ZÁPISNICA
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veterná Poruba
konaného dňa 17.12.2012 v zasadačke Obecného úradu vo Veternej Porube

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny, ospravedlnení Ľubomír Rakyta
Program: podľa priloženej pozvánky
Zapisovateľ: Jana Frianová
Overovatelia: Mgr. Zuzana Zemková, 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
Za zapisovateľku určila starostka obce Janu Frianovú a za overovateľov Mgr. Zuzanu
Zemkovú a Jána Rakytu. 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 11. zasadnutí konanom dňa 29.11.2012
a OZ konštatuje, že prijaté uznesenia boli splnené.
5. Závery z kontroly okresného prokurátora na prenesený výkon štátnej správy
Starostka obce informovala poslancov, že kontrola okresného prokurátora sa týkala
preneseného výkonu štátnej správy na úseku evidencie obyvateľstva (hlásenie pobytu
občanov a registri obyvateľov SR), na úseku vodnej správy, ochrany ovzdušia, ochrana
prírody a krajiny a na úseku ohlasovania drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích
prác. Na základe vykonanej kontroly boli obci doručené Upozornenia prokurátora č. Pd
100/12-3, Pd 101/12-3, Pd 102/12-3, Pd 103/12-3 a Pd 104/12-3. Poslanci obecného
zastupiteľstva jednotlivé upozornenia okresného prokurátora prerokovali a ku každému prijali
opatrenia, ktoré tvoria prílohu zápisnice, a ktoré do 30 dní od doručenia upozornení obecný
úrad odošle na Okresnú prokuratúru.
6. Schválenie rozpočtových opatrení pre rok 2012
Prevod z Fondu rozvoja obce - Starostka obce informovala poslancov, že je potrebné previesť
z Fondu rozvoja obce finančné prostriedky na úhradu faktúry za územnoplánovaciu
dokumentáciu s názvom Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Veterná Poruba a na
úhradu faktúry za projektovú dokumentáciu – Kanalizácia a ČOV obce Veterná Poruba.

a) Obecné zastupiteľstvo všetkými hlasmi prítomných schvaľuje použitie prostriedkov
z Fondu rozvoja obce vo výške 2000,- EUR na úhradu faktúry za územnoplánovaciu
dokumentáciu s názvom Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce Veterná Poruba.
b) Obecné zastupiteľstvo všetkými hlasmi prítomných schvaľuje použitie prostriedkov
z Fondu rozvoja obce vo výške 4620,-EUR na úhradu faktúry za projektovú dokumentáciu
Kanalizácia a ČOV obce Veterná Poruba.
c) Obecné zastupiteľstvo všetkými hlasmi prítomných schvaľuje presun rozpočtových
prostriedkov z položky Výkup pozemkov na položku Projektová dokumentácia kanalizácie
a ČOV obce Veterná Poruba v nevyhnutnom rozsahu, pričom sa nemenia celkové príjmy
a celkové výdavky.
7. Inventarizácia
Starostka poslancov informovala poslancov, že je potrebná vykonať fyzickú inventarizáciu
majetku od 18.12.2012 do 18.01.2013.
Jana Frianová – poslancom a členom inventarizačných komisií rozdala inventarizačné
záznamy.
8. Rôzne a diskusia
a) starostka obce - informovala poslancov o žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov
na mzdy a prevádzku pre Súkromné centrum Voľného času Liptovská Štiavnica, ktoré podľa
prílohy údajne navštevujú tri deti z našej obce. Starostka obce preverí u rodičov, či deti
z našej obce navštevujú toto centrum.
b) Ing. Ján Kamenský – 11.decembra pri vývoze smetí popolnice od č.101 vynášal p. Hudec
č.108 k domu p. Petra Stromku – starostka obce túto informáciu preverí, pretože šofér kuka
vozu obecnému úradu poskytol inú informáciu.
c) Miroslav Komendák – je potrebné zakúpiť závesy na okná do Kultúrneho domu; zmizla
mreža pri telefónnej búdke, je potrebné dať novú a zavariť ju.
9. Návrh na uznesenia
Uznesenia boli prijímané priebežne počas rokovania a ich schvaľovanie prítomnými je
evidované pri každom hlasovaní zvlášť.

Overovatelia:
Mgr. Zuzana Zemková

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

Ján Rakyta

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

Vo Veternej Porube 17.12.2012

zapísala Jana Frianová

