Zápisnica zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Veterná Poruba konaného dňa 04.12.2020
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. Mariana Orolimová
1. Program rokovania
Starostka obce predložila poslancom návrh programu rokovania OZ. 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
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. Marianu Orolimovú. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie
zapisovateľky a overovateľa zápisnice.
Za: Ing. Katarína Mičuchová, Ing. Mariana Orolimová, Mgr. Michala Klocková, Mgr. Igor Petra
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

3. Kontrola uznesení zo 6. zasadnutia OZ konaného dňa 30.09.2020
Kontrolu uznesení urobila starostka a týkala sa uznesení zo 6. zasadnutia OZ konaného dňa 30.09.
2020 prijatých pod č. 38/2020 až č. 46/2020. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že uznesenia z
predchádzajúceho zasadnutia boli splnené.

4. Správy hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol
Poslancom boli mailom doručené správy HK z kontroly účtovných dokladov za mesiac september
2020, z kontroly poskytovania dotácií obcou a z kontroly verejného obstarávania zákaziek s nízkou
hodnotou, ktoré ešte ústne doplnila hlavná kontrolórka p. Beláková priamo na rokovaní OZ.
K predloženým správam neboli zo strany poslancov žiadne otázky a pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba berie na vedomie:
a) Správu hlavnej kontrolórky obce z vykonania kontroly účtovných dokladov za mesiac september
2020
b) Správu z vykonania kontroly poskytovania dotácií obcou
c) Správu z kontroly verejného obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou.
Za: Ing. Katarína Mičuchová, Ing. Mariana Orolimová, Mgr. Michala Klocková, Mgr. Igor Petra
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený od 18.11.2020 do 04.12.2020 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 I.
polrok 2021,
b) poveruje hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti.
Za: Ing. Katarína Mičuchová, Ing. Mariana Orolimová, Mgr. Michala Klocková, Mgr. Igor Petra
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

6 Rozpočtové opatrenia č. RO 11/2020, 12/2020 a 13/2020
- rozpočtové opatrenie starostky obce 11 - 12/2020
starostka obce oboznámila poslancov s vykonanými zmenami v rozpočte obce na rok 2020
rozpočtovými opatreniami č. 11-12/2020, ktoré sú v kompetencii starostky obce a poslancom boli
doručené spolu s pozvánkou na zasadnutie. Sú priložené k zápisnici.
Rozpočtové opatrenie č.11/2020 sa týka presun rozpočtovaných prostriedkov medzi položkami

v celkovej výške na strane výdavkov podľa funkčnej klasifikácii 1.250,00 €, bez zmeny
celkových príjmov a celkových výdavkov rozpočtu obce na rok 2020.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba všetkými hlasmi prítomných berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 11/2020.

- rozpočtové opatrenie starostky obce 12/2020
Rozpočtové opatrenie č.12/2020 sa týka navýšenia príjmových finančných operácií o sumu
8.000,-€ - návratný finančný príspevok zo ŠR a navýšenie kapitálových výdavkov o sumu
8.000,- € na stavbu garáže pre hasičskú techniku.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba všetkými hlasmi prítomných berie na vedomie
rozpočtové opatrenie č. 12/2020.

-rozpočtové opatrenie obecného zastupiteľstva 13/2020
starostka obce predložila poslancom návrh rozpočtového opatrenia č. 13/2020, ktoré je priložené k
zápisnici. Rozpočtové opatrenie č.13/2020 sa týka presunov v rámci schváleného rozpočtu,

ktorými sa vykrýva nesúlad medzi čerpaním jednotlivých položiek rozpočtu, pričom
uvedenými presunmi zostáva zachovaný prebytkový charakter rozpočtu na rok 2020. Obecné
zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba všetkými hlasmi prítomných schvaľuje rozpočtové opatrenie
č.13/2020.
Za: Ing. Katarína Mičuchová, Ing. Mariana Orolimová, Mgr. Michala Klocková, Mgr. Igor Petra
Proti: 0,
Zdržal sa:

7. Návrh rozpočtu obce na roky 2021 - 2023
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so svojím stanoviskom k predloženému návrhu
rozpočtu obce na rok 2021 a skonštatovala, že návrh rozpočtu je pripravený v súlade so zákonom, je
postavený ako prebytkový a odporúča poslancom schváliť finančný rozpočet obce na rok 2021 a roky
2022 - 2023 vziať na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na
roky 2021.

Návrh rozpočtu obce na roky 2021-2023 bol v obci zverejnený od 18.11.2020 na úradnej tabuli
a webovom sídle obce, do konania zasadnutia OZ neprišli k jeho návrhu žiadne pripomienky zo strany
verejnosti. Rozpočet pre rok 2020 je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách ako
prebytkový. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce pre rok 2021 a berie na vedomie
rozpočty na roky 2022-2023.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba schvaľuje v súlade s §7, ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške
30 000,- € na dokončenie miestnej komunikácie v novom stavebnom obvode,
Za: Ing. Katarína Mičuchová, Mgr. Michala Klocková, Ing. Mariana Orolimová, Mgr. Igor Petra
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

9. Zmena regulatív územnoplánovacej dokumentácie
Starostka obce informovala poslancov s požiadavkami súčasných stavebníkov, ktorým
nevyhovujú obmedzujúce regulatívy v územnoplánovacej dokumentácii obce – hlavne čo sa
týka zastavanosti pozemkov, dodržiavania tradičnej vidieckej architektúry, dodržiavania
uličnej čiary a zákazu plochých a pultových striech. Poslancom boli doručené výkresy
stavieb, ktoré majú záujem nový majitelia pozemkov stavať v novom stavebnom obvode aj
v zastavanej časti obce. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o regulatívy prijaté všeobecne
záväzným nariadením obce, musia sa aj cez VZN meniť a upravovať.
a) Požiadavka na zvýšenie zastavanosti stavebného pozemku z 30 % na 40 %
u prízemných rodinných domov bola zo strany poslancov akceptovaná, nakoľko do
zastavanej plochy sa rátajú okrem domu aj spevnené plochy vjazdov, terás, skleníkov,
garáží a príslušenstva k rodinnému domu. Ostatné regulatívy v rámci VZN č. 1/2002
zostávajú nezmenené.
b) Požiadavka na stavbu rodinného domu s rovnou strechou mimo uličnú čiaru
a nerešpektujúca charakter pôvodnej liptovskej vidieckej architektúry v zastavanej
časti obce nebola poslancami schválená. Naďalej zostávajú v platnosti regulatívy
VZN, ktorým sa schvaľuje územný plán obce Veterná Poruba z roku 2000:
architektúru nových rodinných domov prispôsobiť pôvodnej liptovskej architektúre,
vylúčiť používanie rovných a pultových striech, zachovávať líniu zástavby
s komunikáciou. Poslanci odporučili predĺženie platnosti VZN z roku 2000 do roku
2035.
V obidvoch prípadoch bude spracovaný Dodatok č.1 k všeobecne záväznému nariadeniu
obce, ktorý bude v obci zverejnený na min.15 dní na pripomienkovanie. Ich schválenie bude
predmetom najbližšieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v roku 2021.
10. Rôzne
a) Starostka obce informovala prítomných, že na 15.mája 2021 sú vyhlásené voľby do orgánov
samosprávy, v rámci ktorých sa bude vo Veternej Porube voliť poslanec do obecného
zastupiteľstva.
b) Starostka obce informovala poslancov, že je potrebné nájsť novú kronikárku obce.
c) Starostka informovala poslancov o pripravovanej výzve MAS Horný Liptov, v rámci ktorej
budeme môcť žiadať dotáciu na vybudovanie relaxačno-oddychovej zóny vedľa detského
ihriska pod materskou školou.
d) Informovala poslancov o povinnosti obce pri triedení a zbere kuchynského odpadu
z domácností. Oznámila, že na dodržanie výnimky zo zákona bude potrebné uzatvorenie
zmlúv so 100% domácnosťami, kde sa občania zaviažu kompostovať svoj kuchynský odpad
v domácich kompostéroch. Inak by bolo nutné zvýšiť poplatok za komunálny odpad zo 14,60
na min. 22 eur, nakoľko zber kuchynského odpadu cez firmy je finančne veľmi náročný. Obec

e)

f)

g)

h)

sa pokúsi požiadať Environmentálny fond o dotáciu na nákup kompostérov. Pokiaľ nebude
obec podporená, budú dokúpené z obce, ale väčšina domácností má kompostéry ešte z roku
2014, kedy boli bezplatne dodávané každej domácnosti, ktorá oň požiadala. Obec má o tom
spísané dohody.
Garáž pre hasičskú techniku je pred dokončením, na jar sa dokončia terénne úpravy a požiada
sa o kolaudáciu stavby. Pred zimnou je potrebné do budovy premiestniť materiál z humna
(lešenie, miešačka apod.)
Od nového roku sa už nebudú samostatne zbierať drobné kovy. Podľa usmernenia je ich
možné dávať medzi plasty, na ktoré nám pridané zberné nádoby. Odvoz drobného kovu stojí
obec viac financií, než získame jeho predajom.
Pribúdajú prípady problémov s chovom hospodárskych zvierat v obci a susedské spory.
Zároveň sme boli oslovení veterinárnou správou, či v obci regulujeme chovy prostredníctvom
VZN. Pre začiatok budúceho roku bude potrebné pripraviť návrh VZN, ktorým by sa
ustanovili podmienky na chov hospodárskych a spoločenských zvierat.
Na najbližšie zasadnutie OZ bude potrebné prizvať zástupcov TJ Družstevník, nakoľko
futbalisti prestali súťažne hrať, o ihrisko sa nemá kto starať, obec uhrádza náklady TJ na vodu
a elektriku a majetok TJ neprešiel inventarizáciou.

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

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

Zapisovateľka:
zapísala Jana Frianová

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

Vo Veternej Porube 04.12.2020
........................................................
PhDr. Desana Stromková, starostka

