Zápisnica zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Veterná Poruba konaného dňa 25.11.2021
v sále Kultúrneho domu vo Veternej Porube
Prítomní poslanci: podľa priloženej prezenčnej listiny, ospr. Ing. Katarína Závodná
Prítomní hostia, občania: Ján Rakyta st., Ján Rakyta ml., Ing. Ján Kamenský
Program: podľa priloženej pozvánky
Zapisovateľ: Jana Frianová
Overovateľ: Mgr. Michala Klocková
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: Mgr. Michala Klocková, Ing. Mariana Orolimová, Mgr. Igor Petra, Jakub Tomko
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

Na návrh starostky bol program rokovania zrušený o bod „Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok
2022,, z dôvodu nedostatočnej doby zverejnenia na web sídle obce a zároveň doplnený o body
„Úprava prebytku hospodárenia obce za rok 2020,, a ,, Zámer zámeny pozemkov medzi Obcou
a Mgr., art. Martinom Socháňom“. Poslanci uvedené zmeny v programe schválili.
Za: Mgr. Michala Klocková, Ing. Mariana Orolimová, Mgr. Igor Petra, Jakub Tomko
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 Mgr. Michalu Klockovú. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie
zapisovateľky a overovateľa zápisnice.
Za: Mgr. Michala Klocková, Ing. Mariana Orolimová, Mgr. Igor Petra, Jakub Tomko
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

3. Kontrola uznesení z 5. zasadnutia OZ konaného dňa 28.09.2021
Kontrolu uznesení urobila starostka a týkala sa uznesení z 5. zasadnutia OZ konaného dňa 28.09.
2021 prijatých pod č. 35/2021 až č. 43/2021. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že uznesenia z
predchádzajúceho zasadnutia boli splnené. V súvislosti s kontrolou uznesení oboznámila poslancov
s chybou zápisu na katastri, ktorý namiesto Zmluvy o vecnom bremene medzi Obcou a SSD, a.s. dal
na pozemky vo vlastníctve obce (cesta popri ihrisku) zápis o predkupnom práve. Po upozornení
katastra zo strany starostky bol zápis opravený v zmysle Zmluvy o zriadení vecného bremena.
Za: Mgr. Michala Klocková, Ing. Mariana Orolimová, Mgr. Igor Petra, Jakub Tomko
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

4. Správa z kontroly účtovných dokladov obce za mesiac júl 2021
Poslancom bola mailom doručená správa HK z kontroly účtovníctva obce.
K predloženej správe neboli zo strany poslancov žiadne otázky a pripomienky. Obecné zastupiteľstvo
Obce Veterná Poruba berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce z vykonania kontroly
účtovníctva obce za mesiac júl 2021 spracovanej v súlade s §18f, ods.1, písm. e) zákona č. 369/1990
Zb. obecnom zriadení v z.n.p..
Za: Mgr. Michala Klocková, Ing. Mariana Orolimová, Mgr. Igor Petra, Jakub Tomko
Proti: 0,
Zdržal sa:

5. Zmena prebytku hospodárenia za rok 2020
Vnútornou kontrolou sme zistili, že pri záverečnom účte za rok 2020 nebol vylúčený
z prebytku hospodárenia zostatok komerčného úveru vo výške 6.511,71€. Navrhujeme upraviť
prebytok hospodárenia obce za rok 2020 o sumu nevyčerpaného úveru vo výške 6.511,71 €, pričom
prebytok hospodárenia vo výške 21.045,43 € bude prevedený do rezervného fondu obce.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba podľa § 11, ods. 4, písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. schvaľuje úpravu prebytku hospodárenia obce za rok 2020 o sumu
nevyčerpaného úveru vo výške 6 511,71,- €, pričom prebytok hospodárenia vo výške 21 045,43,- €
bude prevedený do rezervného fondu obce.
Za: Mgr. Michala Klocková, Ing. Mariana Orolimová, Mgr. Igor Petra, Jakub Tomko
Proti: 0,
Zdržal sa:

6. Rozpočtové opatrenia č. RO 13/2021 a 14/2021
Starostka obce oboznámila poslancov s vykonanými zmenami v rozpočte obce rozpočtovými
opatreniami č. 13 a 14/2021, ktoré sú v kompetencii starostky obce a poslancom boli doručené spolu
s pozvánkou na zasadnutie. Sú priložené k zápisnici.
- rozpočtové opatrenie starostky obce č.13/2021 sa týka prekročenia a viazania príjmov
a prekročenia a viazania výdavkov v celkovej sume 1.860,- € z dôvodu zvýšenie príjmov
v podielových daniach, ktoré boli použité na zateplenie garáže pre hasičskú techniku.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 13/2021.
- rozpočtové opatrenie starostky obce 14/2021 sa týka prekročenia a viazania príjmov
a prekročenia a viazania výdavkov celkovej sume 1.340,-€ z dôvodu zvýšenia príjmov
v podielových daniach, ktoré boli použité na nákup pozemkov pod cestu pri ihrisku, na úhradu
nákladov na projektovú dokumentáciu na zmenu stavby pre d dokončením – Cesta IBV a na
verejné obstarávanie prác na výmenu strešnej krytiny na KD.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba berie na vedomie rozpočtové opatrenie č.14/2021.
Za: Mgr. Michala Klocková, Ing. Mariana Orolimová, Mgr. Igor Petra, Jakub Tomko
Proti: 0,
Zdržal sa:

7. Schválenie zámeru predaja pozemku obce pod garáže k bytovému domu s.č.71
Starostka obce už na 4. zasadnutí OZ dňa 29.6.2021 informovala poslancov o žiadosti vlastníkov
bytov v bytovom dome Veterná Poruba s.č. 71 o odkúpení časti obecného pozemku par. C KN
473/502, druh orná pôda, cca 100 m2 od obce Veterná Poruba za účelom vybudovania parkovacích
miest pred vstupom do bytového domu.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba na 4. zasadnutí OZ dalo predbežný súhlas na odkúpenie

časti obecného pozemku o výmere cca 100 m2 od Obce Veterná Poruba, ktorý vznikne odčlenením z
parcely C KN 473/502, druh pozemku Ostatná plocha o výmere 29 519 m2 vedený na LV č. 798, za
účelom vybudovania parkovacích miest pred vstupom do bytového domu. Vlastníci bytov predložili
spracovaný geometrický plán, ktorým danú časť pozemku odčlenili od celej parcely vo vlastníctve
obce a na základe neho poslanci odsúhlasili zámer predaja novovzniknutej parcely pre žiadateľov.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba podľa § 11, ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p. a 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, parcela registra „C“, parc.č. C KN 276/8 – druh pozemku Ostatná plocha o výmere 105 m2,
odčlenený GP č. 44026595-124/2021 z pozemku registra „E“, parc.č. E KN 473/502, druh pozemku
Ostatná plocha o celkovej výmere 29 519 m2 vedenom na LV č. 798, za cenu 10 €/m2 žiadateľom –
nižšie uvedeným vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu s.č. 71, LV 1022:
Č. bytu 1 - Peter Vician, rod. Vician, nar. 31.3.1987, Veterná Poruba 71, SR, št.prísl. SR, podiel 1/1
Č. bytu 2 - Eva Lizúchová, rod. Krištofová, nar. 24.12.1966, Veterná Poruba 71, 031 04 Liptovský
Mikuláš, SR, štátna príslušnosť SR,, podiel ½ a 1/6
- Milan Lizúch, rod. Lizúch, nar. 25.9.1991, Veterná Poruba 71, 031 04 Liptovský Mikuláš, SR, štátna
príslušnosť SR, podiel 1/6
- Lukáš Lizúch, rod. Lizúch, nar. 21.10.1993, Veterná Poruba 71, 031 04 Liptovský Mikuláš, SR,
štátna príslušnosť SR, podiel 1/6
Č. bytu 3 - Tomáš Chren, rod. Chren, nar. 15.9.1980, Veterná Poruba 71, SR, št. prísl. SR a Erika
Chrenová, rod. Brunčiaková, nar. 26.6.1983, Veterná Poruba 71, SR, štátna príslušnosť SR, BSM
Č. bytu 4 - Peter Orolim, rod. Orolim, nar. 30.1.1991, Veterná Poruba 71, SR, št. prísl SR, podiel ½
- Ing. Mariana Orolimova,rod. Stromková, nar. 30.5.1989, Veterná Poruba 71, SR, št. prísl.SR, pod. ½
Č. bytu 5 – Mgr. Mária Cáková, rod. Balážová, nar. 27.11.1976, Juraja Fándlyho 8102/4, 917 01
Trnava, SR, štátna príslušnosť SR, podiel 1/1
Č. bytu 6 - Peter Kadlec, rod. Kadlec, nar. 25.12.1981, Veterná Poruba 71, SR, št. prísl.SR, podiel ½
- Stanislava Kadlecová, rod. Kubáňová, nar. 28.3.1985, Veterná Poruba 71, SR, št.prísl.SR, podiel ½,
pričom dôvod hodný osobitného zreteľa je nutnosť vybudovania garáží pre osobné motorové vozidlá
pre vyššie uvedených majiteľov bytov.
Za: Mgr. Michala Klocková, Ing. Mariana Orolimová, Mgr. Igor Petra, Jakub Tomko
Proti: 0,
Zdržal sa:

8. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – OZ Hasiči Veterná Poruba
Starostka obce informovala poslancov, že Občianske združenie Hasiči Veterná Poruba dalo žiadosť na
obecný úrad o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na realizáciu verejnoprospešných podujatí –
sadenie mája, súťaže mladých hasičov, turistických podujatí a pod.
Obecné zastupiteľstvo v súlade s VZN č.2/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Veterná
Poruba schvaľuje dotáciu vo výške 600 € pre žiadateľa Občianske združenie Hasiči Veterná Poruba.
Za: Mgr. Michala Klocková, Ing. Mariana Orolimová, Mgr. Igor Petra, Jakub Tomko
Proti: 0,
Zdržal sa:

9. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – TJ Veterná Poruba
Starostka obce informovala poslancov, že TJ Družstevník Veterná Poruba dal žiadosť na obecný úrad

o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na úhradu nákladov spojených s fungovaním stolnotenisového a
futbalového oddielu.
Obecné zastupiteľstvo v súlade s VZN č.2/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Veterná
Poruba schvaľuje dotáciu vo výške 2.000 € pre žiadateľa TJ Družstevník Veterná Poruba.
Za: Mgr. Michala Klocková, Ing. Mariana Orolimová, Mgr. Igor Petra, Jakub Tomko
Proti: 0,
Zdržal sa:

10. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2022
Starostka obce oboznámila poslancov so stanoviskom hlavnej kontrolórky obce k predloženému
návrhu rozpočtu obce na rok 2022, ktorá skonštatovala, že návrh rozpočtu je pripravený v súlade so
zákonom, je postavený ako prebytkový a odporúča poslancom schváliť finančný rozpočet obce na rok
2022 a roky 2023 - 2024 vziať na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na
roky 2022.
Za: Mgr. Michala Klocková, Ing. Mariana Orolimová, Mgr. Igor Petra, Jakub Tomko
Proti: 0,
Zdržal sa:

11. Rozpočet obce na rok 2022 a výhľadovo na roky 2023-2024.
Návrh rozpočtu obce na roky 2022-2024 bol v obci zverejnený od 04.11.2021 na webovom sídle obce.
Do konania zasadnutia OZ neprišli k jeho návrhu žiadne pripomienky zo strany verejnosti. Rozpočet
pre rok 2022 je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách ako prebytkový. Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce pre rok 2022 a berie na vedomie rozpočty na roky 20232024.
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
20.000,- € na výmenu strešnej krytiny na KD – spolufinancovanie z PPA prostredníctvom MAS Horný
Liptov.
Za: Mgr. Michala Klocková, Ing. Mariana Orolimová, Mgr. Igor Petra, Jakub Tomko
Proti: 0,
Zdržal sa:

12. Zámer zámeny pozemkov medzi Obcou a Mgr., art. Martinom Socháňom.
Starostka obce informovala poslancov o zámere zámeny pozemkov medzi obcou a Mgr., art.
Martinom Socháňom, Veterná Poruba 100, a to pozemku registra „C“, parc.č. C KN 332/15 o výmere
37 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie odčleneného GP č. 36735299-127/2021 z parcely
registra „C“, parc.č. C KN 332/3 o celkovej výmere 3 119 m2 vo výlučnom vlastníctve Obce Veterná
Poruba vedenom na liste vlastníctva č. 798 za pozemok registra „C“, parc.č. C KN 307/162, druh
pozemku Orná pôda o výmere 48 m2, vedenom na LV č. 181, vlastník Mgr., art. Martin Socháň,
Veterná Poruba 100.
Obecné zastupiteľstvo obce Veterná Poruba podľa § 9a, ods.8e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obci v z.n.p. schvaľuje zámer prevodu majetku obce – zámenou, a to pozemku registra „C“, parc.č.
C KN 332/15 o výmere 37 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie odčleneného GP č.
36735299-127/2021 z parcely registra „C“, parc.č. C KN 332/3 o celkovej výmere 3 119 m2 vo
výlučnom vlastníctve Obce Veterná Poruba vedenom na liste vlastníctva č. 798 za pozemok registra
„C“, parc.č. C KN 307/162, druh pozemku Orná pôda o výmere 48 m2, vedenom na LV č. 181,
vlastník Mgr., art. Martin Socháň, Veterná Poruba 100, SR, štátna príslušnosť SR, podiel 1/1,

pričom dôvod hodný osobitného zreteľa je usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom pod
plánovanou miestnou komunikáciou v novom stavebnom obvode Lokalita Pri ihrisku s doplatkom
za rozdiel zamieňaných pozemkov vo výmere 11 m2 v sume 10 €/m2.
Za: Mgr. Michala Klocková, Ing. Mariana Orolimová, Mgr. Igor Petra, Jakub Tomko
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

13. Rôzne
a) Účelový príspevok pre MAS Horný Liptov
Starostka obce informovala prítomných, že MAS Horný Liptov, ktorá pomáha spracovávať
projekty pre obce, potrebuje pre túto činnosť počítačové vybavenie. Nie je možné poskytnúť
im dotáciu v zmysle VZN obce, pretože sa nejedná o akciu, ale je možné poskytnúť účelovo
združené finančné prostriedky na nákup potrebnej techniky. Starostka navrhla dať MAS
účelový príspevok na nákup výpočtovej techniky do kancelárie MAS Horný Liptov vo výške
200,- €. Tieto budú v rámci rozpočtu obce vykryté z reprezentačného fondu starostky, ktorý sa
aj kvôli pandémii nečerpá (nerealizujú sa kultúrne a spoločenské akcie).
Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba podľa § 11, ods. 4 písm. m) zákona č. 369/1990
Zb. schvaľuje združenie účelovo určených prostriedkov vo výške 200 eur na nákup
výpočtovej techniky s príslušenstvom do kancelárie MAS Horný Liptov.
Za: Mgr. Michala Klocková, Ing. Mariana Orolimová, Mgr. Igor Petra, Jakub Tomko
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

b) Žiadosť o odkúpenie časti pozemku pod cestou na Hriadkach
Starostka informovala poslancov, že na základe rozhodnutia predchádzajúceho zasadnutia
OZ bola zvolaná stavebná komisia, ktorá pri miestnej obhliadke posúdila žiadosť Jána
Rakytu ml. o odkúpenie časti obecnej parcely C KN 333/16 za krajnicou cesty v šírke svojej
parcely C KN 126/2, ako aj popri parcele C KN 126/3 ( cudzí vlastníci) v cene 2,- €/m2,
teda za takú cenu, za akú v rokoch 2013-2016 obec vykupovala pozemky pod cestou na
Hriadkach od vlastníkov. Pozemky boli vykupované na základe spracovaného a zapísaného
geometrického plánu z roku 2012 (R 297/2012), ku ktorého zápisu na katastri boli doložené
písomné súhlasy. Stavebná komisia pri obhliadke skonštatovala, že na predmetnom
pozemku vo vzdialenosti do 0,5 m od obrubníka sa nachádza elektrický stĺp, na ktorom je
umiestnené verejné osvetlenie. Zároveň pri miestnych komunikáciách tvorí pol metra za
zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov objekt cestného telesa v zmysle § 1
cestného zákona, ods.3. Preto stavebná komisia navrhla zastupiteľstvu dať súhlas so
zameraním pozemku popri parcele C KN 126/2 vo vlastníctve Jána Rakytu vo vzdialenosti
0,5 m od obrubníka s následným odpredajom novovzniknutej parcely v cene 10,- €/m2.
Ján Rakyta ml, Ján Rakyta st. – nesúhlasia so stanoviskom stavebnej komisie, vlastníci boli
oklamaní, neprizvaní k zameraniu cesty v roku 2012, obec mohla cestu dostať v ROEPKe
(2002), MNV už raz cestu vykupovalo podľa GP zo 70tych rokov od pôvodných vlastníkov,
potom ju kupovala obec ešte raz, nesúhlasia s cenou za prípadné odkúpenie časti pozemku
po 10,- €.
Starostka – zmluvy, ktorými v minulosti MNV vykupovalo od pôvodných vlastníkov
pozemky pod cestami a autobusovou otočkou, neboli nikdy zapísané do katastra
nehnuteľností, a tak na listoch vlastníctva zostali pôvodní vlastníci, ale hlavne dnes už ich
dedičia. Keď ich obec chcela dať na kataster zapísať (2011), dostali sme odpoveď, že ich
nie je možné zapísať, lebo kúpna zmluva nevychádza z údajov z katastra (menil sa vlastník
– dedič aj parcely), nakoľko nebol zapísaný do katastra ani ten geometrický plán zo 70tych

rokov, kedy MNV cesty vysporiadavalo a vykupovalo. Preto obec musela nanovo robiť GP,
nanovo robiť kúpne zmluvy – už s dedičmi pôvodných vlastníkov, a vysporiadať tak nielen
cestu na Hriadkach, ale aj pozemky pod „bielym domom“, pod autobusovou otočkou, všade
tam, kde boli zmluvy z konca šesťdesiatych a začiatku sedemdesiatych rokov. Je pravda, že
obec v podstate niektoré pozemky kupovala dvakrát, ale nie jej chybou, ale nedotiahnutím
zmluvných vzťahov v minulosti. Nešlo to ani cez ROEPKu, (2002), pretože v nej sa
vysporiadavali len pozemky fyzických osôb a na základe riadnej identifikácie – väčšinou
prostredníctvom geometrických plánov.
Po diskusii obecné zastupiteľstvo ponúklo dva riešenia situácie, nakoľko obec si musí
nechať pri ceste manipulačnú plochu a miesto na odhŕňanie snehu počas zimnej údržby.
Obidva riešenia uvedie obecný úrad v odpovedi na žiadosť o odkúpenie pozemku zo dňa
28.9.2021.
Navrhované riešenia sú:
1. Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zameraním obecného pozemku vo vzdialenosti 0,5 m
od obrubníka po celej šírke pozemku parc. č. C KN 162/2 vo vlastníctve Jána Rakytu
ml. a s odpredaním novovzniknutej parcely v cene 10,- €/m2 v zmysle uznesenia
obecného zastupiteľstva vychádzajúceho zo znaleckého posudku spracovaného obcou
v minulosti
2. Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zameraním obecného pozemku vo vzdialenosti 0,5 m
od obrubníka po celej šírke pozemku parc. č. C KN 162/2 vo vlastníctve Jána Rakytu
ml., na ktorý dá obec spraviť znalecký posudok. Kúpna cena bude stanovená podľa
znaleckého posudku a cena za vyhotovenie znaleckého posudku bude zahrnutá do
kúpnej zmluvy na odpredaj novovzniknutej parcely, ktorú uhradí kupujúci.
c) Ing. Ján Kamenský
- Predniesol pripomienky k obsahu Obecného spravodaja – občanom chýbajú informácie
o Oáze pokoja a Slovenskej lekárskej komore, o odpredaji obchodu a riešení situácie ďalej,
v spravodaji mali byť aj informácie o detskom futbale v obci, pripomienky k riešeniu odpadov
v obci – koľko kuka nádob môžu mať domácnosti? ľudia neseparujú odpad zodpovedne – ako
to obec kontroluje?
- Odpovede – starostka:
– Slovenská lekárska komora – zámer naďalej trvá, aj SLK aj súkromnej osoby p. Poliaka, ale
nakoľko nie je ukončený proces územného konania pre obidva investičné zámery, má obec
k dispozícii len čiastkové informácie. Ak ukončený aspoň jeden proces v rámci stavebného
zákona, občania dostanú potrebné informácie.
- Odpredaj obchodu – majiteľ predajne COOP Jednota si nájom aj následný predaj manažoval
sám. Cena podľa znaleckého posudku bola 86 500,- eur. Nakoľko obec má komerčný úver na
dobudovanie cesty v novom stavebnom obvode, daný objekt kúpiť nemohla, pretože zákon
o rozpočtových pravidlách nedovoľuje obciach zadlžovať sa nad rámec 60% skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Inak by obci hrozila nútená správa.
Momentálne je zabezpečený ambulantný predaj a po rekonštrukcii priestorov bývalého baru
pod obchodom po dohode s novým majiteľom budovy bude vytvorený priestor na pultový
predaj potravín a pečiva.
- Detský futbal – po jeho registrácii na okrese budú informácie zverejnené v najbližšom čísle
spravodaja; akcia z konca leta, ktorú pripravovala hlavne TJ sa v spavodaji nachádzala
- Komunálne odpady – na kontrolu separovania odpadu občanmi obec nemá voľného
zamestnanca. Obec sa snaží robiť osvetu medzi občanmi. Pokiaľ zákonodarca nevymyslí
spravodlivejší systém na odmeňovanie tých, čo separujú, obec nemá veľa možností.
Avizovaný systém váh v kuka vozoch a čipovanie kuka nádob podľa domácností skončilo na
„ekonomickej“ náročnosti zavedenia takéhoto systému a lobbingu zo strany veľkých
vývozcov. Pokiaľ obec požiada dodávateľa tejto služby, ten by mal zabezpečiť váhu do kuka

voza, ale zapisovanie zistenej váhy kuka nádob pri rodinných domoch by si vyžiadalo
ďalšieho človeka - zamestnanca z obce.
- Počet kuka nádob je stanovený vo VZN č. 2/2021 o odpadoch, v čl. 2 – pre dvojčlennú
rodinu je minimálny počet kuka nádob 1 ks a pri viacčlenných rodinách 2 ks.
d) Starostka obce
- informovala poslancov o ponuke publikácie Liptov z neba – farebná po 16,- eur kus, min,
odber 25 kusov. Vzhľadom na to, že v roku 2022 bude obec vydávať k výročiu prvej písomnej
zmienky o obci vlastnú knihu, túto ponuku neschválili.
- informovala poslancov o podanej žiadosti na zmenu stavby pred dokončením na cestu popri
ihrisku (menilo sa umiestnenie chodníka popri ceste) a následne o kolaudácii druhej časti tejto
cesty
- informovala o podaní žiadosti na SPF o bezodplatný prevod pozemku vo vlastníctve SR
nachádzajúceho sa pod prístupovou komunikáciou k ČOVke
- ku dňu konania OZ mala obec na bežnom účte 19 657,69 ,- € a na rezervnom fonde
43 066,63,- €, spolu 62 724,32,- €. Údaj je mimo hotovosti v pokladni.
- informovala poslancov, že Správa ciest už obciam po okrese neposkytla zadarmo posyp ako
po minulé roky, obec ho bude musieť kúpiť. Takisto bude treba kúpiť rozmetač posypu.
Údržbu miestnych komunikácií na základe uzatvorenej zmluvy zabezpečí Pozemkové
spoločenstvo.
- Po dotiahnutí posledného prevodu pozemku zámenou pod plánovanou cestou v novom
stavebnom obvode – január 2022, obec požiada o vydanie stavebného povolenia na vodovod,
kanalizáciu a miestnu komunikáciu – II. etapu, na ktorú sú pripravené projekty v súlade
s Územným plánom zóny.

14. Návrh na uznesenia
Uznesenia boli prijímané priebežne počas rokovania a ich schvaľovanie prítomnými je evidované pri
každom hlasovaní zvlášť.
Overovateľ – Mgr. Michala Klocková

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

Zapisovateľka - Jana Frianová:

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

Vo Veternej Porube 25.11.2021
........................................................
PhDr. Desana Stromková, starostka

