Obecné zastupiteľstvo Závažná Poruba
Zápisnica č. 4/2022
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube
konaného dňa 23. mája 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. Aktualizácia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR)
6. Finančná spoluúčasť obce na modernizácii školskej jedálne
7. 50 rokov MŠ – príprava osláv
8. Oprávnenia a interpelácie
9. Rôzne
10. Záver rokovania
K bodu 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Pavel Beťko.
Predložil návrh programu rokovania. Poslanci s návrhom programu súhlasili.
.
K bodu 2
Písaním zápisnice bola poverená: Ing. Andrea Uličná
Overovatelia zápisnice: Ing. Katarína Poliaková, Ivan Jačala
K bodu 3
uznesenie č. 8/2022 - splnené
uznesenie č. 9/2022 - splnené
uznesenie č. 10/2022 – splnené
K bodu 4
Správu o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky Ing. Ivety Jurečkovej obdržali poslanci
niekoľko dní pred zastupiteľstvom.
Hlavná kontrolórka navrhla od 1.9. 2022 zaviesť normu na pohonné hmoty, bude potrebné
načapovať a zistiť spotrebu auta a traktora. Hodnoty sa budú vkladať do tabuľky, ktorú už má
pripravenú.
RSDr. Dušan Migaľa
 Ocenil prácu hlavnej kontrolórky
 Spotreba vozidiel v obci nie je malá, ale je tam určitý cieľ, kvôli čomu sa pohonné
hmoty míňajú
 Evidenciu je potrebné viesť
 Skonštatoval, že sa oprávnene vyraďuje Mercedes, ale bude chýbať obci, nakoľko
slúžil veľmi dobre
 Navrhuje zakúpiť nové auto, k návrhu sa pripojil aj poslanec Richard Macko

K bodu 5
Starosta obce
 Tento rok končí dokument Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR)
 PHSR je potrebný na podávanie žiadostí na projekty
 VÚC ešte nemá pripravený tento dokument a mestá a obce musia nadväzovať naň
 Našej obci bude pripravovať PHSR Miestna akčná skupina Liptovský Hrádok
 Jedná sa o všeobecný dokument, ktorý vieme doplniť a aktualizovať každý rok
K bodu 6
Modernizácia školskej jedálne bude spočívať vo výmene zariadenia v kuchyni. Sú tu
poruchové spotrebiče, ktoré potrebujú čoraz častejšie opravu. Jedná sa o kuchynský robot,
sporák, umývačku riadu a odvetranie.
Starosta obce
 Boli oslovené 3 firmy najnižšiu cenovú ponuku dal Gastroglas ostatné firmy ponúkli
o 4000 až 5000 eur viac
 Projekt je potrebné podať na do konca mája na MAS
 Dúfame, že dodávateľ nám bude garantovať ceny, ktoré sú uvedené v ponuke
Poslanci spolufinancovanie vo výške 5 %, čo predstavuje 599,70 Eur odsúhlasili
K bodu 7
RSDr. Dušan Migaľa
 V roku 1972 bola odovzdaná Materská škola v Závažnej Porube do užívania
 Stavbyvedúci bol Peter Bróska a stavebný dozor Vladimír Bróska
 MŠ bola určená v tej dobe pre 35 detí
 v minulosti prebehla v MŠ rekonštrukcia v podobe prístavby, výmeny okien,
zateplenia a nového nápisu
 oslavy 50. výročia MŠ budú prebiehať v dňoch 23-24.6.2022
 23.6.2022 bude slávnostný program a akadémia pre pozvaných hostí, pri tejto
príležitosti by mala byť vydaná kniha v ktorej budú spomienky učiteliek, detí, pána
starostu a pani riaditeľky
 24.6.2022 budú pripravené aktivity pre deti v podobe hier
Starosta obce
 Treba pripraviť motivačný list pre sponzorov
 Poslancom pošleme program a podrobný scenár, keď bude pripravený
K bodu 8
Starosta obce
 Oboznámil poslancov, že bola vyhodnotená súťaž na firmu, ktorá bude robiť
rekonštrukciu požiarnej zbrojnice – vyhrala firma IJB, 24.5.2022 podpisujeme zmluvu





Námestie pred COOP Jednotou – musí prebehnúť stavebné konanie, momentálne sa
pripravuje rozpočet, následne sa vypíše súťaž, do konca júna musí byť jasný víťaz
súťaže
Bude potrebné pripraviť doplnok č. 2 k územnému plánu obce Závažná Poruba, ide
o oblasti Suchá dolina, Opalisko, Polčené a Brestová, kde bude potrebné určiť
regulatívy (Urbár Závažná Poruba má veľa žiadostí na výstavbu rekreačných chát
v týchto oblastiach)

Ing. Katarína Poliaková
 Treba si premyslieť ako stanovíme regulatívy, aby sa nestlalo, že bude postavená
chata a chate, keďže nemáme takú rozsiahlu dolinu
 Informovala sa, či majiteľ hotela Tatrín a hotela Buhunice ide niečo robiť na
týchto stavbách (starosta - hotel Tatrín by sa mal prerábať)
Ing. Iveta Jurečková
 Čo sa týka doplnku k územnému plánu, nebude sa na financovaní podieľať len obec,
ale aj Urbár Závažná Poruba, keďže doplnok k územnému plánu potrebuje na urbárske
účely
Starosta obce
 Oznámil poslancom, že doplnok územného plánu obce Liptovský Ján (nová prístupová
cesta na IBV popri ihrisku na nižnom konci) je na dobrej ceste
 Kým nebude v územnom pláne nová prístupová cesta na IBV nebude sa môcť
rozširovať výstavba v IBV pod Poludnicou.
 Pokiaľ sa nájde developer na pokračovanie výstavby IBV pod Poludnicou bude
musieť zaplatiť doplnok k územnému plánu + novú prístupovú komunikáciu
 V Základnej škole Milana Rúfusa je havarijný stav strechy , oslovíme Okresný úrad
ZA, ak nám prisľúbia pomoc 20 % bude hradiť obce ostatok štát, suma na výmenu
strechy je predbežne 33 000 Eur
Richard Macko
 Informoval sa, či budova základnej školy je klasifikovaná ako historická budova
(starosta – nie je)
Starosta obce
 Bolo stretnutie ohľadom bežeckých tratí
 Geodét má začať zameriavať bežecké trate
 Bude potrebné dojednať nájomný vzťah s Urbárom Závažná Poruba, nakoľko všetky
pozemky pod navrhovanými bežeckými traťami sú pod správou Urbáru
Ing. Peter Iľanovský
 Ak by sme chceli mať pri bežeckých tratiach aj strelnicu, toto by bolo
komplikovanejšie, nakoľko pozemky pod strelnicou patria súkromným vlastníkom

Starosta
 Bola podaná žiadosť na Spoločný stavebný úrad Liptovský Mikuláš na prístavbu DSS
a ZpS
Ing. Katarína Poliaková
 Informovala sa, či pani riaditeľka DSS a ZpS predložila plán, ako dostať zariadenie do
plusu v prípade investovania do rozširovania kapacity miest v DSS a ZpS. (starosta –
pani riaditeľke dáme úlohu pripraviť si víziu)
Starosta obce
 Oboznámil poslancov, že poslal list na Ministerstvo dopravy, ktorý podpísali dotknutý
primátori a starostovia, ohľadom železnice, kde žiadame zaradiť obslužnú
komunikáciu do projektu financovania, keďže na obslužnú cestu má byť napojená
nová prístupová cesta k IBV pod Poludnicou
 Je v pláne vybudovať chodník k IBV popri Evanjelickom kostole, avšak potrebujeme
doriešiť nájomnú zmluvu s PS Luhy, nakoľko pozemky pod plánovaným chodníkom
spravuje pozemkové spoločenstvo.
 Do 30.6.2022 vyhlásili mestá a obce štrajkovú pohotovosť, ZMOS poslal na Úrad
vlády podmienky ak Úrad vlády odmietne ústny rozhovor s predstaviteľmi miest
a obci Slovenska, tak po 30.6. 2022 bude tvrdý štrajk
 Informoval poslancov, že škarpa poniže penziónu Zivka je už opravená
 Na jeseň bude potrebná ďalšia brigáda na kompostovisku
RSDr. Dušan Migaľa
 Kultúrno-spoločenské akcie v obci sa začínajú rozmáhať
 29.5.2022 – výstup na Poludnicu
 29.5.2022 – konfirmácia
 4.6.2022 – stavanie mája
 Divadlo 3GD má dohodnuté niekoľko predstavení v susedných obciach
Ivan Jačala
 Informoval sa kedy bude namontovaný spomaľovač pri poslednom dome na
Iľanovskej ceste, smerom do Iľanova
 Poďakoval starostovi obce, za vyvezenie trávy, ktorú pokosili z koryta potoka
Žuberovka rybári v rámci brigády
 Poznamenal, že ľudia nevedia separovať (záchodové misy pri kontajneroch na
separovanie)
Richard Macko
 Poďakoval zamestnancom obce za promptnosť pri vyspravovaní škarpy poniže
penziónu Zivka
 Taktiež pripomenul, že je potrebné vymeniť latku na mostíku pri Medokýši

Stanislav Kuzma
 Upozornil na vznikajúcu skládku pri zvernici (veci z rozobratých áut)

Starosta obce
 Vzhľadom na zdravotný stav a po porade s rodinou nebude kandidovať na starostu
obce ďalšie volebné obdobie
 Bude nápomocný novému starostovi / starostke

Zapísala Ing. Andrea Uličná
Závažná Poruba 29.05.2022
Ing. Pavel Beťko
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Ing. Katarína Poliaková
Ivan Jačala
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