Obecné zastupiteľstvo Závažná Poruba
Zápisnica č. 2/2022
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube
konaného dňa 17. marca 2022
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Overovatelia zápisnice: Lucia Bačíková, Peter Iľanovský
Program: 1. Vyhodnotenie uznesenia
2. Zhodnotenie investičných akcií za rok 2021 a plán výstavby na rok 2022
3. Dodatok č. 1 k zmluve č. 868/2019/KP o zriadení Spoločného
obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku zo
dňa 27.12.2019
4. Preschválenie rozpočtu – rezervného fondu (požiarna zbrojnica, zasadacia
miestnosť a revitalizácia námestia pred COOP Jednotou)
5. Odpredaj pozemku vo vlastníctve obce
6. Oprávnenia a interpelácie
7. Rôzne
8. 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. 1/2022 splnené
uznesenie č. 2/2022 splnené
uznesenie č. 3/2022 splnené

K bodu 2
Zhodnotenie investičných akcií za rok 2021 a plán výstavby na rok 2022
Ing. Pavel Beťko predložil OcZ zhodnotenie investičných akcií za rok 2021 a plán výstavby
na rok 2022
V roku 2021:
- Zakúpili sa nádoby na plastový odpad pre občanov obce Závažná Poruba
- Vyasfaltoval sa školský dvor ZŠ
- Nainštalovali germicídne žiariče v ZŠ
- Prerobila sa kancelária OU
- Zateplila sa Hasičská zbrojnica

-

Schodisko do podkrovia a podporná konštrukcia stropu v Hasičskej zbrojnici
Vybudovalo sa detské ihrisko
Opravili sa všetky drevené časti na starom ihrisku v areáli telesného pohybu
Vybudovali sa šatne pod javiskom,
vymaľoval sa Obecný úrad
vymaľovala sa DSS
V telocvični sa vytapacírovali zadné steny
Vymenili sa okná na garážach a v podkroví
Pri Zivke sa opravila zosunutá škarpa a časť mosta
Zrekonštruovali sme dom Milana Rúfusa

V roku 2022 je naplánované:
- Rekonštrukcia sociálneho zariadenia pre zamestnancov školskej jedálne a nové
odsávanie
- Doplnenie kamerového systému
- Dobudovanie osvetlenia od Zivky až ku vlekom formou solárnych lámp
o Ing. Katarína Poliaková konštatovala, že by bolo dobré osadenie týchto
solárnych lámp aj popri bežeckých tratiach
- Vybudovanie osvetlenia cintorína
- Zrealizovať výstavbu námestíčka pred budovou COOP Jednota
- Zrealizovať projekt revitalizácie časti pozemku pri pomníku
- Dobudovanie detského ihriska
- Rekonštrukcia kancelárie so zasadačkou
o Lucia Bačíková konštatovala, že by sa tam mohla dať interaktívna tabuľa na
rôzne prezentácie.
- Dobudovanie zasadacej miestnosti v podkroví Hasičskej zbrojnice
OcZ zobralo predloženú správu na vedomie.

K bodu 3
Dodatok č. 1 k zmluve č. 868/2019/KP o zriadení Spoločného obecného úradu územného
rozhodovania a stavebného poriadku zo dňa 27.12.2019.
Ing. Pavel Beťko predložil OcZ dodatok č. 1 k zmluve č. 868/2019/KP, ktorý je prílohou
tejto zápisnice.
Hlasovanie za dodatok:
Za: 6
Proti: 0

K bodu 4
Preschválenie rozpočtu – rezervného fondu (požiarna zbrojnica, zasadacia miestnosť
a revitalizácia námestia pred COOP Jednotou)

Použitie Rezervného fondu Obce Závažná Poruba
v roku 2022
Tvorba
Zostatok fondu z predchádzajúceho roka
Prídel prostriedkov zo zostatku príjmových
finančných operácií v rámci finančného
vysporiadania roku 2021
Stav Rezervného fondu v roku
Použitie
Spodný pomník
oprava miestnosti v HZ
Chodník- Kostolná
námestie v centre obce
rozšírenie VO
PD- bežecké trate
Použitie spolu
Zostatok finančných prostriedkov v
rezervnom fonde k 17.3.2022

Schválený rozpočet
2022

Upravený rozpočet
2022

222 349,00

224 788,00

0,00

0,00

222 349,00

224 788,00

Schválený rozpočet
2022
10 000,00
0,00
20 000,00
35 000,00
2 500,00
0,00
67 500,00

Upravený rozpočet
2022
10 000,00
25 000,00
20 000,00
65 000,00
15 000,00
2 000,00
137 000,00

154 849,00

87 788,00

Hlasovanie za preschválenie rozpočtu:
Za: 6
Proti: 0

K bodu 5
Odpredaj pozemku vo vlastníctve obce
Na základe podanej žiadosti o odkúpenie pozemku parcele KNE č. 3773/2 – orná pôda
o výmere 72m2. zapísaného na LV č. 1749, k.ú. Závažná Poruba. Dáva Obec Závažná Poruba
návrh na odpredaj tohto nehnuteľného majetku, ktorý je vo vlastníctve obce Závažná Poruba
Hlasovanie za návrh na uznesenia:
Za: 6
Proti: 0

K bodu 6
Oprávnenia a interpelácie
Starosta obce Ing, Pavel Beťko informoval:
- Bol som na Generálnom riaditeľstve železníc SR. kde sa hľadali prieniky medzi ich projektom
obslužnej komunikácie a napojení miestnej komunikácie k IBV pod Poludnicou. K dnešnému
dňu je vypracovaná projektová dokumentácia prístupovej komunikácie. Obec zároveň
požiadala Ocz v Lipt. Jáne aby túto komunikáciu zaradili do doplnku k územnému plánu ešte
tohto roku.
- Revitalizácia námestia pred COOP Jednota sa bude realizovať v tomto roku a mala by byť
spravená do konca septembra 2022.
o Richard Macko: A ako dopadlo to s tou fasádou jednoty?
o Ing. Pavel Beťko: Obec napíše list COOP Jednote a požiada ich aby si obnovili
fasádu budovy,
- Má sa začať rekonštrukcia Tatrínu.
- Ukrajinská kríza zasiahla aj nás. K dnešnému dňu evidujeme 47 Ukrajincov, ktorý sú
ubytovaní v obci Závažná Poruba. Sú to hlavne matky s deťmi a rodiny pracujúcich Ukrajincov
v IKEA industry Slovakia.
- Robili sme zbierku zdravotníckeho materiálu, ktorá bola dopravená priamo do Ukrajiny a tiež
pre Ukrajinské deti, ktoré sú tu v našej obci.
Ak by ste vedeli o pobyte ďalších Ukrajincov bezodkladne to nahláste na obecnom úrade.
RSDr. Dušan Migaľa ďalej informoval:
- Od začiatku októbra 2021 sa kultúrny život zastavil. Nekonali sa Fašiangy, zavrela sa pošta
a doľahla na nás situácia z vojny. Tohto roku sa nekonali žiadne výročné rokovania, okrem
hasičov a zajtra máme Odbojári.
- Včera sme umiestnili porubské noviny na webovú stránku obce. Majú 24 strán. Porubské
noviny nielen informujú, ale aj dokumentujú všetko dianie v Závažnej Porube.
- Píšem kroniku a práve začínam obdobie nášho starostu.
- Tohto roku sa uskutočnia dvojité voľby, ešte nevieme ako budú prebiehať.
Richard Macko konštatoval:
-Medokýš sa teda dorieši solárnym osvetlením, taktiež je tam potrebné opraviť drevený mostík
na ktorom sú zlomené dve dosky.
Starosta: O opravu a výmenu tých dosiek treba požiadať Ivana Bukasa, ten opravoval
a renovoval ihrisko aj prístrešok so sedením.
-Ozvučenie v dome smútku voľáko chrapští.
Starosta: Treba lepší prehrávač, lebo ozvučenie je v poriadku.
Lucia Bačíková konštatovala:
-že je obrovská škoda že pán Majerko už nespravuje webovú stránku, nakoľko táto stratila
zautomatizovaním svoju dušu.
Nové nastavenie je z jej pohľadu ťažko prehľadné, chýbajú príspevky z organizácií obce
v hlavných oznamoch.
Z jej pohľadu stránka prestala byť živou.

Informovala sa od kultúrnej komisie, či pán Majerko bol za túto 10ročnú činnosť spravovania
stránky dostatočne ocenený, nakoľko sme o tomto výročí vedeli dopredu. Tiež sa informovala,
či by nebolo možné možno do kroniky doplniť aj videonahrávku ako sa stránka spustila, ako
prebiehali zmeny a čím všetkým stránka prechádzala, nakoľko zautomatizovaním už nikdy
nedostaneme taký výsledný efekt ako keď bol správcom jej tvorca. Za túto činnosť mu patrí
veľká vďaka.
Richard Macko sa vyjadril, že tiež mu nová stránka moc nepasuje.
Starosta konštatoval, že stránku bolo potrebné niekomu odovzdať, prevzala to spoločnosť,
ktorá sa touto činnosťou zaoberá, ovláda a spĺňa podmienky spravovania jednotlivých
informácií.
Pánovi Majerkovi sa poďakoval verejne na webstránke obce.

Na záver:
Starosta obce zakončil rokovanie OcZ. Prítomným poďakoval za účasť i aktivitu.

Zapísala Ing. Zuzana Vallušová
Závažná Poruba 30.03.2022

Ing. Pavel Beťko
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Lucia Bačíková...............................................................
Peter Iľanovský..............................................................

