Zápisnica z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
Veterná Poruba konaného dňa 24.10.2018
v zasadačke Obecného úradu vo Veternej Porube
Prítomní poslanci: podľa priloženej prezenčnej listiny, ospr. Mgr. Radovan Kuchárik
Prítomní hostia, občania: Miroslav Komendák
Program: podľa priloženej pozvánky
Zapisovateľ: Jana Frianová
Overovateľ: Ing. Aleš salaj
1. Program rokovania
Starostka otvorila rokovanie 9. tohtoročného zasadnutia OZ a skonštatovala, že je uznášaniaschopné.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba podľa § 11, ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení vznp. schvaľuje program rokovania tak, ako bol zverejnený na pozvánke, doplnený o body
„Nájomná zmluva s COOP Jednota“, „VZN o poplatkoch za rozvoj“ a „Správa o výchovnovzdelávacej činnosti MŠ“.
Za: Mgr. Petronela Jančušková, Ing. Aleš Salaj, Vladimír Mlynarčík, Tomáš Lizúch
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Za zapisovateľku určila starostka obce Janu Frianovú a za overovateľa Ing. Aleša Salaja. Obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľky a overovateľa zápisnice.

3. Kontrola uznesení z 8. zasadnutia OZ konaného dňa 26.9.2018
Kontrolu uznesení urobila starostka a týkala sa uznesení z 8. zasadnutia OZ konaného dňa 26.9.
2018 č. 52/2018 až č. 55/2018. Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že uznesenia z 8. zasadnutia boli
splnené alebo sa priebežne plnia.

4. Čerpanie rozpočtu obce k 30.9.2018, rozpočtové opatrenia
Poslancov s čerpaním rozpočtu k 30.09.2018 oboznámila poslancov starostka obce. Rozpočet
k 30.9.2018 sa plní vyrovnane v bežnej časti rozpočtu, evidovaný je prebytok na bežnom rozpočte cca
24 595 EUR. Obec má ku dňu konania zastupiteľstva na bežnom účte 47 201,66 € a na rezervnom
fonde 48 994,51 €. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie všetkými hlasmi prítomných čerpanie
rozpočtu obce k 30.09.2018.
Starostka obce informovala poslancov o Rozpočtových opatreniach starostky č. 9/2018 a predložila
im návrh rozpočtového opatrenia č. 10/2018 a 11/2018, ktoré boli poslancom doručené pred
rokovaním PZ mailom. Sú priložené k zápisnici. Rozpočtové opatrenie č.9/2018 sa týka presunu
rozpočtovaných prostriedkov medzi položkami v celkovej výške 1.977,80 € na strane výdavkov, bez
zmeny celkových príjmov a výdavkov rozpočtu obce na rok 2018. Rozpočtové opatrenie č.10/2018 sa
týka presunu výdavkov v rámcu kapitálového rozpočtu v celkovej výške 2 219,- € a presunu
výdavkov v rámci bežného rozpočtu v celkovej výške 1 628,- €, bez zmeny celkových príjmov a
výdavkov rozpočtu obce na rok 2018.
Rozpočtové opatrenie č.11/2018 sa týka presunu výdavkov v rámci bežného rozpočtu v celkovej výške
5 000,- € a presunu príjmov v rámci bežného rozpočtu v celkovej výške 6 000,- € z dôvodu zmeny
kódov zdroja pri školskom stravovaní, bez zmeny celkových príjmov a výdavkov rozpočtu obce na
rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba všetkými hlasmi prítomných:

a) berie na vedomie rozpočtové opatrenia č.9/2018.
b) schvaľuje rozpočtové opatrenia č.10/2018 a 11/2018.
Za: Mgr. Petronela Jančušková, Ing. Aleš Salaj, Vladimír Mlynarčík, Tomáš Lizúch
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu na rok 2019 a schválenie rozpočtu
obce na rok 2019
Hlavná kontrolórka obce oboznámila poslancov so svojím stanoviskom k predloženému návrhu
rozpočtu obce na rok 2019 a skonštatovala, že návrh rozpočtu je pripravený v súlade so zákonom, je
postavený ako vyrovnaný a doporučuje poslancom schváliť finančný rozpočet obce na rok 2019 a roky
2020 - 2021 vziať na vedomie. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavnej
kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2019.
Návrh rozpočtu obce na roky 2019-2021 bol v obci zverejnený od 27.09.2018 a do konania zasadnutia
OZ neprišli k jeho návrhu žiadne pripomienky zo strany verejnosti. Rozpočet pre rok 2019 je
spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách ako prebytkový. Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje rozpočet obce pre rok 2019 a berie na vedomie rozpočty na roky 2020-2021.
Za: Mgr. Petronela Jančušková, Ing. Aleš Salaj, Vladimír Mlynarčík, Tomáš Lizúch
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

6. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly
Poslancom bola mailom doručená správa HK z vykonanej finančnej kontroly – financovanie
preneseného výkonu štátnej správy obcou Veterná Poruba v roku 2017 a v I. polroku 2018, 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 vykonania finančnej kontroly – financovanie preneseného
výkonu štátnej správy obcou Veterná Poruba v roku 2017 a v I. polroku 2018 spracovanú v súlade s
§18f, ods.1, písm.d) zákona č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení vznp..

7. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti v Materskej škole za šk. rok 2017/2018
Starostka obce oboznámila poslancov o Správe riaditeľky MŠ o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach v MŠ Veterná Poruba k 30.6.2018. Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná
Poruba podľa § 11, ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. berie na vedomie Správu
riaditeľky MŠ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v MŠ Veterná Poruba.

8. Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2018 o určení miestneho poplatku za rozvoj v obci
Veterná Poruba
Návrh VZN č. 7/2018 bol od 03.10.2018 vyvesený na pripomienkovanie na dobu min. 15 dní na
internete i na úradnej tabuli obce. V tejto lehote neprišli žiadne pripomienky od občanov.
Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo všetkými hlasmi prítomných na VZN č. 7/2018, pričom bola
splnená zákonná podmienka súhlasu 3/5 väčšiny prítomných poslancov. Schválené VZN č. 7/2018
bude vyvesené na 15 dní a účinnosť nadobudne 15tym dňom po vyvesení.
Za: Mgr. Petronela Jančušková, Ing. Aleš Salaj, Vladimír Mlynarčík, Tomáš Lizúch
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

9. Nájomná zmluva s COOP Jednotou
Poslanci Obecného zastupiteľstva boli oboznámení s návrhom nájomnej zmluvy medzi COOP Jednota
a obcou, predmetom nájmu sú priestory po bývalom bare, ktoré obec bude využívať na centrum

voľného času pre deti a mládež. Nájomná zmluva bola prispôsobená zameraniu činnosti obce v daných
priestoroch. Nájomné bolo stanovené v sume 85 eur mesačne a bude uhrádzané na základe faktúr.
Nájomné bude hradené z podielových daní, v ktorých obec dostáva príspevok na detí od 5 do 15
rokov, a z ktorého sú tiež hradené dotácie na Centrum voľného času v Lipt. Mikuláši, kde niektoré
naše deti navštevujú záujmové krúžky. Poslanci schválili všetkými hlasmi prítomných podmienky
nájomnej zmluvy medzi obcou a COOP Jednota s účinnosťou od 1.11.2018.
Za: Mgr. Petronela Jančušková, Ing. Aleš Salaj, Vladimír Mlynarčík, Tomáš Lizúch
Proti: 0,
Zdržal sa: 0

10. Rôzne
a) Starostka obce – dala návrh na vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke obce vo výške 30%
mesačného platu za obdobie 6 mesiacov.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba podľa § 18c, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení vznp. schvaľuje všetkými hlasmi prítomných hlavnej kontrolórke obce odmenu vo výške 30
% mesačného platu za obdobie 6 mesiacov.
b) Miroslav Komendák - občania ulice od čísla 23 až 33 ďakujú poslancom OZ a starostke za

možnosť opraviť svojpomocne vjazd do ulice pri obnovení asfaltového koberca štátnej cesty
vo Veternej Porube
- na budúci rok potiahnuť jarok za Tkáčovcami – zakrytie rúr
- informoval o dokončení prác na oplotení na cintoríne
- informoval o žiadosti hasičov zorganizovať aj tohtoročnú Silvestrovskú zábavu.
- požiadal o zabezpečenie kontajnera na zber papiera – hlavne kartónov, ktorý nedisciplinovaní
občania vyhadzujú do VOK

11. Návrh na uznesenia
Uznesenia boli prijímané priebežne počas rokovania a ich schvaľovanie prítomnými je evidované pri
každom hlasovaní zvlášť.
Overovateľ:
Ing. Aleš Salaj

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

Zapisovateľka:
zapísala Jana Frianová

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

Vo Veternej Porube 24.10.2018
..................................................
PhDr. Desana Stromková, starostka

