (prípadne
dlažba) v autobusovej garáži
- v najbližšom období je potrebné zaoberať sa aj opravou fasády ZPOZu a HZ.
- je potrebné urobiť fyzickú inventarizáciu majetku, financií, pohľadávok, zásob a zostatkov
na účtoch v zmysle zákona o účtovníctve. Do konca roka je potrebné vytvoriť inventarizačné
komisie a previesť fyzickú inventúru.
b) Ľubomír Rakyta
– požiadal, aby správy v MR boli hlásené okolo 17.00, nie pred 16.30.
- zaoberať sa požiadavkami občanov zo zhromaždenia obyvateľov – svojvoľné oplotenie časti
uličky J. Socháňom – pokiaľ obec nedá spraviť vytyčovací geometrický plán, nebude zjavné
kadiaľ presne vedie hranica obecného pozemku a aký je záber súkromného pozemku J.
Socháňa. Vytýčenie sa bude robiť počas vytyčovania trasy kanalizácie.
- upozornil na neporiadok pri veľkoobjemových kontajneroch – stále sa nájdu ľudia, ktorí
nevedia alebo nechcú vsypať odpad tam, kam patrí. Bude treba nanovo pooznačovať
kontajnery podľa druhu odpadu, premiestniť ich na nové miesto a možno pooddeľovať
vysadením stromkov okolo jednotlivých kontajnerov. V súvislosti s tým starostka
informovala poslancov o novej výzve na kamerové systémy v rámci boja proti kriminalite

(MV SR). Termín podania projektu je 15.1.2013. V obci by bolo treba osadiť 4 kamery
s nočným videním.
- zimná údržba ciest – objednávka je daná na PD Smrečany. Bola starostkou oslovená aj firma
Slovkorekt, M. Hlavna, na ktorú dal kontakt? Nie, starostka tak urobí v najbližších dňoch.
c) Zuzana Zemková – ako bude zabezpečená vianočná výzdoba obce? – Zástupca zabezpečil
nové svetlá na vianočný stromček – biele pásy.
d) Ján Rakyta
– úprava smetiska – kontajnery – na jar – zabezpečia futbalisti a stolní tenisti,
- prístup ku kontajnerom upraviť, zviesť dažďovú vodu mimo cesty
- nájsť najvhodnejšie riešenie prebierky stromov v parčíku, kto spíli stromy, komu pôjde
drevná hmota a kto dá do poriadku priestor
e) Miroslav Komendák
– zanášanie vpustí lístím a na jeseň slamou, kontrolovať koše vo vpustiach, pred Dušanom
Stromkom dať mrežu na vpusť s väčšími okami,
- parkovanie áut na miestnych komunikáciách riešiť cez dopravnú políciu, upozorniť všetkých
cez rozhlas, aby si autá dávali za bránu.
- voľný pohyb psov po obci – J. Lizúch a Peter Križian – upozorniť listom, potom pokuta
podľa VZN
- problém s kopaním hrobov „zporiadky“ – dať do ankety otázky a len tých, čo budú súhlasiť
oslovovať na kopanie hrobov, ostatní si túto službu budú objednávať u pohrebníctva v LM.
- máme novú rozhlasovú ústredňu, ale je potrebné ešte opraviť rozhlasové vedenie
- mal výhrady k slabej účasti rodičov na Katarínskej zábave, ktorej výťažok išiel pre MŠ
- v KD je potrebné preveriť vodovod – vlhne na WC pri bare a aj v kuchynke – osloviť Vlada
Mlynarčíka
7. Návrh na uznesenia
Uznesenia boli prijímané priebežne počas rokovania a ich schvaľovanie prítomnými je
evidované pri každom hlasovaní zvlášť.

Overovatelia:

Ľubomír Rakyta

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

Ján Rakyta

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

Vo Veternej Porube 29.11.2012

zapísala:

Desana Stromková

