Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Veterná Poruba konaného dňa 28.04.2022
v zasadačke Obecného úradu vo Veternej Porube
Prítomní poslanci: podľa priloženej prezenčnej listiny, ospr. Ing. Katarína Závodná, Ing.
Mariana Orolimová
Prítomní hostia, občania: Miroslav Komendák
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, Mgr. Igor Petra, Jakub Tomko
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

Na návrh starostky bol program rokovania doplnený o bod „Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
obce “. Poslanci uvedené zmeny v programe schválili.
Za: Mgr. Michala Klocková, 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, Mgr. Igor Petra, Jakub Tomko
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

3. Kontrola uznesení z 2. zasadnutia OZ konaného dňa 17.03.2022
Kontrolu uznesení urobila starostka a týkala sa uznesení z 2. zasadnutia OZ konaného dňa 17.03.
2022 prijatých pod č. 12/2022 až č. 17/2022. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že uznesenia z
predchádzajúceho zasadnutia boli splnené.
Za: Mgr. Michala Klocková, Mgr. Igor Petra, Jakub Tomko
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

4. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly
Poslancom bola mailom doručená správy HK z vykonanej kontroly. Správa sa týkala kontroly
financovania originálnych kompetencií na úseku školstva v obci Veterná Poruba v roku 2021 a 2022.
K predloženej správe neboli zo strany poslancov žiadne otázky a pripomienky.

Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky
o výsledkoch kontroly financovania originálnych kompetencií na úseku školstva v súlade s §18f,
ods.1, písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v z.n.p..
Za: Mgr. Michala Klocková, Mgr. Igor Petra, Jakub Tomko
Proti: 0,
Zdržal sa:

5. Rozpočtové opatrenia č. RO 1/2022 až 3/2022
Starostka obce oboznámila poslancov s vykonanými zmenami v rozpočte obce rozpočtovými
opatreniami č. 1 - 3/2022, ktoré sú v kompetencii starostky obce a poslancom boli doručené spolu
s pozvánkou na zasadnutie. Sú priložené k zápisnici.
- rozpočtové opatrenie starostky obce 1/2022 sa týka prekročenia a viazania príjmov a viazania
výdavkov v celkovej sume 726,- € z dôvodu zvýšenia účelovo viazaných príjmov na Materskú
školu a Školskú jedáleň..
Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 1/2022.
- rozpočtové opatrenie starostky obce 2/2022 sa týka prekročenia a viazania príjmov
a prekročenia a viazania výdavkov v celkovej sume 1.960,- € z dôvodu zvýšenia na
podielových daniach a zvýšenia nákladov na zimnú údržbu ciest a na zhotovenie
geometrického plánu na zlúčenie parciel pod MK v novom stavebnom obvode.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 2/2022.
- rozpočtové opatrenie starostky obce 3/2022 sa týka presunu finančných prostriedkov medzi
položkami v celkovej výške na strane výdavkov podľa funkčnej klasifikácie 295,- € bez
zmeny celkových príjmov a celkových výdavkov rozpočtu obce na rok 2022
Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 3/2022.
Za: Mgr. Michala Klocková, Mgr. Igor Petra, Jakub Tomko
Proti: 0,
Zdržal sa:

6. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce v zmysle § 18a, ods.2 zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení
Starostka obce informovala poslancov, že v júni končí 6.ročné obdobie hlavného kontrolóra obce. Je
potrebné vyhlásiť nové voľby na obecného kontrolóra podľa § 18 zákona o obecnom zriadení. OZ
schvaľuje všetkými hlasmi prítomných voľbu hlavného kontrolóra obce a :
a) vyhlasuje termín konania volieb hlavného kontrolóra na deň 21.06.2022.
b) určuje podmienky na výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce Veterná Poruba ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, pričom výhodou je znalosť právnych
predpisov týkajúcich sa samosprávy, prípadne prax vo verejnej správe, znalosť práce na
PC.
c) určuje pracovný úväzok 0,10.
d) určuje náležitosti prihlášky: osobné údaje, kontakt, úradne overený doklad o dosiahnutom
najvyššom vzdelaní, profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a pracovných
pozícií, údaje pre získanie výpisu z registra trestov, súhlas so spracovaním osobných
údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v z.n.p., informácia
o podnikaní alebo vykonávaní zárobkovej činnosti a členstvo v riadiacich kontrolných
alebo dozorných orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť.
e) prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami je potrebné doručiť do 3.júna 2022 so
14.00 hod. v zalepenej obálke označenej ,,Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ na
adresu Obecný úrad Veterná Poruba, č. 37, 031 04 Veterná Poruba.
Za: Mgr. Michala Klocková, Mgr. Igor Petra, Jakub Tomko
Proti: 0,
Zdržal sa:

7. Určenie počtu poslancov a rozsah úväzku starostu pre nové volebné obdobie
Starostka obce informovala poslancov, že v októbri 2022 sa budú konať komunálne voľby – voľby
starostu a poslancov. Presný termín volieb ešte nie je známy. Je však potrebné určiť počet volebných
obvodov, počet poslancov a rozsah úväzku starostu.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba určuje:
a) podľa § 166 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov pre voľbu poslancov a starostu v komunálnych voľbách
2022 jeden volebný obvod.
b) podľa § 11, ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. pre volebné
obdobie 2022 - 2026 päť poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Veterná Poruba.
c) Podľa § 11, ods. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. pre
volebné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce na 62,50 % (5 hodín
denne).
Za: Mgr. Michala Klocková, Mgr. Igor Petra, Jakub Tomko
Proti: 0,
Zdržal sa:

8. Odsúhlasenie aktivít na údržbe a budovaní obecného majetku, ich financovanie
-

-

-

-

-

Starostka informovala poslancov o povolení vkladu na kataster – zámenná zmluva, ktorou je
ukončené vysporiadanie miestnej komunikácie v novom stavebnom obvode a bude možné GP
sceliť pozemky pod cestou do jedného parcelného čísla, čo uľahčí stavebné konanie na
inžinierske siete
Starostka informovala poslancov o doplnenej žiadosti na SPF k bezodplatnému prevodu
pozemku vo vlastníctve štátu nachádzajúcemu sa pod cestou k ČOV
starostka obce informovala, že do konca mája prebieha výzva na vybavenie Školských jedálni.
Do našej Školskej jedálne je potrebné zakúpiť umývačku riadu, sporák a chladničku
s mrazničkou. Projekt na vybavenie Školskej jedálne spracuje p. starostka cez MAS Horný
Liptov. V rozpočte obce na rok 2022 je okrem uvedeného plánovaných 3000 eur na údržbu
školskej jedálne – hlavne podlahy a obloženia všetkých stien kachličkami. Odhad ceny
spracuje p. Komendák.
Starostka informovala poslancov, že žiadosť na rekonštrukciu strechy KD je stále v procese
posudzovania na PPA Žilina, ako náhle bude žiadosť schválená, dodávateľ vybraný verejným
obstarávaním príde vymeniť krytinu na KD – odhad - letné mesiace
Starostka informovala, že v tomto roku by sa mala dokončiť cesta v novom stavebnom obvode
– I. etapa – dokončenie asfaltu po posledný plánovaný stavebný pozemok smerom od ihriska
nadol.
Starostka informovala aj o potrebe prekrytia rigola popri pravej strane cesty smerom na
cintorín, aby bolo možné upraviť odstavnú plochu a rozšíriť na ňu vjazd pred spodnou bránou
Starostka poďakovala zástupcovi, Jakubovi Tomkovi, za všetky práce na prístupe k zbernému
miestu a za likvidáciu dreveného odpadu, spílenia divého porastu a upratania pneumatík
v spolupráci s mladými hasičmi. Staré pneumatiky nahádzané popri jarku sú nebezpečným
odpadom, ktorý je potrebné na náklady obce vyviezť, čo sa určite premietne v poplatku za
komunálny odpad na ďalší rok. Ten, kto prevádzkuje pneuservis, je zo zákona povinný
prevziať od vodiča aj pneumatiky, ktoré neprezúval alebo neopravoval. Ale nie je povinný
vziať ich od obce 100 kusov a viac. Takže všetci, ktorí hádzali pneumatiky k jarku,
a neodovzdali ich do pneuservisu, majú podiel na tom, že poplatky za odpad budú výrazne
vyššie. A takto sa niektorí občania správajú aj napriek toku, že sú pravidelne upozorňovaní
cez obecný spravodaj, kam ktorý odpad patrí, a čo sú povinnosti občanov pri nakladaní
s komunálnym odpadom.

9. Predloženie žiadosti na vybavenie školskej jedálne pri Materskej škole

Starostka obce informovala prítomných, že do konca mája je potrebné predložiť žiadosť
v rámci výzvy IROP-CLLD_AKT7-512-003, kde je hlavnou aktivitou Skvalitnenie a rozšírenie
kapacít predškolských zariadení a uvedené zdroje je možné čerpať aj na vybavenie Školských jedálni.
Do našej Školskej jedálne je potrebné zakúpiť umývačku riadu, sporák a chladničku s mrazničkou.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba podľa § 11, ods. 4, zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z.n.p. schvaľuje:
a) Predloženie ŽoPr za účelom realizácie projektu „ Zlepšenie materiálno – technického
zariadenia školskej jedálne pri Materskej škole Veterná Poruba“ realizovaného v rámci
výzvy IROP-CLLD- AKT7-512-003
hlavná aktivita: D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení
špecifický cieľ: 5.1.2 – Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými
centrami a ich zázemím vo verejných službách a infraštruktúrach, ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom obce a Spoločným programom rozvoja obci horného Liptova do
roku 2022.
b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami výzvy na predloženie ŽoPr
c) Zabezpečenie dofinancovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
d) Spolufinancovanie uvedeného projektu zo zdrojov prijímateľa obce Veterná Poruba vo výške
minimálne 5 %, z celkových oprávnených výdavkov projektu, pričom predpokladané
výdavky projektu sú v celkovej sume 6 000 eur, obec bude projekt spolufinancovať min.300
eurami a požadovaný príspevok bude vo výške 5 700 eur.

10. Rôzne
a) Starostka obce informovala poslancov o kontrole z Okresnej prokuratúry ohľadom piatich
povinných nariadení obce - VZN o pravidlách na udržanie čistoty a ochrane verejnej zelene v obci,
VZN ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizovaní miestneho referenda, VZN o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky služieb, VZN o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je
zakázané alebo obmedzené na určitý čas a VZN o názve ulíc a iných verejných priestranstiev. Prvé
štyri VZN má obec prijaté. VZN o určení názvu ulíc a verejných priestranstiev obec nemá, nakoľko
obec buduje novú IBV a potrebuje prečíslovať rodinné domy, uvedené zmeny majú vplyv aj na osobné
údaje a zoznamy voličov, ktoré sa nemajú meniť pol roka pred konaním volieb alebo referenda.
b) Starostka informovala poslancov, že už máme vytvorený účet v Centrálnom registri zmlúv, pretože
obec je povinná zverejňovať zmluvy na svojom web sídle a ešte aj v centrálnom registri zmlúv. .
c) Miroslav Komendák – je potrebné po úprave fasády na MŠ osadiť držiak na zástavy pre potreby
OU. V parčíku sú stromy so suchými konármi - osloviť majiteľa pozemku, aby ich vypílil. Osloviť
TJ, aby zorganizovala brigádu na úprave koryta na čičierni. Osloviť „čiernych“ ubytovateľov v obci,
aby si splnili zákonnú povinnosť a platili daň z ubytovania.

11. 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 28.04.2022
........................................................
PhDr. Desana Stromková, starostka

