ZÁPISNICA
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veterná Poruba
konaného dňa 18.4.2013 v zasadačke Obecného úradu vo Veternej Porube

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program: podľa priloženej pozvánky
Zapisovateľ: Jana Frianová
Overovatelia: Ing. Ján Kamenský a Ján Rakyta
Návrhová komisia: Ľubomír Rakyta, Miroslav Komendák, Ing. Ján Kamenský
1. Program rokovania
Program rokovania Obecného zastupiteľstva bol schválený všetkými hlasmi prítomných tak,
ako bol uvedený na pozvánke.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku určila starostka obce Janu Frianovú a za overovateľov Ing. Ján Kamenský
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 Miroslav Komendák, Ing. Ján Kamenský a Ľubomír
Rakyta. Obecné zastupiteľstvo všetkými hlasmi prítomných volí návrhovú komisiu.
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Kontrolu uznesení urobila starostka a týkala sa uznesení prijatých na 2. zasadnutí konanom
dňa 8.3.2013. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že uznesenia prijaté na 2.zasadnutí boli
splnené alebo sa plnia priebežne.
5. Uprázdnenie mandátu poslanca obecného zastupiteľstva
Starostka obce informovala poslancov, že dňa 5.4.2013 bolo Mgr. Zuzanou Zemkovou,
Veterná Poruba 92 doručené na obecný úrad oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca
obecného zastupiteľstva v zmysle § 25, ods. 2c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
vznp.. Obecné zastupiteľstvo Veterná Poruba berie na vedomie uprázdnenie mandátu
poslanca OZ vo Veternej Porube po Mgr. Zuzane Zemkovej ku dňu 5.4.2013.
6. Správa predsedu Miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do orgánov
samosprávy obcí v roku 2010
Predsedníčka MVK Zita Fašiangová oboznámila obecné zastupiteľstvo s výsledkami volieb
náhradníkov na funkciu poslanca OZ. Konštatovala, že prvým náhradníkom sa stal Mgr. Igor
Petra.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu predsedníčky Miestnej volebnej komisie
o výsledkoch volieb do samosprávy obcí v roku 2010 a o prvom náhradníkovi Mgr. Igorovi
Petrovi na uprázdnený mandát poslanca OZ.
7. Zloženie sľubu

Mgr. Igor Petra zložil zákonom predpísaný sľub poslanca, ktorý potvrdil svojím podpisom.
Mgr. Igorovi Petrovi bolo vydané Osvedčenie o tom, že sa dňom 18.4.2013 stal poslancom
Obecného zastupiteľstva vo Veternej Porube Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje v zmysle § 51,
ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí vznp. nastúpenie náhradníka
Mgr. Igora Petru za poslanca obecného zastupiteľstva na uprázdnený mandát poslanca po
zložení zákonom predpísaného sľubu.
8. Rôzne a diskusia
a) Súdne konanie medzi obcou a firmou Premier Consulting, s.r.o
Starostka informovala poslancov o výsledku súdneho sporu medzi obcou a firmou Premier
Consulting s.r.o. z Komárna, s ktorou podpísal (bez súhlasu obecného zastupiteľstva)
niekoľko zmlúv bývalý starosta ešte na konci roku 2008. Na základe jednej zo zmlúv bola
obci vystavená faktúra na 1.180,- eur ako záloha za práce, ktoré bude firma pre obec robiť
(spracovanie projektu pre čerpanie fondov EÚ). Došlú faktúru starosta neodovzdal
pracovníčke, faktúru obec nezaplatila a v roku 2011 začala firma prostredníctvom advokátskej
kancelárie z BA vymáhať dlh aj s úrokmi z omeškania. Celkove sa suma vyšplhala až na cca
4 000 eur, ktoré obec mala zaplatiť na základe platobného rozkazu Okresného súdu v LM.
Obec podala v zákonnej lehote odpor voči platobnému rozkazu a počas druhého konania bol
návrh advokátskej kancelárie na zaplatenie dlžnej sumy stiahnutý z dôvodu neoprávneného
podpísania zmluvy starostom bez súhlasu OZ. Úspešný súdny spor bol jedným z mála na
Slovensku. Väčšina obcí musela plniť záväzky z takýchto nevýhodných zmlúv.
b) Projekt na kanalizáciu I. etapa – žiadosť o dotáciu
Podľa informácií zverejnených na internetovej stránke Environmentálneho fondu nebola
žiadosť obce o dotáciu na I. etapu kanalizácie podporená.
c) Kamerový systém – žiadosť o dotáciu
Obec podala v rámci výzvy žiadosť o dotáciu na kamerový systém v záujme zvýšenia
bezpečnosti v obci. Táto žiadosť nebola podporená.
d) Kultúrny dom Poslanci sa dohodli na termíne zasadnutia stavebnej komisie (24.4.), na ktorom vyberú
ponuku na odvodnenie základov KD a opravy podlahy. Starostka informovala poslancov
o zmene zákona o verejnom obstarávaní platnom od 1.7.2013, ktorý zrušil možnosť
obstarávať stavebné práce do 20 tis.eur na základe prieskumu trhu a od tohto termínu sa budú
musieť všetky zákazky nad 1 000 eur obstarávať podľa zákona. Pre obce nastane veľký
problém, pretože napr. aj na dodávku elektriny a uhlia bude treba vyhlasovať verejné
obstarávanie.

10. Návrh na uznesenia
Uznesenia boli prijímané priebežne počas rokovania a ich schvaľovanie prítomnými je
evidované pri každom hlasovaní zvlášť.
Overovatelia:
Ing. Ján Kamenský

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

Ján Rakyta

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

Vo Veternej Porube 18.4.2013

zapísala Jana Frianová

