ZÁPISNICA
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veterná Poruba
konaného dňa 14.11.2014 v zasadačke Obecného úradu vo Veternej Porube

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program: podľa priloženej pozvánky
Zapisovateľ: Jana Frianová
Overovatelia: Ing. Ján Kamenský a Ján Rakyta
Návrhová komisia: Ján Rakyta, Miroslav Komendák, Ing. Ján Kamenský
1. Program rokovania
Program rokovania bol na návrh starostky obce doplnený o bod:
a) Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Veterná Poruba a CZ
ECAV Smrečany bol na obec doručený osobne v stredu 12.11.2014 dva dni po zverejnení
návrhu rokovania na pozvánke. Návrh Dodatku priniesli p. farár Mgr. Šípka a zborová
dozorkyňa p. Kollárová. Starostka navrhuje doplniť program rokovania o tento bod. Poslanci
Ján Rakyta, Ľubomír Rakyta a Miroslav Komendák boli za tento návrh, Ing. Ján Kamenský sa
zdržal hlasovania a Mgr. Igor Petra bol proti. Program rokovania bol rozšírený o prejednanie
Dodatku č.2 k nájomnej zmluve medzi obcou a CZ ECAV v Smrečanoch.
b) Starostka preposlala poslancom mail, v ktorom bol pripojený návrh Zmluvy o dielo na
spracovanie Spoločného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova
medzi obcou Veterná Poruba a MAS Horný Liptov, a ktorý prišiel na obecný úrad dva dni
pred rokovaním OZ. K tejto zmluve už rokovanie OZ bolo v septembri 2014, pre formálne
chyby v zmluve, nebola poslancami schválená. Návrh zmluvy bol opravený, je prispôsobený
súčasnej legislatíve, a preto ho starostka opätovne predkladá zastupiteľstvu na rokovanie.
Poslanci Ján Rakyta, Ľubomír Rakyta a Miroslav Komendák boli za doplnenie programu
rokovania o tento návrh, Mgr. Igor Petra a Ing. Ján Kamenský boli proti tomuto doplneniu
programu. Program rokovania bol rozšírený o prejednanie návrhu Zmluvy o dielo na
spracovanie Spoločného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova
medzi obcou Veterná Poruba a MAS Horný Liptov.
c) Poslanec Mgr. Igor Petra mal pripomienku k návrhu programu zasadnutia. Podľa jeho
informácií z posledného zasadnutia OZ, malo sa novembrové zasadnutie týkať len jedného
bodu – návrhu rozpočtu na roky 2015 - 2017. Takáto informácia na októbrovom zasadnutí
nezaznela. Ohľadne rozpočtu je v zápisnici z 24.10.2014 nasledovný zápis: „Po diskusii sa
poslanci dohodli, že je potrebné spracovať návrh finančného rozpočtu na roky 2015-2017
a k návrhu investícií do kapitálového rozpočtu sa poslanci stretnú na obecnom úrade v stredu
29.11. o 18.00 hod.“ Tohto stretnutia sa zúčastnili Ľubomír Rakyta, Ján Rakyta a Miroslav
Komendák, ktorí doplnili návrh rozpočtu o plánované investície v kapitálových výdavkoch na
rok 2015. Poslanec Mgr. Petra navrhol, aby sa dnešného rokovania vypustili všetky body
okrem Finančného rozpočtu na roky 2015-2017. Pri hlasovaní o predloženom návrhu Mgr.
Igor Petra a Ing. Ján Kamenský boli za tento návrh a Ján Rakyta, Ľubomír Rakyta a Miroslav
Komendák boli proti tomuto návrhu. Návrh na zrušenie všetkých bodov rokovania okrem
rozpočtu nebol schválený.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľku určila starostka obce Janu Frianovú a za overovateľov Ing. Ján
Kamenského a Jána Rakytu. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľky
a overovateľov zápisnice.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie boli navrhnutí Ján Rakyta, Miroslav Komendák a Ing. Ján Kamenský.
Obecné zastupiteľstvo tromi hlasmi prítomných volí návrhovú komisiu, Ing. Ján Kamenský

bol proti. Poslanec Mgr. Igor Petra bez zdôvodnenia a ospravedlnenia opustil zasadaciu
miestnosť o 18.54 hod..
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Kontrolu uznesení urobila starostka a týkala sa uznesení prijatých na 8. zasadnutí konanom
dňa 24.10.2014. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že uznesenia prijaté na 8. zasadnutí boli
splnené alebo sa priebežne plnia.
5. Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2014 o spôsobe náhradného zásobovania
obyvateľov pitnou vodou a o náhradnom odvádzaní odpadových vôd Poslanci obecného zastupiteľstva sa zaoberali návrhom VZN č.4/2014, ktorý bo zverejnený
na pripomienkovanie v zmysle zákona. V lehote podávania pripomienok neboli na obecný
úrad doručené žiadne pripomienky od občanov.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje všetkými hlasmi prítomných VZN obce č.4/2014 o spôsobe
náhradného zásobovania obyvateľov pitnou vodou a o náhradnom odvádzaní odpadových
vôd. Schválené VZN bude vyvesené na úradnej tabuli a účinné bude 15. dňom odo dňa
vyvesenia.
6. Prerokovanie upozornenia prokurátora
Starostka obce informovala poslancov o upozornení prokurátora na porušenie zákona č.
442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách vznp. Poslanci prerokovali
toto upozornenie a skonštatovali, že prijatím VZN obce č. 4/2014 o spôsobe náhradného
zásobovania obyvateľov pitnou vodou a o náhradnom odvádzaní odpadových vôd bolo
splnené ustanovenie § 36, ods. 7, písm. c) citovaného zákona a bolo vyhovené upozorneniu
prokurátora. Schválené VZN č. 4/2014 bude po nadobudnutí účinnosti zaslané na Okresnú
prokuratúru v Liptovskom Mikuláši.
7. VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Poslanci obecného zastupiteľstva sa zaoberali návrhom VZN č. 5/2014, ktorý bol zverejnený
na pripomienkovanie v zmysle zákona. V lehote podávania pripomienok neboli na úrad
doručené žiadne pripomienky od občanov.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje všetkými hlasmi prítomných Všeobecne záväzné nariadenie
obce Veterná Poruba č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Schválené VZN bude vyvesené na úradnej tabuli a účinné
bude 15. dňom odo dňa vyvesenia.
8. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2015-2017
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so svojím stanoviskom k predloženému
návrhu rozpočtu obce na roky 2015 – 2017 a skonštatovala, že návrh rozpočtu je pripravený
v súlade so zákonom, je postavený ako vyrovnaný a doporučuje poslancom schváliť finančný
rozpočet obce na rok 2015 a roky 2016 - 2017 vziať na vedomie. Stanovisko hlavnej
kontrolórky k návrhu rozpočtu vzali poslanci obecného zastupiteľstva na vedomie.
9. Finančný rozpočet obce na roky 2015 -2017
Návrh Finančného rozpočtu na roky 2015 – 2017 bol dopracovaný poslancami 29.10.2014 doplnením
o investičné akcie na rok 2015. Takto dopracovaný bol zverejnený na internetovej stránke obce.
Rozpočet obce na rok 2015 je postavený ako vyrovnaný a obsahuje hlavné investičné aktivity obce v
roku 2015.Tvorí súčasť zápisnice. Poslancom bol predložený návrh finančného rozpočtu obce na

najbližšie 3 roky. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu je kladné, doporučuje
zastupiteľstvu schváliť rozpočet obec na rok 2015 a rozpočet na roky 2016 a 2017 vziať na

vedomie. Na základe súhlasného stanoviska hlavnej kontrolórky obecné zastupiteľstvo
rozpočet obce na rok 2015 vrátane použitia prostriedkov z Fondu rozvoja obce cez finančné
operácie v príjmovej časti rozpočtu schvaľuje všetkými hlasmi prítomných a rozpočet na
roky 2016 a 2017 berie na vedomie.
10. Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Veterná Poruba
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov, že z dôvodu zmien v zákone o rozpočtových
pravidlách, je potrebné v niektorých bodoch upraviť Zásady nakladania s finančnými
prostriedkami obce Veterná Poruba, ktoré má obec prijaté od roku 2010. V Zásadách boli
doplnené hlavne povinnosti obce voči Ministerstvu financií, ktorému sa cez Rozpočtový
informačný systém musí pravidelne zasielať rozpočet, jeho zmeny aj štvrťročné čerpanie
rozpočtu obce. Zvyšujú sa aj povinnosti obcí pri sledovaní dlhovej zaťaženosti obcí, a kroky,
ktorými sa tieto povinnosti napĺňajú, tvoria nové ustanovenia čl. 13 a 21. Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje všetkými hlasmi prítomných Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Veterná
Poruba.

11. Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov medzi obcou Veterná Poruba
a CZ ECAV Smrečany
Starostka poslancom predložila návrh Dodatku č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorov
medzi obcou a CZ ECAV v Smrečanoch – nájom priestorov materskej školy. Spomínaný
dodatok už bol na rokovaní OZ aj v minulosti, nebol však schválený z dôvodu nesúhlasu
poslancov so zvýšením sumy nájomného počas trvania platnosti Dodatku č.1, ktorým sa
upravoval spôsob úhrady nájomného pri výmene okien a dverí v materskej škole a školskej
jedálni. Návrh Dodatku č.2 je priložený k zápisnici, sú v ňom aktualizované údaje
o štatutárovi prenajímateľa a upravené identifikačné údaje o nájomcovi. Poslanci ani hlavná
kontrolórka nesúhlasia so spätnou účinnosťou dodatku. Tento môže nadobudnúť účinnosť až
dňom po dni zverejnenia, a až po tomto dátume je možné žiadať od obce doplatenie
zvýšeného nájomného. V záujme udržania dobrých vzťahov s CZ ECAV v Smrečanoch
poslanci súhlasili so zvýšením nájomného aj počas trvania platnosti Dodatku č.1, ale až od
účinnosti Dodatku č.2, ktorým sa zmenia zmluvné podmienky vo výške ročného nájomného
za m2 z 8,- € na 12,- € a doba zmluvného vzťahu sa stanovuje na dobru neurčitú. Takto
upravený Dodatok č.2 starostka zašle p. farárovi Mgr. Šípkovi. Poslanci zároveň rokovali aj
o možnosti odkúpenia budovy s pozemkov od ECAV, nakoľko v budúcnosti by nebolo možné
čerpať z dotácií na budovu, ktorá nie je vo vlastníctve obce.
11. Návrh Zmluvy o dielo na spracovanie Spoločného Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja (PHSR) obcí Horného Liptova medzi obcou Veterná Poruba
a MAS Horný Liptov.
Starostka preposlala poslancom e-mail od projektovej manažérky MAS Horný Liptov,
ktorého prílohu tvoril návrh spomínanej zmluvy. Nakoľko už bola v NR SR prijatá novela
zákona o regionálnom rozvoji, ktorým sa umožňuje spracovávať spoločné PHSR, poslanci
Zmluvu o dielo na spracovanie Spoločného PHSR obcí Horného Liptova medzi obcou
Veterná Poruba a MAS Horný Liptov v sume 350,- € za spracovanie plánu v roku 2015
schválili troma hlasmi, zdržal sa Ing. Ján Kamenský.
12. Rôzne a diskusia
a) Ing. Ján Kamenský – navrhol doriešiť zmluvný vzťah s cirkvou na plochu pod kontajnermi.
Starostka pri rokovaní so zástupcami cirkvi už predložila písomný návrh zmluvy aj
s geometrickým plánom na odčlenenie pozemku, ktorý dala v roku 2011 spracovať obec.
b) Ján Rakyta – kontejnery za Tkáčovcami treba natrieť, kontajner na šrot treba spraviť na
zavieranie.
c) Miroslav Komendák – treba doriešiť funkciu kronikára obce, nakoľko sa už dva roky
nepíše kronika obce.

d) Ľubomír Rakyta – požaduje spätne zverejňovať zoskenované faktúry od platnosti zákona.
Informácie o objednávkach a faktúrach sa zverejňujú v zmysle zákona o slobodnom prístupe
k informáciám v rozsahu danom zákonom na obecnom portáli, ktorý túto službu poskytuje.
Zverejňovanie zoskenovaných faktúr je nad rámec zákona. Bude potrebné vyriešiť to so
správcom stránky a po zistení kapacity stránky.
e) Starostka obce - predložila obecnému zastupiteľstvu a zároveň oboznámila prítomných so
Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ. Táto správa je priložená k zápisnici. Obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ k 30.06.2014.
Poslanci doporučili, aby v budúcnosti túto správu predkladala priamo riaditeľka MŠ.
11. Návrh na uznesenia
Uznesenia boli prijímané priebežne počas rokovania a ich schvaľovanie prítomnými je
evidované pri každom hlasovaní zvlášť.
Overovatelia:
Ing. Ján Kamenský

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

Ján Rakyta

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

Vo Veternej Porube 14.11.2014

zapísala Jana Frianová

