Obecné zastupiteľstvo Závažná Poruba
Zápisnica č. 4/2020
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube
konaného dňa 06. júla 2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Overovatelia zápisnice: Ivan Jačala a Ing. Katarína Poliaková
Program: 1. Vyhodnotenie uznesenia
2. Správa o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky
3. Návrh plánu práce a programu zasadnutí OCZ na II. polrok 2020
4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020
5. Zmluva o zriadení združenia obcí
6. Stanovy – Združenie obcí – Cyklodoprava Horný Liptov
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. 08/2020 splnené
uznesenie č. 09/2020 splnené
K bodu 2
Ing. Iveta Jurečková predložila OcZ správu o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky obce
Závažná Poruba a predložila zoznam opatrení a odporúčaní navrhnutých na nápravu zistených
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.
- Konať vo veci nájomných zmlúv s Petrom Mlynčekom – PEMEVOU.
- Pripraviť dohodu so zberovou spoločnosťou s OZO a.s., ktorým sa dohodne, že
prípadné vrecia nebudú pri zbere odpadu preberané, prípadne dohodnúť, ako sa budú
počítať a upozorniť občanov, že vrecia nesmú prikladať.
- Naďalej monitorovať zber odpadu zodpovedným pracovníkom obce a riešiť opakované
prikladania vriec občanmi.
K bodu 3
Starosta Ing. Pavel Beťko predložil OcZ návrh plánu a programu zasadnutí OCZ na II. polrok
2020
Vysvetlil, že správa školských zariadení na nový školský rok 2020/21 je preložená na
28.09.2020 z dôvodu, presnejších informácií po zahájení nového školského roku.

K bodu 4
Ing. Iveta Jurečková predložila OcZ plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok
2020
- uplatňovanie nárokov zamestnancov a plnenie povinností súvisiacich s poskytovaním
stravovania zamestnancov za I. polrok 2020
- dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými
prostriedkami a nakladaní s majetkom obce so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť
a účelnosť ich využitia za obdobie II. a III. Štvrťroka 2020
- plnenie uznesení Obecného zastupiteľstva v období 1.7.2019 – 30.06.2020
- plnenie opatrení prijatých na základe výsledkov kontroly č. 7/2019, ktorou bola kontrola
sociálnych služieb poskytnutých obcou zameraná na kontrolu financovania prevádzky
DSS a kontrolu dokumentácie vedenej týmto zariadením.
K bodu 5
Zmluva o zriadení združenia obcí
Mesto Liptovský Mikuláš, mesto Liptovský Hrádok, obec Závažná Poruba, obec Beňadiková,
obec Liptovský Ján, obec Uhorská Ves a obec Podtureň („účastníci zmluvy“) po schválení
v mestských a obecných zastupiteľstvách a súhlase nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov
zastupiteľstiev každého účastníka tejto zmluvy v zmysle ustanovenia § 20b zákona o obecnom
zriadení zriaďujú združenie obcí ako právnickú osobu.
Predmetom činnosti združenia je podporovať rozvoj miestnej dopravy (cyklodoprava a
cykloturistika) a rozvoj mobility a miestneho cestovného ruchu vo forme vybudovania
cyklochodníka a cyklotrasy spájajúcej priamo i nepriamo mestá a obce, ktoré sú účastníkmi
tejto zmluvy.
Ing. Katarína Poliaková: Treba riešiť aj priame prepojenie - odbočku do Závažnej Poruby, lebo
tá nie je zapracovaná v ich projekte. Môže, sa to riešiť prostredníctvom Andreja Medlu.
K bodu 6
Stanovy – Združenie obcí – Cyklodoprava Horný Liptov
Poslanci sa stotožnili s predloženým návrhom a po krátkej diskusii predložený návrh schválili.
K bodu 7
Oprávnenia a interpelácie
K bodu 8
Rôzne
Starosta Ing. Pavel Beťko oboznámil poslancov:
K dnešnému dňu nemáme stanovisko SIEA na rekonštrukciu kotolne obecného úradu, 11
mesiacov sa vyhodnocuje projekt.
Treba spraviť zmluvu s firmou ELMOR – Ján Stupka, ktorá sa zaoberá komplexnými službami
v oblasti elektrotechnických dodávok a realizáciami projektov v oblasti kamerového systému,
ktorá je víťazom verejnej súťaže.

-

Treba dopracovať ochranu osobných údajov v rámci kamerového systému.

Medvede:
- Máme zmapovaných 10 miest kde sa medvede zdržiavajú
- Na základe podaných sťažností občanmi túto situáciu rieši zásahový tím z Tatranskej
Lomnice
- Plašia ich výstrelmi a ak tie nepomôžu tak ich začnú označovať a sledovať ich pohyb
aby ich mohli následne plašiť a ak ani to nepomôže tak sa bude riešiť odchyt týchto
medveďov.
Nájomná zmluva č. 1/2009 uzavretá dňa 27.03.2009 s účinnosťou do 31.03.2020 so Združením
majiteľov lesov – pozemkové spoločenstvo Závažná Poruba s predmetom nájmu časti parcely
č. 1427/1, trvale trávnaté porasty o celkovej výmere 962 535 m2, registra C.
Účelom nájmu bolo využitie predmetu nájmu na vybudovanie športovorekreačnej plochy spolu
so stavbami nachádzajúcimi sa na predmete nájmu a tiež na využívanie bežeckých , lyžiarskych
(chodeckých) tratí a sánkárskych tratí, ktorých trasy sú vymedzené projektovou
dokumentáciou. Pripraviť treba novú zmluvu.
Parkovanie:
- Na bežecké trate ktoré sú vybudované bol poskytnutý finančný príspevok z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja Program cezhraničnej spolupráce Poľsko –
Slovenská republika 2007 – 2013. A udržateľnosť výstupov je starostlivosť o bežeckú
trať. Musí sa zabezpečiť jej preznačenie a jej ochrana nie znehodnocovanie parkovaním
hlavne počas zimnej sezóny, kde kapacita súčasného parkoviska je nepostačujúca.
Treba vybudovať palisády, ktoré zabránia nežiadúcemu parkovaniu a ochránia bežecké
trate.
Cesty
- Cesta, ktorá bola plánovaná popri železnici vypadla z financovania Európskej Únie
a tak sa budú musieť zohnať finančné prostriedky z iných zdrojov.
- Obchvat Liptovský Mikuláš – Ilanovo - Ploštín – Priemyselná zóna treba riešiť
križovatku v Okoličnom napr. pridaním tretieho pruhu a kruhovým objazdom na
križovatke na Podbreziny. Ale kedy to bude vyriešené to sa nevie presne.
Železnica
- Robí sa nová EJA
Nový stavebný obvod
- Obec rieši novú príjazdovú cestu do stavebného obvodu poza ihrisko cez Potoček
s napojením na cestu popri železnici. Je to dlhý legislatívny proces a preto treba aby sa
na ňom podieľali aj vlastníci pozemkov „ Pozemkové spoločenstvo Luhy“ a
„developer Regionálneho rozvoja Liptova“. Obec na vybudovanie nemá financie
- Katarína Poliaková: mám kontakt na dvoch developerov, ktorý by boli ochotní a riešili
by druhú etapu spolu aj s prístupovou cestou.

Otvorenie Včelnice
- Dňa 29.06.2020 bolo slávnostné otvorenie Včelnice účinkovali tam deti z Materskej
školy, ktoré veľmi pekne zaspievali pieseň.
- Včelnica je určená pre skupiny
- Ing. Katarína Poliaková:
o Včelnica bola predstavená po celom Slovensku
o Treba v nej spraviť aspoň ešte jednu akciu
o Rozlišovať školské a komerčné využitie
o Zahrnúť cenník včelnice do cenníku nájmu a poplatkov za služby
o Zabezpečiť sprievodcu včelnice
o Propagáciu môžeme riešiť cez Klaster Liptov
o Plagát: Leto v Závažnej Porube
- Lucia Bačíková
o spraviť harmonogram podujatí
o Vytvoriť stánok s možnosťou zakúpených domácich výrobkov
- Starosta
o Turizmus je fabrika na peniaze
o Treba spraviť návrh plagátu s podujatiami
o Osloviť organizátorov podujatí
Ivan Jačala
- Treba domaľovať priechody pre chodcov
- Osadiť cestné zrkadlo na faru
- Doplniť cestné zrkadlo na u križovatku ciest ul. Nová a ul. Záhradná
- Treba orezať topole pri kompostovisku, lebo suché konáre sa lámu a padajú, terba
objednať plošinu.
- Iľanovská cesta je v dezolátnom stave, treba ju zase opraviť
- Škarpa pri Zivke
- Doplniť tyčku na zábradlie pri kaplnke
- Pozor na kalamitnú vodu
Starosta
- Priechody pre chodcov domaľujú chlapi,
- Cestné zrkadlá sa osadia
- Topole sú v riešení zabezpečujeme plošinu
- Ilanovská cesta sa bude opravovať v lete
- Škarpa pri Zivke sa musí zahrnúť do rozpočtu do budúceho roku a tak isto aj pomník
- Žľaby treba pravidelne čistiť

Zapísala Ing. Zuzana Vallušová
Závažná Poruba 13.07.2020

Ing. Pavel Beťko v.r.
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Ivan Jačala v.r.
Ing. Katarína Poliaková v.r.

