Obecné zastupiteľstvo Závažná Poruba
Zápisnica č. 3/2022
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube
konaného dňa 25. apríla 2022
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Schválenie programu rokovania
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Vyhodnotenie uznesenia prijatého na poslednom zastupiteľstve
4. Správa o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky
5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
6. Oprávnenia a interpelácie
7. Rôzne
8. Záver rokovania
K bodu 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Pavel Beťko.
Predložil návrh programu rokovania. Poslanci návrhom programu súhlasili.
.
K bodu 2
Písaním zápisnice bola poverená: Ing. Andrea Uličná
Overovatelia zápisnice: Richard Macko, Ján Jambrich
K bodu 3
uznesenie č. 4/2022 - splnené
uznesenie č. 5/2022 - splnené
uznesenie č. 6/2022 – splnené
uznesenie č. 7/2022 - ktorým sa schválila forma prevodu majetku vo vlastníctve obce, a to
nehnuteľného majetku, pozemku parcelného čísla KN-C 628/2, druh pozemku – záhrada o
výmere 73 m2, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom č. 36995258-13/2022, overeným
OÚ Liptovský Mikuláš – katastrálnym odborom dňa 25.02.2022, číslo úradného overenia G1162/2022 z parcely registra E zapísanej na LV č. 1749 ako parcela KN-E 3773/2 k.ú. Závažná
Poruba v prospech výlučného vlastníctva obce Závažná Poruba v podiele 1/1. V rámci tohto
bodu boli poslanci informovaní 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 Romanom Iľanovským, Nová 300/22, 032 02
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 mu
predložený návrh kúpnej zmluvy.

K bodu 4
Správu o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky Ing. Ivety Jurečkovej dostali poslanci
niekoľko dní pred zastupiteľstvom.

K bodu 5
 v súlade s § 18a ods. 8 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení jeho neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) dňom
31.7.2022 končí funkčné obdobie terajšej hlavnej kontrolórke obce Ing. Ivete
Jurečkovej, zákon hovorí, že 60 dní dopredu sa musí vyhlásiť voľba kontrolóra
 V uznesení č. 9/2022 sú uvedené náležitosti písomnej dokumentácie kandidáta
k voľbe na funkciu hlavného kontrolóra obce Závažná Poruba
K bodu 6
Starosta obce
 navrhol zvýšiť v cenníku nájmu a poplatkov položku: nájomné za kosačku z 10 Eur/hod
na 13 Eur/ hodinu (poslanci s návrhom súhlasili)
 Poslanci budú mať brigádu na kompostovisku 4.5. 2022 o 16:00 hodine
 V stredu 27.5.2022 sa uskutoční stretnutie ubytovateľov, ktorý prispeli k zimnej
lyžiarskej sezóne a majiteľa lyžiarskeho strediska Opalisko
 Bola vypísaná súťaž na rekonštrukciu podkrovia požiarnej zbrojnice (Lucia Bačíková
sa informovala, či boli oslovené aj firny zo Závažnej Poruby – áno boli)
 Dúfame, že rekonštrukcia požiarnej zbrojnice sa spraví čím skôr, nakoľko ceny
materiálov neustále rastú
 Bude potrebné vypísať súťaž na úpravu námestia pred COOP Jednotou
 Tento rok bude 50. výročie postavenia Materskej školy, slávnostný program by sa mal
uskutočniť na jeseň
 Miestna akčná skupina (MAS) Liptovský hrádok, ktorej sme členmi dostala tento rok
o 600 000 eur viac, ktoré budú prerozdelené medzi členské obce. Bude treba napísať
projekt, kde by sme mohli časť finančných prostriedkov využiť (v tomto sľúbila pomoc
Ing. Katarína Poliaková).
 Chodník k IBV pod Poludnicou popri kostole – je potrebné vyriešiť vlastnícky vzťah
k pozemku s PS Luhy (Richard Macko – chodník bude slúžiť aj našim občanom
a členovia PS Luhy sú naši občania, nemal by byť v jednaní problém)
 Keďže tento rok končí volebné obdobie starosta obce navrhol, že by v budúcom
volebnom období bolo 7 poslancov namiesto 9
 5.5.2022 sa má uskutočniť prvé neformálne stretnutie ohľadne bežeckého okruhu pri
cintoríne na starom ihrisku. Bude potrebné doriešiť nájomný vzťah s Urbárom Závažná
Poruba. Richard Macko sa zaujímal ako bude celý projekt vyzerať a kto sa bude o trate
starať. Nechce aby sa staré ihrisko porušilo výstavbou, je to jediné miesto kde je kus
prírody a môžu sa tam konať podujatia v prírode pre deti aj dospelých. Starosta obce
poznamenal , že unimobunky a záchody by mali byť pri cintoríne, okolitá príroda by
nemala byť porušená, všetko bude jasné, keď budeme mať trate presne zamerané a bude
obci predložený podrobný projekt. Trate budú komerčné a budú si ich ľudia platiť. Vo
vlastníctve ich bude mať obec.
 Opravu pomníka na nižnom konci bude realizovať obec svojpomocne, tento priestor
nebude oplotený. Bude to slúžiť ako oddychová zóna. Lucia Bačíková navrhla, aby tam
oplotenie bolo kvôli bezpečnosti detí, aby nevybiehali na hlavnú cestu.
 Na workautovom ihrisku sa tento rok doplnia preliezačky. Lucia Bačíková navrhla pre
bezpečnosť staré drevené preliezačky zrušiť, aby sa predišlo úrazu.

Lucia Bačíková
 Navrhla finančné prostriedky z MAS Liptovský Hrádok použiť na rekonštrukciu Domu
smútku, alebo na opravu sály a javiska (koberec na javisku, vymaľovanie sály, oponové
látky)
Richard Macko
 Je potrebné kúpiť nový mixážny pult do Domu smútku
 Informoval sa ako dopadla kontrola na rekonštrukciu kotolne obecného úradu (starosta
– čakáme na písomné vyjadrenie)
 Je spadnutá škarpa pri dome pani Ľubice Rigovej /rod.Valentovej/ - starosta prisľúbil,
že keď počasie dovolí škarpu opravíme vo vlastnej réžii.
Starosta obce
 20.4.2022 sa konal zápis detí do prvého ročníka Základnej školy. Zatiaľ je prihlásených
12 detí.

Zapísala Ing. Andrea Uličná
Závažná Poruba 29.04.2022
Ing. Pavel Beťko
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Richard Macko
Ján Jambrich
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