Obecné zastupiteľstvo Závažná Poruba
Zápisnica č. 7/2021
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube
konaného dňa 10. decembra 2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Schválenie programu rokovania
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Vyhodnotenie uznesení prijatých na poslednom zastupiteľstve
4. Schválenie rozpočtu na rok 2022 a roky 2023 - 2024
5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022
6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021, ktorým sa rušia niektoré všeobecne záväzné
nariadenia obce Závažná Poruba
7. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok
pohrebiska na území obce Závažná Poruba
8. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 o dočasnom obmedzení alebo zákaze
užívania pitnej vody v čase jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a
náhradného odvádzania odpadových vôd
9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec
Závažná Poruba
10. Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie č. 1/2018 v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je obec Závažná Poruba
11. Plán a program zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2022
12. Oprávnenia a interpelácie
13. Rôzne
14. Záver rokovania
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta Ing. Pavel Beťko. Rokovanie
začalo predložením programu zasadnutia na schválenie, tak, ako bol uvedený v pozvánke.
Program poslanci schválili bez pripomienok. Spísaním zápisnice bol poverený zástupca
starostu, Dr. Dušan Migaľa a za overovateľov zápisnice boli určení poslanci Pavol Jedlička a
Stanislav Kuzma.
K bodu 3: Vyhodnotenie uznesení prijatých na poslednom zastupiteľstve
Starostom obce bolo konštatované, že uznesenia z rokovania OcZ z 8. novembra 2021,
u ktorých bolo potrebné zabezpečiť plnenie boli splnené.
Uznesenie č. 32, ktorým sa schválila úprava rozpočtu sa splnilo zapracovaním schválenej
úpravy záväzných ukazovateľov rozpočtu obce na rok 2021.
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Uznesenie č. 33, ktorým sa schválila forma prevodu majetku vo vlastníctve obce, a to
nehnuteľného majetku, pozemku parcelného čísla KNE-E č. 3773/3, druh pozemku –
orná pôda o výmere 331m2 zapísaného na LV č. 1749, k.ú. Závažná Poruba, obec
Závažná Poruba, okres Liptovský Mikuláš v prospech výlučného vlastníctva obce
Závažná Poruba v podiele 1/1 a podmienky verejnej obchodnej súťaže sa splnilo. V rámci
tohto bodu boli poslanci informovaní aj o výsledkoch verejnej obchodnej súťaže, ktorá bola
vyhlásená jej zverejnením na úradnej tabuli obce, elektronickej úradnej tabuli obce na
webovom sídle obce a v regionálnom týždenníku MY LIPTOVSKÉ NOVINY. Do
stanoveného termínu bola obci predložená jedna ponuka a to pánom Ing. Michalom
Jurečkom, Nová 605/1C, Závažná Poruba. Ponuka bola v súlade s určenými podmienkami
súťaže a kúpna cena bola ponúknutá vo výške 8,00 eur za m2. Záujemca bol o výsledku
súťaže vyrozumený a bude s ním podpísaná kúpna zmluva.
K bodu č. 4 Schválenie rozpočtu na rok 2022 -2024
starosta Ing. Pavel Beťko: K návrhu rozpočtu predložil komentár. Skonštatoval, že sú
splnené všetky zákonné náležitosti súvisiace s prípravou rozpočtu a procesom jeho
schvaľovania, zohľadňuje požiadavky všetkých zložiek a organizácií v obci a rieši aj
investičné zámery obce.. Ukazovatele rozpočtu na rok 2022 sa schvaľujú ako záväzné
ukazovateľa, rozpočty na ďalšie dva roky sú orientačné. Uviedol, že k rozpočtu bolo
spracované hlavnou kontrolórkou obce záväzné stanovisko, v ktorom odporúča hlavná
kontrolórka rozpočet schváliť bez pripomienok.
V roku 2022 sa plánuje: inovácia námestia pred Jednotou COOP, modernizácia bežeckých
tratí, vybavenie malej zasadačky, chodník k IBV pod Poludnicou, úprava priestranstva pri
pomníku, zasadačka v hasičskej zbrojnici a ďalšie. Priority rozvoja sú podrobne uvedené
v Porubských novinách č. 109, 4/ december 2021, s. 8.
Richard Macko: Návrh je spracovaný perfektne, zrkadlí potreby a požiadavky rozvoja obce.
Vyjadril sa, že nie je dôvod rozpočet neschváliť.
Ing. Katarína Poliaková: S návrhom súhlasí, v prípade potreby možno rozpočet v priebehu
roka upraviť.
Rozpočet obce na roky 2022 až 2024 bol schválený prítomnými poslancami jednohlasne
K bodu 5 Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022
Ing. Iveta Jurečková konštatovala, že návrh plánu bol v súlade so zákonom o obecnom
zriadení zverejnený na pripomienkovanie a že k nemu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Uviedla, že plán po jeho schválení je pre ňu oprávnením na výkon kontroly
Plán kontrolnej činnosti bol schválený prítomnými poslancami jednohlasne.
K bodu č. 6 až 10 spoločne
starosta Ing. Pavel Beťko: Všetky všeobecne záväzné nariadenia ( ďalej len „VZN alebo
nariadenie„) boli na dobu najmenej 10 dní , a to 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva
zverejnené na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce ako aj elektronickej úradnej tabuli
obce na webovej stránke obce Závažná Poruba. V tejto lehote nebola vznesená žiadna
pripomienka k žiadnemu navrhovanému VZN.
Ing. Iveta Jurečková: Odôvodnila potrebu prijatia VZN, nakoľko existujúce, prípadne
nariadenia navrhnuté na zrušenie nie sú v súlade s platnou legislatívou, resp. je žiadúce
nariadenia upraviť vzhľadom na potreby obce.
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K bodu č. 6 VZN č. 3/2021, ktorým sa rušia niektoré všeobecne záväzné nariadenia obce
Závažná Poruba.
Na VZN sa uzniesli prítomní poslanci jednohlasne.
K bodu č. 7 VZN č. 4/2021 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území
obce Závažná Poruba
Na VZN sa uzniesli prítomní poslanci jednohlasne.
K bodu č. 8 VZN č. 5/2021 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase
jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd
Na VZN sa uzniesli prítomní poslanci jednohlasne.
K bodu č. 9 VZN č. 6/2021 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Závažná Poruba
Na VZN sa uzniesli prítomní poslanci jednohlasne.
K bodu č. 10 VZN č. 7/2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č.
1/2018 v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je
obec Závažná Poruba
Starosta Ing. Pavel Beťko: Vzhľadom na rast cien najmä energií sa predmetným VZN
navrhuje zvýšenie príspevkov na prevádzku školských zariadení tak ako je navrhnuté
v nariadení, a to príspevok na prevádzku materskej školy z 15 €, na 20 € za mesiac, na
prevádzku ŠKD z 5 € na 7 € za mesiac a príspevok na režijné výdavky v školskej jedálni
z 10 centov na 20 centov za obed.
Ing. Katarína Poliaková predložila pozmeňujúci návrh k tomuto nariadeniu, a to upraviť
výšku príspevku na prevádzku ŠKD na 10 € za mesiac.
Starosta obce v súlade s § 8 ods. 3 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva
v Závažnej Porube dal hlasovať najprv o pozmeňovacom návrhu nariadenia, ktorý bol
schválený.
Na VZN sa uzniesli prítomní poslanci jednohlasne.
K bodu č. 11 Plán a program zasadnutí obecného zastupiteľstva na I. polrok 2022
starosta Ing. Pavel Beťko: Plán a program zrkadlí aktuálne potreby života obce
v I. polroku 2022. K predloženému návrhu pripomienky neboli.
Plán a program zasadnutí bol schválený prítomnými poslancami jednohlasne.
K bodu č. 12 Oprávnenia a interpelácie
Richard Macko: Ocenil správcu kompostoviska v Potočku Jozefa Mikuláša. Navrhol
odmeniť za dobrú prácu. K zbierke - Zachráňme lyžovanie na Opalisku uviedol, že
predstavuje dobrú myšlienku, reakcie sú pozitívne, ešte treba zasnežením pomôcť aj
bežkárom. Navrhol, aby lyžovaniu pomohla aj obec.
starosta Ing. Pavel Beťko: Obec nemôže prispievať na činnosť podnikateľov. V minulom
roku sa odpustil nájom. V tejto sezóne určite nájdeme riešenie, ako pomôcť lyžovaniu
v Závažnej Porube.
Dr. Dušan Migaľa: Navrhol, aby občanom nad 90 rokov obec prispela k Vianociam formou
daru.
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Starosta Ing. Pavel Beťko: uviedol, že bude obec nemá oprávnenie poskytovať dary, ale
bude hľadať primeranú formu pomoci týmto občanom.
K bodu č. 13 Rôzne
starosta Ing. Pavel Beťko: od 15. januára 2022 preberá webovú stránku obce profesionálna
firma Galileo. Ing. Milanovi Majerkovi, ktorý spravoval www stránku 10 rokov poďakuje
a ocení jeho prácu.
LVS a.s. Liptovský Mikuláš chystajú úpravu ceny vodného i stočného. Hotely, reštaurácie sú
pre pandémiu zatvorené, odber minimálny, vodárne sú v strate. Zvýšenie pre domácnosti cca
3 € mesačne.
Kostoly sa od 12. decembra otvoria, od 13. decembra sa začne vyučovanie v ZŠ MR,
administratívne sa dokončuje rekonštrukcia Domu Milana Rúfusa.
Dr. Dušan Migaľa: Pre coronavírus žiadne hromadné akcie, či koncerty, kapustnice... sa
organizovať nebudú. Školy pripravili videozáznam vianočného programu, uverejní sa 19.
decembra na www stránke obce, obec i školy si pripomenuli narodeniny Milana Rúfusa pri
jeho hrobe. Vychádzajú PN 109 v rozsahu 28 strán.
Ing. Katarína Poliaková: Fajka sa zatiaľ nezasnežuje, zjazdári nemajú kde trénovať.
Odporúča, aby obec komunikáciou s vlastníkom strediska a občianskym združením LK
Opalisko hľadala optimálne riešenie.
K bodu č. 14 Záver rokovania:
Starosta obce všetkým poďakoval za prácu v roku 2021 a zaželal všetkým pevné zdravie a
pokojné Vianoce v kruhu svojej rodiny.

Zapísal: Dr. Dušan Migaľa
Závažná Poruba 13.12.2021

................................................................
Ing. Pavel Beťko
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Pavol Jedlička
Stanislav Kuzma

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