Zápisnica z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Obce Veterná Poruba konaného dňa 23.11.2016
v zasadačke Obecného úradu vo Veternej Porube
Prítomní poslanci: podľa priloženej prezenčnej listiny, ospr. Ing. Aleš Salaj
Prítomní občania, verejnosť: Miroslav Komendák, Martin Rakyta, Mgr. Stanislava Rakytová
Program: podľa priloženej pozvánky
Zapisovateľ: Jana Frianová
Overovateľ: Vladimír Mlynarčík
1. Program rokovania
Program rokovania Obecného zastupiteľstva bol schválený všetkými hlasmi prítomných
v takom znení, v akom bol zverejnený v návrhu na pozvánke.
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 č. 65/2016 až č.72/2016 z 10.
zasadnutia OZ konaného dňa 26.10.2016. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že uznesenia z
10. zasadnutia boli splnené.
4. Návrh VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
a drobný stavebný odpad pre rok 2017
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo návrhom VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. V §5 Daň zo stavieb sa vypúšťa písmeno e)
priemyselné stavby, návrh zmeny sadzby/m2 pod písmenom b) z 0,17 EUR na 0,34 EUR pri
stavbách na poľnohospodársku produkciu, skleníky a návrh zmeny sadzby/m2 z 1,17 EUR na
0,8 EUR pri stavbách na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť – písmeno f).
Pri poplatkoch je v §16 zavedený množstvový zber komunálneho odpadu pre iné osoby
(právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov ).
Návrh VZN je zverejnený na úradnej tabuli a na
internetovej stránke obce na
pripomienkovanie. Konečná podoba VZN sa bude schvaľovať na zasadnutí OZ 16.12.2016.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh VZN o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad.
5. Návrh rozpočtu Obce Veterná Poruba na roky 2017 -2019
Poslancom bol predložený návrh rozpočtu obce na rok 2017, ktorý spracovala starostka obce
OÚ. Návrh investícií do kapitálového rozpočtu prerokujú poslanci 30.11.2016. Obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie predložený návrh bežného rozpočtu na rok 2017 a
výhľadový rozpočet na roky 2018-2019.

6. Príprava zhromaždenia obyvateľov obce
Vzhľadom na konanie TZ 19.11. Obecné zastupiteľstvo presúva zhromaždenie obyvateľov
obce na 25.11.2016 o 18.00 hod. do Kultúrneho domu vo Veternej Porube
7. Rôzne
a) starostka obce
– informovala poslancov o spracovanom Pasporte miestnych komunikácií a spracovanom
projekte dopravného značenia v obci, ktorý je na pripomienkovaní SaÚ ciest ŽSK, DI OR PZ
a Okresného úradu. Zatiaľ prišlo súhlasné stanovisko od správy ciest.
- starostka obce informovala poslancov o podaní návrhu na Ústavný súd SR bývalým
starostom Bc. Ján Socháňom na preskúmanie Rozhodnutí Obecného zastupiteľstva obce
Veterná Poruba prijatých podľa ústavného zákona 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Ústavný súd vo veci rozhodol 5.10.2016
a Obecnému zastupiteľstvu bolo doručené uznesenie ústavného súdu SR dňa 14.11.2016.
Ústavný súd v senáte na neverejnom zasadnutí preskúmal návrh p. Socháňa a rozhodlo o jeho
odmietnutí pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí. Nad rámec dôvodov
odmietnutia návrhu ústavný súd konštatoval, že v návrhu neboli uvedené žiadne vecné
skutočnosti, ktoré by spochybňovali odôvodnenosť uloženia pokút za porušenie ústavného
zákona.
b) Miroslav Komendák – informoval, že termín výročnej schôdze hasičov je stanovený na
13.01.2017.
- Slovak Telecom ruší pevné linky, dáva občanom mobily – požiadať ich o odstránenie
vedenia a stĺpov.
c) Martin Rakyta – požaduje pred zimným obdobím upraviť prístupovú cestu popri ihrisku
k novému stavebnému obvodu, ktorá je vyjazdená
- el. stĺp pri Palovi Stromkovi na novej el. prípojke je naklonený – potrebné nahlásiť na SSE distribúciu
d) Termín zasadnutia OZ – poslanci sa dohodli na termíne najbližšieho zasadnutia OZ na
16.12.2016, kedy sa bude schvaľovať rozpočet obce na rok 2017 a VZN č. 5/2016.
Návrh na uznesenie
Uznesenia boli prijímané priebežne počas rokovania a ich schvaľovanie prítomnými je
evidované pri každom hlasovaní zvlášť.
Overovateľ:
Vladimír Mlynarčík

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

Zapisovateľka:

zapísala Jana Frianová

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

Vo Veternej Porube 23.11.2016
..................................................
PhDr. Desana Stromková, starostka

