ZÁPISNICA
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veterná Poruba
konaného dňa 24.06.2014 v zasadačke Obecného úradu vo Veternej Porube

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Hostia: Drahuša Salajová
Program: podľa priloženej pozvánky
Zapisovateľ: Jana Frianová
Overovatelia: Mgr. Igor Petra, Ing. Ján Kamenský
Návrhová komisia: Miroslav Komendák, Ján Rakyta, Ľubomír Rakyta

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 Mgr. Igor Petra a Ing. Ján
Kamenský. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie všetkými hlasmi prítomných určenie
zapisovateľky a overovateľov zápisnice.

3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Miroslav Komendák, Ján Rakyta 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 4. zasadnutí konanom dňa
09.05.2014. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že uznesenia prijaté na 4. zasadnutí boli splnené.

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za rok 2013
Návrh záverečného účtu obce bol verejnosti sprístupnený na úradných tabuliach dňa 2.6.2013 a bol
zverejnený do 17.6.2013. Pripomienky zo strany občanov neboli vznesené. Odborné stanovisko
k záverečnému účtu spracovala hlavná kontrolórka obce Veterná Poruba. Stanovisko je priložené
k zápisnici. Hlavná kontrolórka na zasadnutí oboznámila poslancov s odborným stanoviskom
k záverečnému účtu a odporučila schváliť záverečný účet obce Veterná Porube za rok 2013 bez
výhrad. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie všetkými hlasmi prítomných stanovisko hlavnej
kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2013. Na otázku hlavnej kontrolórky, prečo sa

poslanec Ľ. Rakyta, predseda FK, zdržal hlasovania pri stanovisku k záverečnému účtu obce,
odpovedal, že z dôvodu jeho neúčasti na kontrolách vykonávaných hlavnou kontrolórkou
a z dôvodu, že tomu nerozumie a počká si na správu audítora. Hlavná kontrolórka to považuje
za vyslovenie nedôvery vo vzťahu k jej práci a vysvetlila rozdiel medzi kontrolnou činnosťou
hlavného kontrolóra a komisie OZ. Starostka informovala, že audit za rok 2013 musí byť
urobený do konca roku 2014, a pre našu obec bude urobený v septembri t.r.
6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2013
Záverečný účet bol spracovaný v súlade s § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v členení podľa § 10, ods. 3 tohto zákona. Pri spracovaní záverečného účtu obce bol
dodržaný postup podľa § 16, ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba v súlade s § 11, ods.4, písm. b) zákona o obecnom
zriadení č. 369/1990 Zb. vznp. všetkými hlasmi prítomných

a) schvaľuje Záverečný účet Obce Veterná Poruba za rok 2013 bez výhrad.
b) schvaľuje usporiadanie prebytku hospodárenia Obce Veterná Poruba za rok 2013 vo výške
12 793,92,- € rozdelením do Rezervného fondu v sume 1 280,- € a Fondu rozvoja obce v sume
11 513,92,- €.
7. Rôzne a diskusia
a) Starostka informovala prítomných o III. Ročníku dňa rodiny, ktorý sa bude konať 27. 28.6.2014.
b) Starostka informovala prítomných o cenovej ponuke na výmenu okien v ZPOZe, o
vymaľovaní vnútorných priestorov a o vyčistení koberca. Zároveň požiadala poslancov,
členov stavebnej komisie, aby stanovili rozsah vonkajších prác – vysprávka fasády,
hydroizolácia základov, výmena zvodov, oprava strešného podhľadu. Vnútorné práce budú
urobené v priebehu leta, vonkajšie na fasáde na jeseň, po zmiernení horúčav.
c) Informovala prítomných poslancov o ponuke na zriadenie bezdrôtového rozhlasu v obci,
s novou ústredňou poskytnutou zadarmo a s neobmedzenou možnosťou pripájania nových
reproduktorov na spomínanú ústredňu. Reproduktory by boli upevnené na stĺpoch verejného
osvetlenia. Cenová ponuka je len o 2000 eur vyššia ako v prípade klasického drôtového
rozhlasu pre obmedzený počet 37 reproduktorov. Možná je aj úhrada faktúry na splátky.
Cenová ponuka bude predmetom najbližšieho rokovania OZ po jej objasnení a po oboznámení
sa s ňou.
d) Starostka predniesla poslancom ponuku firmy Grant Project, ktorá by pre obec spracovala
žiadosť o dotáciu z Envirofondu na zateplenie verejných budov s prísľubom získania tejto
dotácia. Ponuka obsahovala 3 zmluvy – na službu, na externý manažment a na verejné
obstarávanie – všetko spolu v cene cca 2 000 eur a 3% z oprávnených nákladov ako provízia.
Poslanci ponuku zamietli.
e) Starostka informovala poslancov o novej výzve Envirofondu na zateplenie verejných budov,
v rámci ktorej by bolo možné získať dotáciu na zateplenie fasády a stropu. Termín na podanie
žiadosti je do 31.7.2014. Starosta už na spracovaní žiadosti pracuje. Je k nej potrebné doložiť
tepelnotechnický posudok na úsporu energií po zateplení. Tento bude spracovaný externe.
f) Poslanci zamietli aj ponuku súkromnej firmy na predaj elektriky, ktorá by vyšla o pár centov
drahšie ako je to v SSE, ale obec by dostala zadarmo revízne správy, nafukovací hrad 1 x
ročne pre deti a na konci roka toaletný a kancelársky papier pre potreby MŠ.
g) Starostka informovala o aktivite MAS Horný Liptov – „Sem a tam po Hornom Liptove“ –
akcia pre rodiny s deťmi po cyklotrasách Horného Liptova. Bude viac spropagovaná na
cyklistických pretekoch v rámci Dňa rodiny.
h) Starostka informovala o ponuke aktivačných miest z Úradu práce. Tieto práce koordinujú
koordinátori pracujúci v Aktivačnom centre na Úrade práce, odtiaľ poskytujú aj pracovné
pomôcky pre nezamestnaných, ktoré sa po skončení aktivačných prác vracajú štátu (predtým
na tieto pomôcky dostala peniaze obec a stali sa majetkom obce). Obec Úradu práce poskytne
zoznam prác, ktoré chce v obci vykonať a Úrad práce sám rozhodne o zadelení
nezamestnaných podľa ich kvalifikácie na jednotlivé práce. Obci bol daný zoznam
evidovaných nezamestnaných, ktorých sa aktivačné práce týkajú. Títo však nie sú vhodní pre
práce, ktoré je v obci potrebné vykonať. Obec bude naďalej potrebné práce zabezpečovať
prostredníctvom spoločenských organizácií, ktoré od obce požadujú dotácie na činnosť
a počet ich členov a účastníkov na brigádach je zárukou, že sa práce urobia v požadovanom
termíne.
i) Vzhľadom na blížiace sa voľby do orgánov samosprávy a s tým súvisiace termíny, starostka
informovala poslancov, že je potrebné do 15.8.2014 uznesením stanoviť počet poslancov pre
nové volebné obdobie a rozsah úväzku starostu. Termín komunálnych volieb bol predsedom
NR SR vyhlásený na 15.11.2014. Poslanci sa dohodli na termíne najbližšieho zasadnutia OZ
na piatok 18.7.2014 o 19.00 od.
j) Ľubomír Rakyta – stav dočasnej cesty k novému stavebnému obvodu – vyjadril nespokojnosť
s vykonanými prácami a požaduje upravenie cesty drobným štrkom a jej utlačenie. Hrubý štrk
nepostačuje. Žiada, aby stav cesty riešil zástupca starostky s dodávateľom.
k) Ján Rakyta - navrhol kúpu kosačky pre potreby kosenia dvora pri MŠ a iných rovných plôch
v obci. Táto možnosť bude prerokovaná s TJ, ktoré na futbalové ihrisko tiež plánuje nákup
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novej kosačky. Predseda TJ bude prizvaný na rokovanie OZ 18.7.2014 v záujme spoločnej
dohody vo veci kúpy traktorovej kosačky.
Miroslav Komendák – informoval prítomných o výsledku šetrenia stavebnej komisie týkajúcej
sa žiadosti p. Dušana Mičucha na úpravu vstupu k rodinnému domu, ktorý vedie po obecnom
pozemku. Obec ako vlastník pozemku dáva súhlas s vybudovaním spevnenej plochy pre vjazd
motorového vozidla k rodinnému domu s.č. 81.
Miroslav Komendák – objednané kompostéry sú dovezené, občania si ich budú môcť
prevziať. Je potrebné spraviť osvetu medzi občanmi, aby nesypali zelený odpad do jarku za
Tkáčovcami, kde je potrebné predĺžiť prekrytie jarku.
Ján Rakyta, Ľubomír Rakyta – je potrebné dokončiť úpravu plochy pod veľkoobjemové
kontajnery – spoločná obhliadka terénu a rozdelenie plochy; je potrebné urobiť výsadbu
stromov a kríkov na oddelenie plochy; dobudovať val
Ján Rakyta – štiepkovanie konárov pod materskou školou bolo znemožnené, nakoľko auto
a stroje Milana Komendáka stojace na obecnom pozemku bránili prechodu auta so
štiepkovačom k priestoru pod detské ihrisko. Milan Komendák chodí traktormi po obecných
pozemkoch a obcou upravenej komunikácii na pozemky pod ihriskom, ktoré má v prenájme
od PD. Prostredníctvom obecného úradu upozorniť p. Milana Komendáka na vyššie uvedené
nedostatky.
Drahuša Salajová – kosenie cintorína – nie sú pokosené veľké plochy; je treba vyhodiť
polámané lavičky na cintoríne. Opraviť spodnú bránu na cintoríne. Žiadať Správu ciest
o vyčistenie rigóla popri ceste III. triedy vedúcej do obce, ktorá je až po autobusovú zastávku
v správe ŽSK. Žiadala o zistenie vlastníkov pozemkov, ktoré sa nachádzajú pod jej záhradou
a pri ihrisku, na ktorých parkujú poľnohospodárske stroje jej syna a ktoré užíva jej rodina.
Všetky pozemky sú vo vlastníctve fyzických osôb a v prenájme poľnohospodárskeho
družstva.

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

Overovatelia:

Mgr. Igor Petra

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

Ing. Ján Kamenský

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

Vo Veternej Porube 24.6.2014

zapísala Jana Frianová

