Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Veterná Poruba konaného dňa 30.3.2016
v zasadačke Obecného úradu vo Veternej Porube
Prítomní poslanci: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program: podľa priloženej pozvánky
Zapisovateľ: Jana Frianová
Overovateľ: Mgr. Radovan Kuchárik

1. Program rokovania
Program rokovania Obecného zastupiteľstva bol schválený všetkými hlasmi prítomných.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Za zapisovateľku určila starostka obce Janu Frianovú a za overovateľa Mgr. Radovana Kuchárika.
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 2. zasadnutia OZ konaného dňa 23.2.2016
č. 10/2016 až č.17/2016. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že uznesenia z 2. zasadnutia boli splnené,
okrem uznesenia č. 13/2016, nakoľko obec čaká na doručenie originálov spisu z Okresného súdu
v Liptovskom Mikuláši.

4. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2015
Poslancom bola správa doručená pred rokovaním Obecného zastupiteľstva. Hlavná kontrolórka
spracovala správu o kontrolnej činnosti v súlade s § 18f, ods.1, písm. e) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení vznp., tzn. do 60 dní od skončenia predchádzajúceho kalendárneho roku. Poslanci
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2015 zobrali na vedomie.

5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Veterná Poruba v zmysle § 18a, ods.2
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znp.
K 24.5.2016 končí 6-ročné funkčné obdobie hlavnej kontrolórky obce a do tohto termínu je Obecné
zastupiteľstvo povinné vyhlásiť novú voľbu hlavného kontrolóra.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba v súlade s § 18a, ods.2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znp.:
a) vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Veterná Poruba na 25. mája 2016
b) určuje požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra Obce Veterná Poruba nasledovne –
ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, znalosť právnych predpisov týkajúcich sa
samosprávy, znalosť práce na PC, bezúhonnosť
c) určuje pracovný úväzok 13,33 % / 20 hodín mesačne
d) určuje náležitosti prihlášky: osobné údaje, kontakt, úradne overený doklad o dosiahnutom
najvyššom vzdelaní, profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a pracovných pozícií,
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, súhlas so spracovaním osobných údajov
v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znp., 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 10.5.2016 do 14.00
hod. v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ na adresu
Obecný úrad Veterná Poruba, č. 37, 031 04 Veterná Poruba

6. Rozpočtové opatrenie č.1/2016

Starostka obce predložila poslancom návrh na úpravu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.1/2016. Je
priložené k zápisnici. Rozpočtové opatrenie sa týka navýšenia rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej
časti zo 152 970,- € na 179 520,- € z dôvodu plánovaných investičných akcií, nevyhnutnej údržby
majetku obce a splnenia mzdových nárokov zamestnancov obce v zmysle platnej legislatívy.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba všetkými hlasmi prítomných:
a) schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1/2016
b) schvaľuje použitie prostriedkov z Fondu rozvoja obce na finančné operácie v oblasti
kapitálových výdavkov vo výške 21 650,-€.

7. Rôzne
a) starostka obce – Informovala poslancov o odvolaní sa spoločnosti MGP racing, Priemyselná
zóna 545, Závažná Poruba voči zamietavému stanovisku obce k športovo-motoristickému
podujatiu MINIRALLY TATRY 2016 (28.5.2016). Podujatie bolo v obci uskutočnené v roku
2015, pričom sa občania na úrade sťažovali na obmedzenie až znemožnenie výjazdov autami
z vlastným dvorov a garáži, nakoľko nedisciplinovaní diváci bez súhlasu vlastníkov parkovali
v súkromných dvoroch, pred výjazdmi z dvorov a po skončení podujatia nebola splnená
požiadavka obce na opravu dvoch poškodených úsekov cesty medzi družstvom a cintorínom.
Vzhľadom k tomu, že v obci je dopravným značením zakázané státie (zóna zákazu státia)
a obec nemá vlastné parkoviská, či obecné pozemky vhodné k dočasnému parkovaniu, nie je
možné vyhovieť návrh spoločnosti uvádzanému v odvolaní a dať súhlas na parkovanie na
súkromným pozemkoch, druh pozemku orná pôda. Jediným riešením je parkovanie na ceste
III. triedy č. III/2336, k čomu dáva súhlas Správa ciest ŽSK a DI PZ Lipt. Mikuláš. Poslanci
sa odvolaním MGP racing zaoberali, a prijali nasledovné stanovisko: Obec môže
s uskutočnením podujatia vydať súhlas a rozhodnutím povoliť zvláštne užívanie miestnej
komunikácie s tým, že parkovanie divákov a návštevníkov podujatia bude mimo zastavaného
územia obce a návštevníci sa po obci budú pohybovať pešo. Zároveň týmto nebude
obmedzený vjazd do obce pre občanom obce. Súčasne je podmienkou pre vydanie súhlasu
vyspravenie dvoch úsekov cesty pred konaním pretekov.
b) Ing. Aleš Salaj – zistil cenu hrubého makadamu na zhutnenie cesty popri ihrisku k novým
pozemkom pre prípad realizácie dočasnej komunikácie
c) Mgr. Radovan Kuchárik – ako zástupca stolnotenisového oddielu tlmočil záujem členov
oddielu trénovať aj mimo sezóny v priestoroch KD 1 x do týždňa, s čím poslanci súhlasili.
d) Fasáda ZPOZ – Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje havarijný stav na fasáde ZPOZu z dôvodu
podmokania základov budovy zhoršeného po zimnom období.
Návrh na uznesenia
Uznesenia boli prijímané priebežne počas rokovania a ich schvaľovanie prítomnými je evidované pri
každom hlasovaní zvlášť.

Zapisovateľka:
zapísala Jana Frianová

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

Overovateľ:
Mgr. Radovan Kuchárik

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

Vo Veternej Porube 31.3.2016
................................................
PhDr. Desana Stromková, starostka

