Obecné zastupiteľstvo Závažná Poruba
Zápisnica č. 6/2021
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube
konaného dňa 08. novembra 2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Overovatelia zápisnice: Lucia Bačíková a Ing. Katarína Poliaková
Program: 1. Vyhodnotenie uznesenia
2. Žiadosť LK Opalisko - Údolná stanica
3. Správa komisie finančnej, regionálneho rozvoja a správy majetku
4. Správa o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky obce
5. Úprava rozpočtu a použitie rezervného fondu v roku 2021
6. Určenie podmienok verejno –obchodnej súťaže na odpredaj majetku vo vlastníctve obce

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. 23/2021 splnené
uznesenie č. 24/2021 splnené
uznesenie č. 25/2021 splnené
uznesenie č. 26/2021 splnené
uznesenie č. 27/2021 splnené
uznesenie č. 28/2021 splnené
uznesenie č. 29/2021 splnené
K bodu 2
Žiadosť LK Opalisko - Údolná stanica
Zástupkyňa Lyžiarskeho klubu Opalisko pani Katarína Rázusová, predniesla žiadosť či je
možné vrátiť údolnú stanicu starého vleku obci. Síce je majetkom LK avšak nemá prístup k
majetku, ktorý prenajal TATRA-THERM SK s.r.o.. LK Opalisko platí každý rok daň podľa zákona je vlastníkom, ale od budovy nemá ani kľúče. Preto by chceli tento majetok
vrátiť obci.
Starosta: Údolná stanica nikdy obci nepatrila, preto ju nie je možné obci vrátiť. Obec nikdy
nebola jej vlastníkom.
Ďalej predniesla možnosť predaja údolnej stanice.

Lyžiarsky klub Opalisko potrebuje k svojej činnosti cez zimu:
- tréningové hodiny na Fajke pre staršiu + mladšiu prípravku
- tréningové hodiny na veľkej zjazdovke pre žiakov
Starosta: Mašlonka nemá problém s Vami komunikovať a dohodnúť sa na nejakom riešení.
Richard Macko: Ty si prínosom pre našu obec, čo sa týka zjazdového lyžovania, za čo sme Ti
vďačný. Ak sa vy dohodnete tak budú všetci spokojný. Musíte spraviť prvý krok a určite sa
dohodnete. Na všetkom sa dá dohodnúť len treba chcieť.
Starosta: Porozprávam sa s pánom Mašlonkom aké sú jeho možnosti a v čom môže vyjsť
v ústrety Lyžiarskemu klubu,. Vy sa musíte dohodnúť čo s údolnou stanicou. Ešte je aj otázne
či sa vôbec bude zasnežovať.
Richard Macko: Je otázne, či môžeme ako obec pomôcť a podporiť Mašlonku, aby mohol
zasnežovať.
Katarína Poliaková: Treba osloviť podnikateľov, ubytovávateľov a požiadať ich o finančnú
podporu aby mohol zasnežovať. Pokiaľ tu nebudú vytvorené podmienky pre lyžovanie, tak
ani ľudia sa neubytujú a budú hľadať inde, kde sa budú môcť športovo vyžiť.
Lucia Bačíková: Je potrebné vedieť o presnú sumu o akú sa jedná, aby sme mohli nájsť
spoločné riešenie.
Starosta: spravíme stretnutie s ubytovateľmi kde im prednesieme problém a požiadame ich o
pomoc na zasnežovanie, s tým, že pomôže aj obec aby podporila podnikanie.
Požiadala o zabezpečenie tréningov v telocvični od 1.10. - 25.12. (aspoň 2x v týždni - nie len
cez víkend). A podporiť nábor detí zo Závažnej Poruby. Lyžiarsky klub Opalisko si dal
žiadosť na telocvičňu na základe odporúčania od 1.9. do 1.11.2021 to sú 2 mesiace. Využili
ju počas nepriaznivého počasia max. 5x, väčšinou korčuľovali a trénovali vonku. Od 1.11.
2021 keď sa posunul čas a počasie sa zhoršilo sa už nedostali do telocvične.
Starosta: v septembri a októbri sme Vám vyhoveli podľa predloženej žiadosti. Teraz sa
môžeme pozrieť na rozpis tréningov v telocvični a určite tam nájdeme nejakú tú hodinu.
K bodu 3
Správu komisie finančnej, regionálneho rozvoja a správy majetku predložila Ing.
Katarína Poliaková
Rok 2021, sa rovnako ako ten minulý niesol v duchu opatrení, testovaní a
obozretnosti. Do určitej miery sme sa už so situáciou stotožnili a stala sa našou bežnou
súčasťou žitia, rovnako ako nosenie rúšok. Na čo sme si však nezvykli a verím, že k tomu ani
nedôjde je takmer nulové spoločenské žitie. Vytrácajú sa väzby ,vzťahy ochabujú, rodiny sa
stretajú len s dávkou rešpektu...žijeme online....
Nadviazala na tému zasnežovanie a upriamila pozornosť na zasneženie aj starého
ihriska. Zjazdové lyžovanie je považované za kontaktný šport z pohľadu covid automatu, ale
bežkovanie a iné aktivity na snehu sú bez obmedzení. Je nutné hľadať cestu ako zabezpečiť
zimu aj za takýchto okolností. Nielen pre hostí, ale aj pre domácich.

Vyhodnotila plnenie plánu na tento rok. Cca 80% aktivít bolo splnených. A zároveň aj
požiadavky vyslovené občanmi v dotazníkovom prieskume budú do konca roka 2022
naplnené.
Predniesla ciele na budúci rok. A to: zachovanie pošty (ako príklad uviedla poštu
v Jasnej). Odpoveď pána starostu bola, že petícia sa vykonala, ale vzhľadom na celkovú
politiku pošty a znižovanie nákladov, aj tá naša patrila do ich opatrení úspor. Ako druhý cieľ
definovala zmenu územného plánu, keďže sa rokuje o ďalšej výstavbe. IJB Pod Poludnicou
je podľa jej slov príklad toho ako to nezvládnuť. Nesúhlasí, aby bol oslovený opäť tento
developer. Skôr treba hľadať takého, ktorý nájde prienik v architektúre obce a ponúkne 2-3
varianty domov a záujemcovia si vyberú na čo majú a ktorý sa im páči. Dopyt po domoch je
veľký. Tretí cieľ je pomoc pri získavaní grantov a dotácií pre obec.
Spomenula akcie, ktoré v rámci Epicentra usporiadali. Zhodnotila návštevnosť
stránok. Vyhodnotila získané štatistiky a predniesla z nich získaný záver. Cieľová skupina,
ktorá sa o obec zaujíma je vo veku 25-40 rokov. Sú to mladé rodiny, mladí ľudia, ktorí
hľadajú priestory pre život a šport a kultúru.
OcZ zobralo predloženú správu na vedomie, ktorá je súčasťou zápisnice.

K bodu 4
Správa o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky obce
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 5
Úprava rozpočtu a použitie rezervného fondu v roku 2021
Úpravu rozpočtu Obce Závažná Poruba s platnosťou od 08.11.2021, podľa
predloženého návrhu na úpravu rozpočtu. Obce Závažná Poruba potrebuje upraviť rozpočet
vzhľadom na nové skutočnosti, ktoré je potrebné zapracovať na jednotlivých položkách, ktoré
sú prílohou tejto zápisnice.
Hlasovanie za uznesenie:
Za: 6
Proti: 0

K bodu 6
Určenie podmienok verejno – obchodnej súťaže na odpredaj majetku vo
vlastníctve obce
Na základe podanej žiadosti o odkúpenie pozemku parcele KNE č. 3773/3 – orná pôda
o výmere 331m2. 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 uznesenie:
Za: 6
Proti: 0
K bodu 7
Oprávnenia a interpelácie
Starosta informoval:
DSS – požiadali sme o stavebné povolenie na rozšírenie DSS zariadenia,
Od nového roku bude OZO vyvážať komunálny odpad aj ľuďom z novej IBV Pod Poludnicou
na základe trvalého pobytu a zaplatení daní za komunálny odpad.
V sobotu 06.11.2021 bola brigáda na novom detskom ihrisku, kde sa oplotilo toto detské
ihrisko.
Od 27.10.2021 do 06.11.2021 bola základná škola Milana Rúfusa v karanténe.
Od 30.10.2021 do 08.11.2021 bola aj Materská škola v karanténe.
Nastala zmena v základnej škole, kde odišla pani učiteľka Mgr. Mária Boltižiarová a na jej
miesto nastúpila bývalá pani učiteľka Mgr. Zuzana Hlavnová.
Osvetlenie v IBV pod Poludnicou – treba zapojiť hodiny, ale stále sa to predlžuje dokladaním
jednotlivých potvrdení, správ a požiadavkami SSD Žilina.
Skončila sa rekonštrukcia Domu Milana Rúfusa a lektorkami tam budú Danka Kuľhavá, Mgr.
Zuzana Hlavnová a Lucia Bačíková.
Pripravujeme nový rozpočet s ktorým budete onedlho obozámení.
Na záver:
Starosta všetkým poďakoval.

Zapísala Ing. Zuzana Vallušová
Závažná Poruba 15.11.2021

Ing. Pavel Beťko
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Ing. Katarína Poliaková...........................................................
Lucia Bačíková......................................................................

