Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Veterná Poruba konaného dňa 25.06.2020
v zasadačke Obecného úradu vo Veternej Porube
Prítomní poslanci: podľa priloženej prezenčnej listiny
Prítomní hostia, občania: Miroslav Komendák
Program: podľa priloženej pozvánky
Zapisovateľ: Jana Frianová
Overovateľ: Ing. Katarína Mičuchová
1. Program rokovania
Program rokovania Obecného zastupiteľstva bol schválený všetkými hlasmi prítomných tak, ako bol
zverejnený v návrhu na pozvánke.
Za: Ing. Katarína Mičuchová, Ing. Mariana Orolimova, Mgr. Michala Klocková, Mgr. Igor Petra, Marek Lizúch
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

Na návrh starostky bol program rokovania doplnený o body „Žiadosť o odkúpenie pozemku C KN
328/13 žiadateľov: Mário a Mgr. Eva Vetríkoví, Veterná Poruba 54“ a „Zmena rozpočtu rozpočtovými
opatreniami RO 4/2020 a 5/2020“. Doplnenie programu bolo schválené všetkými hlasmi prítomných
poslancov.
Za: Ing. Katarína Mičuchová, Ing. Mariana Orolimova, Mgr. Michala Klocková, Mgr. Igor Petra, Marek Lizúch
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
V zmysle Rokovacieho poriadku za zapisovateľku určila starostka obce Janu Frianovú a za
overovateľa zápisnice Ing. Katarínu Mičuchovú. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie
zapisovateľky a overovateľa zápisnice.
Za: Ing. Katarína Mičuchová, Ing. Mariana Orolimová, Mgr. Michala Klocková, Mgr. Igor Petra, Marek Lizúch
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

3. Kontrola uznesení z 3. zasadnutia OZ konaného dňa 28.05.2020
Kontrolu uznesení urobila starostka a týkala sa uznesení z 3. zasadnutia OZ konaného dňa 28.05.
2020 prijatých pod č. 11/2020 až č. 22/2020. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že uznesenia z
predchádzajúceho zasadnutia boli splnené alebo sa pribežne plnia.
Za: Ing. Katarína Mičuchová, Ing. Mariana Orolimová, Mgr. Michala Klocková, Mgr. Igor Petra, Marek Lizúch
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený od 26.05.2020 do 10.07.2020 na úradnej tabuli obce
a webovom sídle obce. Obecné zastupiteľstvo aj starostka môže kedykoľvek poveriť hlavnú
kontrolórku vykonaním aj inej kontroly, ako sú v pláne uvedené. Obecné zastupiteľstvo:
a) schvaľuje všetkými hlasmi prítomných Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II.
polrok 2020

b) poveruje hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti.
Za: Ing. Katarína Mičuchová, Ing. Mariana Orolimová, Mgr. Michala Klocková, Mgr. Igor Petra, Marek Lizúch
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

5. Schválenie podmienok prevodu majetku obce v súlade so zverejneným zámerom
Zámer prevodu majetku bol od 03.06.2020 zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce
v zákonnej lehote 15 dní pred rokovaním Obecného zastupiteľstva. V tejto lehote neboli k
zverejnenému zámeru pripomienky doručené na Obecný úrad.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba podľa § 11, ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p. v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v z.n.p. a na základe schváleného a zverejneného zámeru ( 3.6.2020) prevodu majetku obce zo dňa
28.5.2020 schvaľuje prevod majetku obce – predaj nasledovných pozemkov vo vlastníctve Obce
Veterná Poruba:
C KN 307/289 – druh pozemku orná pôda, výmera 27 m2,
C KN 307/290 – druh pozemku orná pôda, výmera 34 m2,
za cenu 10 €/m2 žiadateľovi Erikovi Amrovi, štátna príslušnosť SR, Pod Slivkou 512/2, 031 04
Liptovský Mikuláš, SR, pričom dôvod hodný osobitného zreteľa je umiestnenie pozemkov vo
vlastníctve obce, ktoré sú prístupom alebo súčasťou stavebných pozemkov vytýčených geometrickým
plánom pre výstavbu rodinných domov v novom stavebnom obvode v Lokalite Pri ihrisku.
Za: Ing. Katarína Mičuchová, Ing. Mariana Orolimová, Mgr. Michala Klocková, Mgr. Igor Petra, Marek Lizúch
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

6. Schválenie úveru na financovanie investičnej činnosti v obci - dostavby miestnej
komunikácie v Lokalite Pri ihrisku a výstavby garáže pre hasičskú techniku
Poslancom boli ešte pred 3.zasadnutím OZ 28.5.2020 doručené ponuky na poskytnutie úveru zo
Slovenskej sporiteľne (úroková sadzba 0,74 % p.a. na 5 rokov splácania úveru) a Prima Banky
Slovensko, a.s. (úroková sadzba 0,70 % p.a. na 5 rokov splácania úveru). Taktiež im bolo doručené
stanovisko hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie úveru. Stanovisko je priložené
k zápisnici a odporúčaných 50% výšky úveru z bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roku
(do 98 000,- € ) je postačujúcich na dofinancovanie miestne komunikácie aj prípadné iné investície.
Takisto, v súlade so zákonom, vychádzajú aj ročné splátky istiny vrátane úrokov (25 % - do 47 092,- €
). Na predchádzajúcom zasadnutí OZ sa poslanci dohodli, že dofinancovanie miestnej komunikácie
z úveru doplnia o ďalšie investície obce, ktoré môžu byť z úveru financované. Pred 4. zasadnutím OZ
bola obci ponúknutá ešte výhodnejšia úroková sadzba z dôvodu zmeny bankových odvodov od
Slovenskej sporiteľne, a to 0,19 % p.a. na 5 rokov. Táto bola doručená poslancom spolu s vyjadrením
Prima banky, ktorej úroková sadzba sa nemenila. Po zasadnutí stavebnej komisie a podľa výšky
rozpočtu na garáž pre hasičskú techniku, v súlade so stanoviskom hlavnej kontrolórky, poslanci
schválili prijatie úveru na investičné akcie v obci (dostavba MK pri ihrisku a garáž pre hasičskú
techniku) od Slovenskej sporiteľne vo výške 90 000,- € s dobou splácania 5 rokov a úrokovou sadzbou
0,19 % p.a..
Za: Ing. Katarína Mičuchová, Ing. Mariana Orolimová, Mgr. Michala Klocková, Mgr. Igor Petra, Marek Lizúch
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

7. Žiadosť o odkúpenie pozemku
Starostka obce informovala poslancov o žiadosti Mária a Mgr. Evy Vetrikových, Veterná Poruba 54,
Liptovský Mikuláš o odkúpenie pozemku, ktorý je vedený v registri „C“ parc. č. 328/13 ako
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 35 m2, odčlenený z parcely C KN 328/5, vedenej na LV č. 798.
Pozemok je vo vlastníctve obce.

Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba podľa § 11, ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p. v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v z.n.p. schvaľuje zámer prevodu majetku obce – predaj pozemku vo vlastníctve Obce Veterná
Poruba C KN 328/13 – druh zastavaná plocha a nádvorie o výmere 35 m2, odčlenený z parcely C KN
328/5, vedenej na LV č. 798, vlastník Obec Veterná Poruba, geometrickým plánom č. 3699525870/2020 zo dňa 2.6.2020 overený Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom pod č.
G1-620/2020 dňa 10.6.2020 za cenu 10 €/m2 žiadateľom Mário Vetrík, rod. Vetrík a Mgr. Eva
Vetríková, rod. Hrabovská, štátna príslušnosť SR, Veterná Poruba 54, 031 04 Liptovský Mikuláš, SR,
pričom dôvod hodný osobitného zreteľa je umiestnenie pozemku v predzáhradke rodinného domu s.č.
Veterná Poruba 54.
Za: Ing. Katarína Mičuchová, Ing. Mariana Orolimová, Mgr. Michala Klocková, Mgr. Igor Petra, Marek Lizúch
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

8. Rozpočtové opatrenia RO 4/2020 a 5/020
- rozpočtové opatrenie starostky obce 4/2020
starostka obce oboznámila poslancov s vykonanými zmenami v rozpočte obce na rok 2020
rozpočtovým opatrením č. 4/2020, ktoré je v kompetencii starostky obce a poslancom bolo doručené
spolu s pozvánkou na zasadnutie. Je priložené k zápisnici.
Rozpočtové opatrenie č.4/2020 sa týka navýšenia príjmov o sumu 1.224 € na zabezpečenie sčítania
obyvateľov, domov a bytov 2021 (poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu).
Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba všetkými hlasmi prítomných berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 4/2020.

-rozpočtové opatrenie obecného zastupiteľstva
starostka obce predložila poslancom návrh rozpočtového opatrenia č. 5/2020, ktoré je priložené k
zápisnici. Rozpočtové opatrenie č.5/2020 sa týka navýšenia kapitálových výdavkov vo výške 2.880,€ z dôvodu nákupu pozemkov pod ihriskom schválených uznesením OZ dňa 28.05.2020.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba všetkými hlasmi prítomných schvaľuje rozpočtové
opatrenie č.5/2020.
Za: Ing. Katarína Mičuchová, Ing. Mariana Orolimová, Mgr. Michala Klocková, Mgr. Igor Petra, Marek Lizúch
Proti: 0,
Zdržal sa:

9. Investičné akcie v II. polroku
Na základe výsledkov rokovania stavebnej komisie, ktorá zasadala pred OZ, bude v priebehu II.
polroka 2020 zrealizované prekrytie jarku za Tkáčovcami v celkovej hodnote cca 6 000,- €. Z dôvodu
narastajúcich problémov s nedisciplinovanosťou občanov pri nakladaní s komunálnym odpadom, bude
potrebné riešiť osadenie rampy pri vstupe na účelovú komunikáciu pri parčíku a následne aj oplotenie
zberného miesta. V rámci údržby budovy MŠ a OÚ bude počas letných mesiacov opravená časť
fasády. Ostatné práce budú dohodnuté v závislosti od plnenia príjmov z podielových daní v ďalších
mesiacoch.

10. Rôzne
Starostka obce informovala poslancov o výsledkoch rokovania so zástupcami cirkvi vo veci
prenajímania priestorov materskej školy pre potreby obce. Obec má v súčasnosti uzatvorenú nájomnú
zmluvu na dobu neurčitú, pričom ročný nájom sa započítava do prác urobených a zafinancovaných
obcou na predmete nájmu. Zástupcovia cirkvi navrhujú uzatvorenie nájomnej zmluvy na min. 20
rokov s tým, že obec bude investovať do údržby a opráv cirkevného majetku. Doba nájmu by bola
určená podľa potreby príslušných výziev na získanie nenávratných finančných prostriedkov
z verejných zdrojov. Tento údaj overí starostka. Je však možné dať do nájomnej zmluvu klauzulu
a nevypovedaní zmluvy počas trvania udržateľnosti projektu v konkrétnej výzve. O podrobných
podmienkach zmluvy bude ešte zastupiteľstvo rokovať na najbližšom zasadnutí.

Návrh na uznesenia
Uznesenia boli prijímané priebežne počas rokovania a ich schvaľovanie prítomnými je evidované pri
každom hlasovaní zvlášť.
Overovateľ:
Ing. Katarína Mičuchová

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

Zapisovateľka:
zapísala Jana Frianová

................................................

Vo Veternej Porube 25.06.2020
..................................................
PhDr. Desana Stromková, starostka

