Obecné zastupiteľstvo Závažná Poruba
Zápisnica č. 1/2022
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube
konaného dňa 31. januára 2022
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Overovatelia zápisnice: Richard Macko a Ivan Jačala
Program: 1. Vyhodnotenie uznesenia
2. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Záv. Poruba
za rok 2021
3. Správa o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky
4. Správa riaditeľky DSS
5. Oprávnenia a interpelácie
6. Rôzne
7. Záver rokovania
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril zástupca starostu obce RSDr. Dušan
Migaľa.
Predložil návrh programu rokovania. Poslanci s navrhnutým programom zasadnutia
súhlasili.
Písaním zápisnice bola poverená Ing. Zuzana Vallušová.
K bodu 1
uznesenie č. 34/2021 splnené
uznesenie č. 35/2021 splnené
uznesenie č. 36/2021 splnené
uznesenie č. 37/2021 splnené
uznesenie č. 38/2021 splnené
uznesenie č. 39/2021 splnené
uznesenie č. 40/2021 splnené
uznesenie č. 41/2021 splnené
K bodu 2
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Závažná Poruba za rok 2021
Ing. Iveta Jurečková predložila OcZ správu o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky obce
Závažná Poruba.
- Túto správu je potrebné predložiť zastupiteľstvu do 60 dní po uplynutí kalendárneho
roka. Obsahuje prehľad základných údajov o vykonaných kontrolách v roku 2021.
OcZ zobralo predloženú správu na vedomie.

K bodu 3
Správa o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky obce Závažná Poruba.
Ing. Iveta Jurečková predložila OcZ správu o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky obce
Závažná Poruba.
- Procesný postup a povinnosti obce boli dodržané a kontrolou neboli zistené nedostatky.
OcZ zobralo predloženú správu na vedomie
K bodu 4
Správa riaditeľky DSS
Správu prečítal zástupca starostu obce RSDr. Dušan Migaľa. Nakoľko sa pani Mgr.
Andrea Hodžová ospravedlnila za svoju neúčasť kvôli ochoreniu Covid 19 u detí.
Ing. Katarína Poliaková: je potrebné vypracovať projekt, ktorý bude ukazovať vývoj DSS aspoň
na niekoľko rokov dopredu, lebo počas 10 rokov fungovania DSS je stále v strate a dopláca na
ňu obec.
Ivan Jačala: Ako ideme znižovať sekeru?
Ing. Iveta Jurečková: čakáme na výzvu. Máme hrubý prepočet pri odkázanosti st. 5 by sme
mohli získať 12 000 mesačne pri pristavení 10 lôžok. Z toho 600 by bola dotácia na klienta od
štátu a 600 by bol poplatok od klienta za poskytovanú službu.
Richard Macko: tak ak pristavíme tak by sme sa mali dostať na nulu.
Ing. Iveta Jurečková: stavebné povolenie už vybavuje starosta a keď sa získajú finančné
prostriedky z eurofondov (zo štátu), tak sa vyhlási výzva a môže sa začať s prístavbou.

OcZ zobralo predloženú správu na vedomie.
K bodu 5
Oprávnenia a interpelácie
Zástupca starostu obce RSDr. Dušan Migaľa informoval:
- Tento víkend sa pokazil traktor, preto sa požiadalo družstvo v Lipt. Mikuláši aby nám
poodhŕňali cesty. Zajtra by už mal byť náš traktor opravený.
- 01.02.2022 ratrak upraví bežecké trate.
- Revitalizácia námestia pred COOP Jednota sa bude realizovať až po predložení projektu, na
ktorom sa stále pracuje. Bola tam pridaná požiadavka na návrh pietneho miesta pre generála
Jána Iľanovského
- Základná škola Milana Rúfusa bola minulý týždeň v karanténe, okrem štvrtej triedy. Tento
týždeň už je v škole väčšina detí.
- Tento rok sa uskutočnia voľby komunálne. Treba osloviť ľudí, ktorí budú prínosom pre našu
obec. Kandidáti by sa mali vyznali v stavebnej, finančnej, športovej, kultúrnej oblasti, zaujímali
sa o životné prostredie a vedeli by priniesť nové nápady, či podnety pre rozvoj obce. . Za
poslancov môžu kandidovať občania od 18 rokov a na starostu od 21. Počet poslancov
navrhujeme upraviť z 9 na 7.
- 03.02.2022 by mala byť spustená nová W stránka obce Závažnej Poruby

- Vrátila sa nám kronika obce. Posledný zápis bol z roku 2001. Postupne ju dopĺňame,
zhromažďujeme informácie z Porubských novín, zápisnice zo zastupiteľstiev, zo Základnej
školy Milana Rúfusa, z materskej školy, z cirkvi, z kroník spoločenských organizácií.
Ivan Jačala avizoval, čo je potrebné spraviť:
- oprava strechy na Základnej škole Milana Rúfusa, lebo z jednej strany je už
v dezolátnom stave
- osadenie retardéra po zime smer Iľanovo
- osadiť zrkadlo niekde pri dome Obrcianovcov v zákrute
- Niektorí ľudia neseparujú odpad, nachádzam keramiku, porcelán, ale aj záchodové misy
v nádobách na sklo a pri tom to tam nepatrí, Za to by sme mali zdvihnúť poplatky za
smeti.
RSDr. Dušan Migaľa: treba robiť väčšiu osvetu, rozprávať sa s ľuďmi.
Richard Macko: 99% ľudí separuje a 1% neseparuje, preto nemôžme hádzať všetkých ľudí do
jedného vreca.
RSDr. Dušan Migaľa: úroveň separovania sa zlepšila. Žlté kontajnery splnili cieľ. Zvýšil sa
poriadok na zberných miestach.
Ing. Katarína Poliaková
Po januárovom snežení a mrazoch sa ukázalo, že je potrebné opätovne dohodnúť pravidlá spolu
fungovania lyžiarov, bežcov, sánkarov. Za týmto účelom sa zrealizovalo stretnutie s p.
Mašlonkom, starostom obce a zástupcami bežeckého lyžovania. Vymedzili sa hranice
odhŕňania snehu na parkovanie a pripravil sa návštevný poriadok areálu. Vzhľadom k tomu, že
areál je vo vlastníctve Urbáru p.s.a s obcou sa zmluva o nájme neobnovila, hovorili sme sa len
v medziach možnosti a ochoty všetkých strán. Pán Mašlonka je ochotný pomôcť aj pri údržbe
tratí, keď to snehové podmienky umožnia a to najbližšie už v tomto týždni.
Bežecký areál a jeho prevádzkovanie musí nabrať na obrátkach a vyzývam všetkých poslancov,
aj mimo pracovnej skupiny vytvorenej za týmto účelom, aby poskytli svoje pripomienky
a návrhy riešenia. Je v našom záujme to zrealizovať, ale aj s prihliadnutím na možnosť
využívania
areálu
obyvateľmi
obce.
Posielam poslancom do mailu nákres tratí. Ako prvý krok je však potrebné dotiahnuť zmluvu
o nájme s Urbárom p.s. ZP
Richard Macko: Ski centrum Opalisko rešpektuje požiadavky obce i bežeckého klubu a je
ochotné technickými prostriedkami riešiť situáciu v priestoroch bežeckého areálu: úprava
bežeckých tratí, odhŕňanie snehu i organizácia parkovania, za čo treba celému tímu Ski centra
Opalisko veľmi pekne poďakovať.
Na záver:
Zástupca starostu zakončil rokovanie OcZ. Prítomným poďakoval za účasť i aktivitu.

Zapísala Ing. Zuzana Vallušová
Závažná Poruba 01.02.2022

Ing. Pavel Beťko, v.r.
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Richard Macko...............................................................
Ivan Jačala......................................................................

