Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Veterná Poruba konaného dňa 17.03.2022
v zasadačke Obecného úradu vo Veternej Porube
Prítomní poslanci: podľa priloženej prezenčnej listiny, ospr. Ing. Katarína Závodná, Mgr.
Michala Klocková
Prítomní hostia, občania:
Program: podľa priloženej pozvánky
Zapisovateľ: Jana Frianová
Overovateľ: Jakub Tomko
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. 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 Jakuba Tomku. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľky
a overovateľa zápisnice.
Za: Ing. Mariana Orolimová, Mgr. Igor Petra, Jakub Tomko
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

3. Kontrola uznesení z 1. zasadnutia OZ konaného dňa 20.01.2022
Kontrolu uznesení urobila starostka a týkala sa uznesení z 1. zasadnutia OZ konaného dňa 20.01.
2022 prijatých pod č. 1/2022 až č. 11/2022. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že uznesenia z
predchádzajúceho zasadnutia boli splnené.
Za: Ing. Mariana Orolimová, Mgr. Igor Petra, Jakub Tomko
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

4. Správy hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol
Poslancom boli mailom doručené správy HK z vykonaných kontrol. Prvá správa sa týkala kontroly
plnenia uznesení OZ vo Veternej Porube za rok 2022. Druhá kontrola sa týkala kontroly o kontrolnej
činnosti v obci Veterná Poruba za rok 2022. K predloženým správam neboli zo strany poslancov
žiadne otázky a pripomienky.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba berie na vedomie:
a) Správu o výsledkoch kontroly uznesení prijímaných obecným zastupiteľstvom v roku 2021
vykonanú a predloženú Obecnému zastupiteľstvu v súlade s §18f, ods.1, písm. d) zákona č.
369/1990 Zb. obecnom zriadení v z.n.p..

b) Správu o kontrolnej činnosti za rok 2021 spracovanú v súlade s §18f, ods.1, písm. d) zákona č.
369/1990 Zb. obecnom zriadení v z.n.p..
Za: Ing. Mariana Orolimová, Mgr. Igor Petra, Jakub Tomko
Proti: 0,
Zdržal sa:

5. Schválenie odkúpenia pozemkov pod miestnou komunikáciou v novom stavebnom
obvode
Starostka obce informovala poslancov o potreby odkúpenia pozemkov pod zrealizovanou miestnou
komunikáciu v novom stavebnom obvode – Lokalita Pri ihrisku. Pri geodetickom zameraní
skutočného stavu sa zistilo, že sa pod zrealizovanou cestou nachádzajú pozemky drobné pozemky,
ktoré treba vysporiadať. Jedná sa o nasledovné pozemky: C KN 307/242 – 15 m2 , C KN 349/2 – 4 m2
a E KN 143/512 – 3m2.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p. a v súlade so Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami obce
Veterná Poruba schvaľuje kúpu pozemkov nachádzajúcich sa pod plánovanou miestnou komunikáciu
v Lokalite Pri ihrisku nasledovne:
- pozemok E KN 143/512 o výmere 3 m2, druh pozemku orná pôda, vedený na liste vlastníctva č. 860,
vlastník Zdena Vyskočániová, Veterná Poruba 87
- pozemok C KN 394/2 o výmere 4 m2 , druh pozemku orná pôda, vedený na liste vlastníctva č. 859,
vlastník Drahomír Salaj, Cédrová 490/3, Liptovský Mikuláš
- pozemok C KN 307/242 o výmere 15 m2, druh pozemku orná pôda, vedený na liste vlastníctva č.
1204, vlastník Erik Amro, Pod Slivkou 512/2, Liptovský Mikuláš v sume 10 eur/m2.
Za: Ing. Mariana Orolimová, Mgr. Igor Petra, Jakub Tomko
Proti: 0,
Zdržal sa:

6. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre CVČ Liptovský Mikuláš
Starostka obce informovala poslancov o žiadosti CVČ Liptovský Mikuláš o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce pre deti s trvalým pobytom v našej obci, ktoré boli prijaté do záujmových
útvarov/krúžkov v Centre voľného času v Liptovskom Mikuláši. Jedná sa o 7 detí z našej obce.
Požadovaná dotácia je vo výške 294,- € na obdobie január – jún 2022.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba podľa § 11, ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
a v súlade s čl. 3, ods.2 Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2019 o podmienkach poskytovania
dotácií z prostriedkov obce Veterná Poruba schvaľuje, na základe predloženej žiadosti, dotáciu vo
výške 294,- € pre žiadateľa Centrum voľného času Liptovský Mikuláš na obdobie január – jún 2022.
Finančné prostriedky budú poskytnuté na základe podpísanej a zverejnenej zmluvy.
Za: Ing. Mariana Orolimová, Mgr. Igor Petra, Jakub Tomko
Proti: 0,
Zdržal sa:

7. Príprava 750. výročia prvej písomnej zmienky o Obci Veterná Poruba
Starostka informovala poslancov o výsledkoch zasadnutia kultúrnej komisie i o výsledku rokovania
s autorom publikácie o obci.
Zasadnutie kultúrnej komisie sa konalo 3.3.2022. Prítomní sa dohodli na rozdelení akcií v rámci
celoročných osláv výročia obce. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa nebudú konať veľké trojdňové
oslavy sústredené na letné obdobie, ale priebežne počas roka sa všetky aktivity jednotlivých zložiek
spoločenského života v obci budú niesť v duchu spomínaných osláv. Hasiči a telovýchova poskytne
plán akcií po výročných členských schôdzach. Vzhľadom na krátkosť času a protipandemické

opatrenia, ktoré sa začali uvoľňovať až v súčasnom období, nebude na Veľkú noc divadelné
predstavenie. Stolní tenisti pripravia veľkonočný turnaj pod hlavičkou 750. výročia obce. Do osláv
bude postupne zahrnuté slávnostné otvorenie garáže pre hasičskú techniku, otvorenie obnovenej
modlitebne, Deň matiek, Deň rodiny vrátane futbalového turnaja, Vatra SNP, stretnutie so seniormi,
vianočné divadelné predstavenie a pokrstenie novej knihy o Veternej Porube.
Nová kniha o Veternej Porube bude brožovaná s nákladom max. 200 kusov v celkovej sume do 5 000
eur. Na jej financovanie bude potrebné získať sponzorské príspevky. Dopísanie novšej histórie
a získanie fotografií bude úlohou členov kultúrnej komisie.

8. Rôzne
a) Starostka obce informovala poslancov, že v júni končí 6. ročné funkčné obdobie hlavného
kontrolóra obce. Je potrebné vyhlásiť nové voľby na obecného kontrolóra podľa § 18 zákona o
obecnom zriadení.
b) Starostka informovala poslancov, že je potrebné vyhlásiť výberové konanie na riaditeľku MŠ.
c) Starostka informovala poslancov, že komunálne voľby 2022 budú pravdepodobne už 22.10.2022,
a preto je predpoklad, že určenie počtu poslancov a úväzok starostu bude potrebné urobiť na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva najneskôr v júli 2022 – 90 dní pred konaním volieb. Zároveň potvrdila
informáciu podanú aj na januárovom zasadnutí, že v najbližších komunálnych voľbách už kandidovať
nebude.

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

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

Zapisovateľka - Jana Frianová:

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

Vo Veternej Porube 17.03.2022
........................................................
PhDr. Desana Stromková, starostka

