Obecné zastupiteľstvo Závažná Poruba
Zápisnica č. 4/2021
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube
konaného dňa 28. júna 2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Overovatelia zápisnice: Stanislav Kuzma a Lucia Bačíková
Program: 1. Vyhodnotenie uznesenia
2. Prejednanie vizualizácie centra obce vytvorenej architektkou Ing. Tatianou
Noskovou
3. Schválenie darovacej zmluvy – verejné osvetlenie IBV pod Poludnicou
4. Návrh plánu práce a programu zasadnutí OcZ na II. polrok 2021
5. Správa o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky
6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2021
7. Oprávnenia a interpelácie
8. Rôzne
9. Záver rokovania
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Pavel Beťko.
Predložil návrh programu rokovania. Poslanci s navrhnutým programom zasadnutia súhlasili.
Písaním zápisnice bola poverená Ing. Zuzana Vallušová.
K bodu 1
uznesenie č. 12/2021 splnené
uznesenie č. 13/2021 splnené
uznesenie č. 14/2021 splnené
uznesenie č. 15/2021 splnené
uznesenie č. 16/2021 splnené
uznesenie č. 17/2021 splnené
K bodu 2
Ing. arch. Tatiana Nosková odprezentovala vizualizáciu centra obce formou videoprezentácie a taktiež projektovej dokumentácie s architektonickými prvkami a výsadbou
drevín.
Starosta: Do 15. augusta 2021 sa pripraví projekt, ktorý bude zverejnený, kvôli možnosti
návrhov, pripomienok zo strany občanov. V septembri sa spraví výzva na realizáciu tohto
projektu.
Lucia Bačíková: mala jednu malú pripomienku, že tam chýba tienenie, keďže počas letných dní
to bude sedenie na priamom slnku počas celého dňa, možné je to vyriešiť nejakou zeleňou, aby
tam počas dňa bol aspoň čiastočný tieň.
OcZ zobralo predloženú vizualizáciu centra obce na vedomie, ktorá je súčasťou
zápisnice.

K bodu 3
Starosta Ing. Pavel Beťko oboznámil OcZ s podmienkami darovacej zmluvy – verejné
osvetlenie IBV pod Poludnicou medzi Regionálnym rozvojom Liptova s.r.o. a Obcou Závažná
Poruba, ktorou predmetom je darovanie vybudovaného verejného osvetlenia na parcele KN-C
1405/75 o výmere 380m2. Skutočná hodnota predmetu zmluvy predstavuje celkovú sumu vo
výške 22 413, 68 EUR. Bez tejto darovacej zmluvy nie je možné zriadiť odberné miesto.
K bodu 4
Starosta Ing. Pavel Beťko predložil OcZ návrh plánu a programu zasadnutí OCZ na II. polrok
2021
K bodu 5
Ing. Iveta Jurečková predložila OcZ správu o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky obce
Závažná Poruba. Na základe vykonanej kontroly v kontrolovanom období neboli zistené
žiadne nedostatky.
OcZ zobralo predloženú správu na vedomie.
K bodu 6
Ing. Iveta Jurečková predložila OcZ plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok
2021
- Kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými
prostriedkami a nakladaní s majetkom Obce so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť a
účelnosť ich využitia za obdobie IV. štvrťroka 2020 a za obdobie II. štvrťroka 2021.
- Kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými
prostriedkami a nakladaní s majetkom Obce so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť a
účelnosť ich využitia za obdobie IV. štvrťroka 2020 a za obdobie III. štvrťroka 2021.
- Kontrolu plnenia uznesení prijatých zastupiteľstvom Obce v období od 1.7.2020 do 30.6.2021.
K bodu 7
Oprávnenia a interpelácie
K bodu 8
Rôzne
Starosta oboznámil OcZ s rôznymi udalosťami ktoré sa uskutočnili alebo sa uskutočnia:
Je vytvorený projekt na prístavbu DSS, ktorý sa musí prejednať.
Pri telocvični sme za prítomnosti žiakov Základnej školy Milana Rúfusa a Materskej školy
otvorili detské Workoutové ihrisko. Treba ešte spraviť oplotenie okolo celého ihriska, Neskôr
sa tam dobuduje ešte pre najmenších pieskovisko, tunel, aj šmýkačky.
Lucia Bačíková: bolo by vhodné tam urobiť prevádzkové hodiny, s tým, že by bolo dobré ho
normálne uzamykať vo večerných hodinách. V meste je to bežný štandard.
Je vypísaná výzva na zateplenie požiarnej zbrojnice a výzva na asfaltovanie školského dvora
v Základnej škole Milana Rúfusa.
Opravy a výmena okien v Dome Milana Rúfusa plánuje za cca 2 týždne.

30.06.2021 sa uskutoční slávnostné menovanie novej riaditeľky Základnej školy Milana Rúfusa
Mgr. Moniky Štrkolcovej.
Dňa 09.07.2021 sa uskutoční Malá Vínna cesta.
V piatok 25.06.2021 horelo na Prašivom Grúni, kde sa chytila haluzina, ktorú ešte nestihli
poriadne poukladať na kopy. Hasilo 9 hasičských áut ktoré požiar uhasili.
Plánujeme odstrániť oplotenie okolo pomníka na nižnom konci aby sa vytvorilo väčšie
priestranstvo.
RSDr. Dušan Migaľa skonštatoval, že občania nevyužili možnosť očkovania, ktorú im obec
umožnila. O tejto možnosti boli informovaný vyhlásením v rozhlase.
Lucia Bačíková: Vyhlásenie v rozhlase nie je postačujúce, nakoľko mnoho ľudí v čase keď sa
hlási oznam ho nemusia počuť, alebo nemusia byť doma - je treba použiť webovú stránku a
vývesné tabule na takéto informácie
Lucia Bačíková: Ocenila prácu webmastera pri príležitosti 10 ročného výročia, nakoľko naša
stránka je na vysokej úrovni, za túto prácu v dnešnej technologickej dobe mu patrí obrovská
vďaka.
Ivan Jačala upozornil na potrebnú výmenu drevených dosiek pri Medokýši, lebo sú v zlom
stave.
Lucia Bačíková: sa pýtala ako sa bude nakladať s nadrozmernými rozmermi plastov, ktoré sa
nezmestia do kontajnera.
Starosta: informoval, že ich bude možné položiť ku kontajneru.
Lucia Bačíková: sa informovala o včelnici aký je záujem a či bude v lete prístupná turistom,
ktorí navštívia obec.
Starosta: Prejavili už záujem detské tábory, a je otvorená aj pre turistov, ktorý prejavia
záujem.
Občan Ján Duda oboznámil OcZ o niektorých nezrovnalostiach ktoré sa vyskytli
v Porubských novinách ohľadom zmluvy na kompostovisko medzi obcou Závažná Poruba
a Pozemkovým spoločenstvom LUHY.
K bodu 9
Starosta všetkým poďakoval a poprial pekné prázdniny.

Zapísala Ing. Zuzana Vallušová
Závažná Poruba 06.07.2021

Ing. Pavel Beťko
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Stanislav Kuzma.....................................................
Lucia Bačíková.......................................................

