ZÁPISNICA
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veterná Poruba
konaného dňa 29.11.2013 v zasadačke Obecného úradu vo Veternej Porube

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny, ospravedlnený Ľubomír Rakyta
Prítomní hostia a verejnosť: Marcela Herichová, Ján Rakyta st.
Program: podľa priloženej pozvánky
Zapisovateľ: Jana Frianová
Overovatelia: Ján Rakyta a Miroslav Komendák
Návrhová komisia: Ján Rakyta, Ing. Ján Kamenský, Mgr. Igor Petra

1. Program rokovania
Program rokovania Obecného zastupiteľstva bol schválený všetkými hlasmi prítomných tak, ako bol
uvedený v návrhu na pozvánke.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku určila starostka obce Janu Frianovú a za overovateľov Jána Rakytu
a Miroslava Komendáka. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľky
a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Ján Rakyta, Ing. Ján Kamenský a Mgr. Igor Petra. Obecné
zastupiteľstvo všetkými hlasmi prítomných volí návrhovú komisiu.

4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Kontrola uznesení urobila starostka a týkala sa uznesení prijatých na 9. zasadnutí konanom dňa
25.10.2013. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že uznesenia prijaté na 9.zasadnutí boli splnené alebo
sa pribežne plnia.

5. VZN č. 5/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Poslanci obecného zastupiteľstva sa zaoberali návrhom VZN č.5/2013, ktorý bo zverejnený na
pripomienkovanie v zmysle zákona. V lehote podávania pripomienok bola na obecný úrad doručená
jedna pripomienka od občana Ľ.R.ml. Týkala sa zníženia dane zo stavieb na bývanie pri vlastníkoch
nad 70 rokov a držiteľoch preukazu ZŤP. Navrhoval, aby v prípade, že je stavba obývaná majiteľmi
nad 70 rokov a mladými rodinami s deťmi, nebola táto úľava vo výške 25 % zohľadnená. Vzhľadom
k tomu, že podľa novely daňových zákonov podáva daňové priznanie každý vlastník za svoj podiel, je
do VZN v tomto bode doplnené, že stavby majú zníženú sadzbu pri vlastníkoch obidvoch skupín
podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník.
Sadzby daní na nasledujúce roky sa menili v dvoch prípadoch:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu z 0,04 €, na
0,10€.
b) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) vo VZN – humná, väčšie skladové priestory nad 25
m2 vo vlastníctve fyzických osôb z 0,17 €, na 0,08 €.
Súčasne bola doplnená formulácia pri uplatňovaní 25% zníženia sadzby dane zo stavieb na bývanie,
že sa jedná o zníženie sadzby pre oprávnené skupiny daňovníkov podľa výšky ich spoluvlastníckeho
podielu v stavbe určenej na bývanie.

Obecné zastupiteľstvo prijíma všetkými hlasmi prítomných Všeobecne záväzné nariadenie obce
Veterná Poruba č. 5/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Schválené VZN bude vyvesené na 15 dní a účinné bude 1.1.2014.

6. Rozpočet obce na roky 2014 – 2016
Návrh Programového rozpočtu na rok 2014 a finančného rozpočtu na roky 2014 – 2016 boli
zverejnené, o jeho hlavných položkách boli občania informovaní aj na zhromaždení obyvateľov
08.11.2013. Rozpočet obce na rok 2014 je postavený ako vyrovnaný a obsahuje hlavné investičné
aktivity obce v roku 2014. Tvorí súčasť zápisnice a zverejnený je aj na internetovej stránke obce.
Poslancom bol predložený návrh finančného rozpočtu obce na najbližšie 3 roky. Rok 2014 vychádza z
Programového rozpočtu obce na rok 2014, ostatné dva roky sú výhľadové. Stanovisko hlavnej
kontrolórky k návrhu rozpočtu je kladné a obecné zastupiteľstvo ho vzalo na vedomie.
K predloženým návrhom prišli zo strany občana Ľ.R.ml. tri pripomienky:
I. Prečo fasáda KD nie je rozpočtovaná až po vykonaní výberového konania, aby sa do rozpočtu
uviedla víťazná suma, a prečo nie je v Programovom rozpočte vyčlenená samostatne? Odpoveď –
suma bola stanovená orientačne podľa ceny práce zisťovanej v priebehu roka a bude v rámci
rozpočtu oddelená od ostatných kultúrnych činností a výdavkov na kultúru v súlade s
pripomienkou.
II. Prečo sa rozpočtujú financie na prekrytie jarku, ide o neefektívne vynaložené peniaze – nemá
sa zo strany obce dovoliť neorganizované zasýpanie jarku stavebnou sutinou, ktorú tam občania
vyvážajú bez obmedzenia a rýchlejšie tak zasýpajú skládku – mali by za to platiť. V jarku za
Tkáčovcami nie je prevádzkovaná skládka, ide zo strany Povodia Váhu o povolené zasýpanie
jarku za účelom spevnenia brehov, kde po pravej strane pôjde v budúcnosti kanalizačný zberač
„B“. Obec nemôže vyberať poplatky za sypanie odpadu. Problém s nadmerným vysýpaním bude
riešený na inom zasadnutí mimo problematiky predkladaného rozpočtu. Úprava plochy pod
veľkoobjemové kontajnery bude ukončená v roku 2014.
III. V Aktivite 7.4 – výkup pozemkov pod cestu v stavebnom obvode - zaoberať sa aj výkupom
cesty okolo môjho domu a iných nevysporiadaných ciest v obci - Jedinou nevysporiadanou cestou
je cesta na Hriadkach a nakoľko sa nejedná o veľké položky, je zahrnutá Aktivite 7.4 – Výkup
pozemkov pod inžinierske siete v novom stavebnom obvode.
J. Rakyta – prečo je úprava dočasnej prístupovej komunikácie k novému stavebnému obvodu zahrnutá
do rozpočtu na rok 2014? - M. Komendák – účelová cesta už bola spravená, bude fakturovaná v tomto
roku; financie v budúcoročnom rozpočte určené na cestu budú presunuté na zrealizovanie oplotenia
cintorína. Požiadal prítomných poslancov, aby dokončili prieskum záujmu medzi občanmi o domáce
kompostéry.
J. Kamenský – zníženie nákladov na verejné osvetlenie – dať v roku 2014 urobiť projekt na
úspornejšie osvetlenie obce a zaviesť svietenie aj počas noci
- naplánovať členské v MAS Horný Liptov do rozpočtu na rok 2014, suma 200 eur bude zobratá
z položky 611 Tarifné platy a presunutá na položku 642 Členské príspevky
- z čoho je plánovaný pravidelný príjem vo výške 13 200 v kapitálovom rozpočte? - Jedná sa
o zmluvne dohodnuté splátky z predaja obecného majetku (vodovodu), do ktorého obec investovala
vlastné prostriedky ešte v roku 2005, a ktorý LVS, a.s. odkúpi ako správca zariadenia za sumy vyše 65
.000 eur. Zmluva bola podpísaná v roku 2013 a plniť sa začne po dobu 6 rokov. Obec tak splatí úver
v predstihu a bude mať zdroje na financovanie investičných aktivít v obci.
- aký je dôvod nárastu plánovaných výdavkov na položke 611 Tarifné platy a prečo je taký rozdiel
medzi rokom 2011/12 a 2014? V plánovanom rozpočte na rok 2014 je zohľadnený nárast miezd
zamestnancov verejnej správy o 16 % schválený NR SR ( neboli upravované od roku 2003) a rozdiel
medzi rokmi je daný zvýšením úväzku starostky v polovici roku 2012 o jednu hodinu.
- či sa nachádza v aktivite 6.6. Podpora športových podujatí len podpora futbalistov, alebo aj podpora
úspešného reprezentanta obce Z.Žuffu – plánovaná je podpora všetkých, aj stolného tenisu. Činnosť
FO bude prehodnotená po členskej schôdzi TJ, nakoľko na podporu futbalu idú veľmi veľké
prostriedky zo spoločného balíka peňazí.
- či je v rozpočte plánované riešenie odvodnenia cesty popred D.Hudeca a križovatky pred Ľ.R. ml.? –
áno, v Aktivite 8.1 Správa a údržba miestnych komunikácií
- či pri Programe Odpadové hospodárstvo je plánovaný aj nákup kompostérov ? – Nie, obec sa pokúsi
spracovať v roku2014 projekt na získanie finančných prostriedkov z aktuálnych výziev.

Po zodpovedaní otázok od poslancov a po zmenách vykonaných v rozpočte na rok 2014 na základe ich
pripomienok, bolo o budúcoročnom rozpočte hlasované.
Na základe súhlasného stanoviska obecné zastupiteľstvo rozpočet obce na rok 2014 schvaľuje a
rozpočet na roky 2015 a 2016 berie na vedomie. V súvislosti s novelou zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy platnej od 1.1.2014 obce do 2000 obyvateľov nebudú mať povinnosť
zostavovať Programový rozpočet, len rozpočet finančný. Na základe toho obecné zastupiteľstvo
všetkými hlasmi prítomných rozhodlo, že pre rok 2014 a nasledujúce nebude obec uplatňovať
Programový rozpočet.

7. Členstvo obce v MAS Horný Liptov
Pred oficiálnym zahájením na pozvanie starostky prišla p. Herichová, manažérka Miestnej akčnej
skupiny Horný Liptov, ktorú tvoria obce a ich územia z celého horného Liptova od Závažnej Poruby
cez Lipt. Ján, Východnú, Lipt. Kokavu, Jamník až po Konskú. Spolu 22 obcí od roku 2008 čerpalo
prostriedky Európskej únie na menšie projekty pre obce či súkromných podnikateľov ( chodníky,
cesty, mosty, odpočívadlá, cyklotrasy, podnikanie v cestovnom ruchu na súkromí a iné). V novom
programovacom období je možnosť vstúpiť do MAS Horný Liptov aj iným obciam, ktoré susedia
s doterajšími k.ú. členských obcí. Rada MAS schválila rozšírenie svojho pôsobenia o ďalšie obce,
pokiaľ tieto budú súhlasiť. Ponuku dostali Smrečany, Žiar a Veterná Poruba. Ich vstupom do MAS sa
členstvo rozšíri na 25 obcí a vyše 30 iných subjektov (združení, spolkov a pod.). Čerpanie
prostriedkov na roky 2014 -2020 bude možné prostredníctvom výziev, ktoré MAS Horný Liptov bude
vyhlasovať, a ktoré budú vychádzať z požiadaviek členských obcí. Po predstavení činnosti MAS a po
zodpovedaní otázok poslancov zo strany p. Herichovej, obecné zastupiteľstvo všetkými hlasmi
prítomných schválilo členstvo obce v MAS Horný Liptov a vstup územia obce do územia MAS od
1.1.2014.

8. Rôzne a diskusia
a) Starostka obce – je potrebné natrieť autobusovú zastávku, vybudovať sprchy a WC pre futbalistov,
naplánovať rekonštrukciu miestnosti ZPOZ - vymeniť na nej okná, vymaľovať, zvonku opraviť fasádu
a urobiť nový vchod do budovy a schody.
b) Miroslav Komendák – cesta pod smetiskom sa začala trhať, bolo by potrebné ju zmonitorovať,
vyriešiť, kto bude udržiavať poriadok na autobusovej zastávke.
c) Rakyta Ján st. - dokončiť práce po odvodňovaní cesty pred jeho domom.

9. Návrh na uznesenia
Uznesenia boli prijímané priebežne počas rokovania a ich schvaľovanie prítomnými je evidované pri
každom hlasovaní zvlášť.

Overovatelia:

Ján Rakyta

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

Miroslav Komendák

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

Vo Veternej Porube 29.11.2013

zapísala Jana Frianová

