Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Veterná
Poruba konaného dňa 27.1.2016
v zasadačke Obecného úradu vo Veternej Porube
Prítomní poslanci: podľa priloženej prezenčnej listiny
Prítomní hostia, občania: Ján Rakyta, Ing. Ľubomír Rakyta, Miroslav Komendák
Program: podľa priloženej pozvánky
Zapisovateľ: Jana Frianová
Overovateľ: Vladimír Mlynarčík

1. Program rokovania
Program rokovania Obecného zastupiteľstva bol doplnený o body: „Správa z vykonanej následnej

finančnej kontroly účtovných dokladov“, „Správa z vykonanej následnej finančnej kontroly
uplatňovania zákona o verejnom obstarávaní obcou Veterná Poruba“ a „Zámer odpredať
obecný pozemok“. Takto upravený program bol schválený všetkými hlasmi prítomných.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Za zapisovateľku určila starostka obce Janu Frianovú a za overovateľa Vladimíra Mlynarčíka. Obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľky a overovateľa zápisnice.

3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Kontrolu uznesení urobila starostka a týkala sa uznesení z 11. zasadnutia OZ konaného dňa
16.12.2015 č. 82/2015 až č. 91/2015. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že uznesenia z 11.
zasadnutia boli splnené.

4. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej následnej finančnej kontroly účtovných
dokladov
Poslancom bola mailom doručená správa HK z následnej finančnej kontroly účtovných dokladov,
ktorú ešte ústne doplnila hlavná kontrolórka p. Beláková priamo na rokovaní OZ. K predloženej
správe neboli zo strany poslancov žiadne otázky a pripomienky. Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná
Poruba berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce z následnej finančnej kontroly účtovných
dokladov vykonanej v súlade s §18f, ods.1, písm.d) zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení vznp..

5. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej následnej finančnej kontroly uplatňovania
zákona o verejnom obstarávaní obcou Veterná Poruba
Poslancom bola mailom doručená správa HK z následnej finančnej kontroly verejného obstarávania,
ktorú ešte ústne doplnila hlavná kontrolórka p. Beláková priamo na rokovaní OZ. K predloženej
správe neboli zo strany poslancov žiadne otázky a pripomienky. Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná
Poruba berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce z následnej finančnej kontroly
uplatňovania zákona o verejnom obstarávaní obcou Veterná Poruba vykonanej v súlade s §18f, ods.1,
písm.d) zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení vznp..

6. VZN obce Veterná Poruba č. 1/2016 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Veterná
Poruba
Poslancom bol spolu s pozvánkou doručený návrh VZN č. 1/2016, ktorý bol v obci vyvesený
6.1.2016. Starostka informovala poslancov o novom zákone č. 180/2014 o podmienkach výkonu
volebného práva a č. 181/2014 o volebnej kampani, podľa ktorého musí obec prijať nové VZN
o podmienkach vylepovania plagátov v obci v rámci volebnej kampane politických strán a hnutí.
Pôvodné VZN z roku 2013 bude zrušené a stratí účinnosť. Nakoľko obec nemá iné vlastné priestory
na vylepovanie plagátov ako úradnú tabuľu, a ani nedostane zo štátu peniaze na zakúpenie veľkých
plagátovacích panelov, a počet kandidujúcich strán je 23, je v návrhu VZN stanovená veľkosť
volebného plagátu tak, aby bola zachovaná rovnaká možnosť volebnej kampane pre všetky
kandidujúce subjekty. K návrhu VZN neboli zo strany poslancov žiadne pripomienky. Obecné
zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba v súlade s § 6, ods.1 a § 11, ods. 4, písm. d) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení vznp. sa uznieslo na VZN obce Veterná Poruba č. 1/2016 o vyhradení miesta
a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území
obce Veterná Poruba. Pri hlasovaní bola splnená zákonná podmienka 3/5 väčšiny prítomných
poslancov.

7. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
Starostka obce informovala poslancov o žiadosti Ľudovíta Surmu s manželkou, Tajovského 5, Trnava
o odkúpenie pozemku, ktorý je vedený v registri „C“ parc. č. 307/267 ako orná pôda o výmere 112
m2. Pozemok vo vlastníctve obce je súčasťou stavebného pozemku vytýčeného geometrickým plánom
v novom stavebnom obvode a žiadateľ je vlastníkom nasledujúcich parciel č. 307/268-269.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba podľa § 11, ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení vznp. v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
vznp. schválilo všetkými hlasmi prítomných (čím bola splnená podmienka 3/5 väčšiny pri hlasovaní)
zámer prevodu majetku obce – predaj pozemku za 10 €/m2, ktorý je vedený v registri „C“ ako orná
pôda, parc. č. 307/267 o výmere 112 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 276, vlastník Obec Veterná
Poruba, žiadateľovi Ľudovítovi Surmovi s manž. Monikou Surmovou, Tajovského 5, 917 08 Trnava,
pričom dôvod hodný osobitného zreteľa je umiestnenie pozemku vo vlastníctve obce, ktorý je
prístupovým pozemkom k celému stavebnému pozemku vytýčenému geometrickým plánom v novom
stavebnom obvode a žiadateľ je vlastníkom ďalších parciel č. 307/268-269 tvoriacich súčasť
predmetného stavebného pozemku. Bez nadobudnutia pozemku vo vlastníctve obce by nebolo možné
získať stavebné povolenie a reálne užívať stavebný pozemok. Zámer predať pozemok bude
zverejnený na úradnej tabuli min. na 15 dní.

8. Harmonogram zasadnutí OZ v roku 2016
Spolu s pozvánkou bol poslancom doručený návrh harmonogramu zasadnutí OZ na rok 2016. Termín
zasadnutí je určený spravidla na štvrtú stredu v mesiaci. Nakoľko nie je možné dopredu na celý rok
určiť pri viaczmennej pracovnej dobe poslancov záväzné termínu, budú prípadné zmeny oproti
harmonogramu občanom včas oznamované. Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba v súlade s §
11, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. a Rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva schvaľuje všetkými hlasmi prítomných Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2016.

9. Termínovaný vklad
Starostka predložila návrh na zriadenie termínovaného vkladu , na ktorom by sa výhodnejším úrokom
zhodnocovali finančné prostriedky obce v celkovej výške 82 000 eur vedené zatiaľ ako Fond rozvoja
obce v Prima banke bez vyššieho úročenia. Ponuky termínovaných vkladov a úrokov na nich sú od
0,2 až po 1,75 % ppa. Starostka obce vyberie najlepšiu ponuku pre zriadenie termínovaného vkladu.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba v súlade s § 11, ods.4, písm.a) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení vznp. a schvaľuje zriadenie termínovaného vkladu pre zhodnotenie finančných

prostriedkov obce nachádzajúcich sa vo Fonde rozvoja obce s viazanosťou najdlhšie na dobu 6
mesiacov.
10. Rôzne
a) VZN o dotáciách na prevádzku a mzdy MŠ a ŠJ – starostka informovala poslancov o zverejnení
návrhu VZN o dotáciách na prevádzku a mzdy materskej školy a školskej jedálne, ktorý je zverejnený
od 18.1.2016. Pri výpočte dotácie na jedno dieťa, ktoré navštevuje materskú školu bez ohľadu na
miesto trvalého bydliska k 30.9.2015, sa vychádza zo stanovených koeficientov pre malé materské
školy a z predpokladanej výšky nápočtu podielových daní, ktoré sú obci rozpísané pre rok 2016. Na
základe nápočtu dostane obec na prevádzku MŠ a ŠJ a mzdy sumu 44 153 eur, čo predstavuje 2944
eur na jedno dieťa. Plánované náklady na MŠ a ŠJ v roku 2016 sú 44 600 eur + 2700 eur na nájom
cirkvi za priestory materskej školy. Príjem MŠ a ŠJ z príspevkov rodičov, dôchodcov a dotácie zo
štátu na predškolákov je cca 2600 eur. Na celkovú prevádzku materskej školy a školskej jedálne obec
z vlastných prostriedkov dopláca necelých 1 000 eur, ktoré väčšinou tvorí povinná údržba priestorov –
hlavne maľovanie, či drobné opravy. Schvaľovanie VZN bude predmetom najbližšieho zasadnutia,
aby bola dodržaná 15dňová lehota na zverejnenie návrhu pred jeho schválením.
Starostka tiež informovala poslancov o výške dotácie na záujmovú činnosť detí do 5 do 15 rokov,
ktorá je obci poskytovaná v rámci podielových daní (71,10 eur na jedno dieťa). Z týchto prostriedkov
môže obec prispievať na mladých hasičov, futbalistov, na podujatia pre deti, na záujmovú činnosť detí
v centrách voľného času. Celková suma na 41 detí do 15 rokov je 3 206 eur.
b) doplnenie rozpočtu na rok 2016 – starostka informovala poslancov s výraznými problémami pri
vykurovaní priestorov obecného úradu a materskej školy. Vysoké stropy, zatekajúca strecha, únik
tepla cez pôjd – palach a udupaná hlina. Stavebná komisia pripraví do najbližšieho zasadnutia OZ
rozsah prác a potrebu materiálu s finančným vyjadrením – zníženie podhľadov na obecnom úrade,
výmena osvetlenia v kanceláriách úradu, vymaľovanie priestorov, nové vstupné dvere a veranda.
Podobný problém je v materskej škole, ktorej budova však nepatrí obci, a obec nemôže investovať do
cudzieho majetku. Bude potrebné vyvolať rokovanie so zástupcami cirkvi.
11. Diskusia
a) Ján Rakyta st,.
- miesto pre veľkoobjemové kontajnery – od obecnej schôdze sa nič neurobilo - neporiadok,
neupravený priestor, nepravidelne vyvážané, prístupová cesta po súkromných pozemkoch, dať rampu,
oplotiť; posýpať miestnu komunikáciu počas zimnej údržby až k jeho domu; stiahnuť povrchové vody,
ktoré tečú od domu s.č. 101 až po jeho dom a v zime vytvárajú na zátačke nebezpečné klzisko...
Na jesennom zhromaždení s občanmi bol vysvetlený zámer obce začať v roku 2016 s oplotením
priestoru, kde sú umiestnené kontajnery a s riadením vývozu odpadu v určité dni – piatok, sobota.
Oplotenie už bolo dané do rozpočtu obce. Poslanci pred zimou vyčistili priestor a dva kontajnery boli
vyvezené. Nakoľko však ľudia hádžu do kontajnerov aj komunálny odpad, ktorý má byť vytriedený,
nechcú nám takého kontajnery vziať na uloženie na skládku. Musia sa na jar manuálne pretriediť,
vyseparovať a až zvyšný objemový odpad bude môcť byť vyvezený a zneškodnený uložením na
skládku. Postavenie rampy v najužšom priestore pri odbočke na záhumienky na Hriadkach riešila
starostka obce s majiteľmi a užívateľmi záhumienok v minulom roku. Títo však s takýmto riešením
nesúhlasili a žiadali, aby obec vytváraniu čiernej skládky zabránila iným spôsobom, aby neboli
obmedzovaní v užívaní svojich pozemkov. Prístupová cesta k jarku a k pozemkom na Hriadkach je
takto vedená desaťročia. Obecný pozemok sa nachádza hneď vedľa plota p. Tkáčovej a prístup naň by
bol vedený tesne popri jej plote a cez odvodňovací rigól. Obec už niekoľko rokov postupne zameriava
miestne komunikácie a obecné pozemky, aby boli všetky riadne vysporiadané. Pokiaľ obecné
zastupiteľstvo odsúhlasí, môže sa dať zamerať aj účelová komunikácia k zbernému miestu pre potreby
budúceho vysporiadania pozemkov pod prístupovou cestou, ako aj pre budovanie vetvy B3
kanalizačného zberača trasy B.
Posyp v rámci zimnej údržby – obec zabezpečí sypanie miestnych komunikácií aj mimo dní vývozu
komunálneho odpadu, hlavne na ceste na Hriadkach
Odvodnenie cesty – stavebná komisia spraví obhliadku a pripraví návrh na riešenie aj rozsahom
potrebného materiálu a prác.

b) Ing. Ľubomír Rakyta – obec vynakladá veľa financií na prekrývanie jarku a vývoz odpadu, prečo
nekontroluje vývoz pri stavbách a kupovaní domov, kedy ľudia vyvážajú množstvá stavebnej sutiny
a odpadu z kúpených domov? Ako stojí objednávka dopravného značenia?
Vývoz sutiny na skládku občania väčšinou obci nenahlasujú, a to zvlášť tí, ktorí sa prisťahovali.
Problém je v tom, že im niektorí naši občania „poradia“, ako to majú urobiť a na úrade sa o ich počine
dozvieme, až keď sa niekto sťažuje. Vývoz odpadu z predaných domov bol v predchádzajúcom
období veľmi veľký – niektorí občania čakali na vývoz kontajnerov, aby ich vzápätí znova zaplnili
odpadom zo sypární a starých domov. Málokedy pritom išlo o vyseparovaný odpad. Celú záležitosť
okolo odpadového hospodárstva bude obec musieť vyriešiť do 1.7.2016, kedy začne platiť nový zákon
o odpadoch, tak ako o tom starostka informovala na jesennom zhromaždení občanov. Obec musí
vydať VZN o odpadoch, dáme do domácností leták, ako a kde sa bude odpad triediť, aké práva
a povinnosti budú mať občania a obec.
c) Miroslav Komendák - požiadal, aby obec vyzvala Správu ciest na pokračovanie v čistení náletov
a konárov, ktoré prerastajú do cesty a ohrozujú cestnú premávku. So svojimi prácami skončili pri
vodojeme. Požiadal o opravu kábla k vianočnému stromčeku a o opravu 3 svetiel verejného osvetlenia.
Ako člen stavebnej komisie navrhuje, aby obec odporučila pri územnom a stavebnom konaní pre SLK
– Oáza pokoja, vybudovať spolu s obcou na začiatku obce veľkú križovatku, ktorá bude slúžiť pre
nový stavený obvod aj pre prístup k lokalite Oáza pokoja.
Návrh na uznesenia
Uznesenia boli prijímané priebežne počas rokovania a ich schvaľovanie prítomnými je evidované pri
každom hlasovaní zvlášť.

Overovateľka:

Vladimír Mlynarčík

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

Zapisovateľka:

zapísala Jana Frianová

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

Vo Veternej Porube 28.1.2016
..................................................
PhDr. Desana Stromková, starostka

