Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Veterná Poruba konaného dňa 27.4.2016
v zasadačke Obecného úradu vo Veternej Porube
Prítomní poslanci: podľa priloženej prezenčnej listiny
Prítomní hostia, občania: Miroslav Komendák, Ing. Ľubomír Rakyta, Martin Zemko ml.
Program: podľa priloženej pozvánky
Zapisovateľ: Jana Frianová
Overovateľ: Mgr. Petronela Jančušková

1. Program rokovania
Program rokovania Obecného zastupiteľstva bol doplnený o body: Prerokovanie územného plánu zóny
Lokalita Pri ihrisku, Žiadosť o odkúpenie novovytvorených pozemkov. Takto upravený program bol
schválený všetkými hlasmi prítomných.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Za zapisovateľku určila starostka obce Janu Frianovú a za overovateľa Mgr. Petronelu Jančuškovú.
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 3. zasadnutia OZ konaného dňa 30.03.2016
č. 18/2016 až č.24/2016. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že uznesenia z 3. zasadnutia boli splnené.

4. Spoločný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova schválenie
Starostka informovala prítomných, že bola pracovníkmi MAS Horný Liptov spracovaná konečná
podoba plánovacieho dokumentu „Spoločný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí
Horného Liptova“, ktorý má vyše 300 strán a je spracovaný pre 25 obcí hodného Liptova. Oproti
návrhu prerokovanému obecným zastupiteľstvom v novembri 2015 a opravenému podľa pripomienok
sa už nič v texte nezmenilo. Do vytlačeného dokumentu sa budú prikladať aj uznesenia jednotlivých
obecných zastupiteľstiev a dokument podľa zmluvy bude odovzdaný do konca apríla, a preto je
potrebné tento dokument schváliť aj uznesením obecného zastupiteľstva Obce Veterná Poruba.
Obecné zastupiteľstvo všetkými hlasmi prítomných schvaľuje „Spoločný program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova do roku 2022“.

5. Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Veterná Poruba
Poslancom bol zaslaný mailom návrh Pravidiel kontrolnej činnosti, ktorými sa má riadiť hlavný
kontrolór obce. Spracovanie a prijatie týchto pravidiel ukladá obecnému zastupiteľstvu, ktoré HK volí,
zákon o obecnom zriadení § 18e. Pravidlá kontrolnej činnosti upravujú druhy kontrol vykonávaných
HK, postupy pri výkone kontrolnej činnosti a postupy pri prekladaní informácií o kontrolných
zisteniach. Obecné zastupiteľstvo všetkými hlasmi prítomných schvaľuje Pravidlá kontrolnej

činnosti hlavného kontrolóra obce Veterná Poruba.
6. Prerokovanie územného plánu zóny Lokalita Pri ihrisku
Starostka obce informovala poslancov, že v zmysle stavebného zákona je potrebné územnoplánovaciu
dokumentáciu obce prerokovávať každé 4 roky. Územný plán obce je prerokovávaný pravidelne,
v roku 2012 bol aktualizovaný a doplnený. Podobný proces sa týka aj územného plánu zóny. Obecné
zastupiteľstvo konštatovalo, že územný plán zóny nie je potrebné meniť. V súčasnosti podľa neho

prebieha vysporiadanie pozemkov, výstavba rodinných domov i príprava inžinierskych sietí. Obecné
zastupiteľstvo prerokovalo v súlade s § 30, ods.4 zákona č.50/1976 Zb. vznp. – stavebného zákona
územný plán zóny „Lokalita Pri ihrisku“ a skonštatovalo, že nie sú potrebné jeho zmeny a doplnky.

7. Žiadosť o odkúpenie pozemkov – Marek Molnár
Starostka obce informovala poslancov o žiadosti od p.Mareka Molnára o schválenie kúpy
novovytvorených pozemkov. Nakoľko obec nie je vlastníkom všetkých pozemkov, ktoré p. Molnár
o odkúpenie, obecné zastupiteľstvo túto žiadosť zamieta.
8. Rôzne
a) starostka obce – Informovala poslancov, že dala vytýčiť hranicu obecnej parcely pri ceste za
Tkáčovcami, nakoľko cesta k pozemkom na Hriadkach aj k zbernému miestu ide momentálne
v prevažnej miere po súkromných pozemkoch. Obec bude rokovať s vlastníkmi pozemkov
o možnosti odkúpenia časti pozemku alebo o posunutí účelovej cesty na obecný poremok.
- stolnotenisový stôl je už objednaný, starý stôl navrhuje ponúknuť na predaj.
b) Miroslav Komendák – upozornil, že na hasičskej Ávii nejdú stierače. Úlohu si zobral na
starosti poslanec Tomáš Lizúch.
- požiadať správu ciest o vypílenie stromu v brodku, ktorý zasahuje svojimi konármi na štátnu
cestu – úloha bola vyriešená cez rozhodnutie o vypílení problémového stromu. Správa
a údržba ciest je kompetentná výrub vykonať.
c) Martin Zemko – vyjadril nespokojnosť s udržiavaním verejného priestranstva od s.č. 96 až po
101( tráva kosená iba 1 x ročne, nevyčistený rigól ), navrhol odstrániť zábradlie pri s.č.101.
d) Ing. Ľubomír Rakyta – minulý rok bola výzva na kamerový systém, bolo by dobré zvážiť, či
by kamerový systém nebol dobrým riešením pre obec. Jednou z firiem, ktorá zabezpečuje
kamerový systém je firma Alconet, navrhol pozvať Ing. Brtku na zasadnutie obecného
zastupiteľstva ohľadom poskytnutia informácií ku kamerovému systému. Poslanci súhlasili
a poverili starostku obce pozvať Ing. Brtku na zasadnutie OZ, ktoré sa bude konať 25.5.2016.
e) Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru obce v zmysle platnej legislatívy
Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba v zmysle novely zákona č. 129/2015 Z.z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi vznp.
a) zriaďuje Dobrovoľný hasičský zbor obce
b) menuje Miroslava Komendáka za veliteľa DHZO.
Návrh na uznesenia
Uznesenia boli prijímané priebežne počas rokovania a ich schvaľovanie prítomnými je evidované pri
každom hlasovaní zvlášť.

Overovateľ:
Mgr. Petronela Jančušková

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

Zapisovateľka:

zapísala Jana Frianová

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

Vo Veternej Porube 27.4.2016
..................................................
PhDr. Desana Stromková, starostka

