Obecné zastupiteľstvo Závažná Poruba
Zápisnica č. 5/2020
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube
konaného dňa 07. septembra 2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Overovatelia zápisnice: RSDr. Dušan Migaľa a Pavol Jedlička
Program: 1. Vyhodnotenie uznesenia
2. Správa školských zariadení na nový školský rok 2020/2021
3. Správa komisie, vzdelania, zdravia, kultúry, športu a sociálnych vecí
4. Správa o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky obce
5. BRKO – kuchynský odpad
6. Preschválenie Cenníka nájmu a poplatkov
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. 10/2020 splnené
uznesenie č. 11/2020 splnené
uznesenie č. 12/2020 splnené
uznesenie č. 13/2020 splnené

K bodu 2
Správy školských zariadení na nový školský rok 2020/2021
 Správu za Materskú školu predložila Katarína Jambrichová.
Oboznámila nás s faktami začiatku školského roka koľko je detí, koľko je predškolákov
aké je zloženie tried. S kým sa bude spolupracovať. Upozornila na problém zatekania do
pivníc, ktoré je dočasne vyriešené, ale do budúcnosti bude treba vymeniť rúry, ktoré sú už
zastarané a začínajú praskať. Na záver poďakovala zriaďovateľovi a zamestnancom obce,
zamestnancom MŠ a rodičom.
Lucia Bačíková: V súčasnosti keď materská škola prijala mladšie deti ako tri roky treba
porozmýšľať či by pre tieto deti nemal byť aj vyšší poplatok, lebo o tieto deti je potrebná

väčšia starostlivosť. Ďalšia pripomienka sa týkala webových stránok škôl, kde by bola viac
prezentovaná činnosť škôl a doplnená fotogalériou
Katarína Jambrichová: Záujem a osveta siaha aj bez webovej stránky, záujem o škôlku je
dostatočný. My máme uzavretú skupinu na facebooku kde komunikujeme s rodičmi.
Starosta: Ďakujem za správu. Smerujeme už k lepšiemu, už sa rieši aj nová webstránka kde
budú prístupné všetky informácie i fotogaléria.
RSDr. Dušan Migaľa: Odporučil oživiť okienko MŠ v Porubských novinách a to o výroky
detí.


Správu za Školskú jedáleň predložila Mária Jačalová
Zamerala sa hlavne na finančné limity na nákup potravín a nové režijné a ceny stravného.
Oboznámila OcZ na počet stravníkov a v akých projektoch je zapojená napr. „školské
ovocie“, „školské mlieko“ a „škola plná zdravia“, ktoré budú podávané deťom počas
obedu.
Správu prečítala Katarína Jambrichová z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti vedúcej
školskej jedálne Márii Jačalovej.



Správu za Základnú školu Milana Rúfusa predložila Mgr. Mariana Krajčiová
Predstavila sa poslancom a poďakovala zriaďovateľovi a spolupracovníkom za pomoc, v
začiatkoch jej nástupu do funkcie riaditeľky ZŠ.
OcZ oboznámila s faktami začiatku školského roka a s úspechmi z minulého školského
roka, čo sa plánuje a čo je potrebné doriešiť. Hlavnou Prioritou je výmena strešnej krytiny
ZŠ, na ktorú sa v súčasnosti robí projekt. Taktiež treba opraviť školský dvor – novú
asfaltovú plochu.

Starosta: Ďakujem za správu. Podali sme žiadosť na opravu strechy a budeme ju adresovať aj
priamo ministrovi. Taktiež máme spravený predbežný rozpočet na asfaltový farebný koberec.
A chceme spraviť deťom aj nejakú lanovú dráhu, aby sa deti mali kde hrať.
RSDr. Dušan Migaľa: Vypočuli sme si správy MŠ, ŠJ a ZŠ. Chcem pripomenúť, že každé 3
mesiace vychádzajú Porubské noviny a do 18.09.2020 Vás chcem poprosiť aby ste predložili
všetky príspevky do novín. Taktiež Vás prosím o vypracovanie harmonogramu školských
akcií ktoré sa uskutočnia do konca roka. Ďakujem pani riaditeľkám.

OcZ zobralo predložené správy na vedomie, ktoré sú súčasťou zápisnice.

K bodu 3
Správu komisie vzdelania, zdravia, kultúry, športu a sociálnych vecí predložil RSDr.
Dušan Migaľa
Oboznámil nás s dianím kultúrnych, športových a sociálnych akcií pred a počas
pandémie koronavírusu, ktorý neobišiel ani Závažnú Porubu. Hodnotené obdobie rozdelil na
tri fázy:
1. čas prosperity spoločenskej, kultúrnej, vzdelávacej, športovej a sociálnej od
predvianočného obdobia po medzinárodný deň žien
2. čas krízy od 11. marca do 31. mája 2020
3. čas reštartu od 1. júna 2020 po súčasnosť.
Starosta: Ďakujem za správu, ktorá bola výstižná a zhrnula celé dianie. Poruba naďalej žije v
tomto smere. Treba poďakovať Epicentru, ktoré sa podieľa na zviditeľnení obce s rôznymi
spoločenskými podujatiami a aktivitami. Taktiež sa chcem poďakovať poslancom, ktorí
pomáhajú pri týchto akciách.
Ing. Katarína Poliaková: Treba vylepšiť a dopĺňať pravidelne kalendár podujatí a ak sa dá
treba vyriešiť aj aby návštevníci webstránky hneď uvideli čo sa v obci deje a pripravuje.
RSDr. Dušan Migaľa: Všetky tieto akcie je potrebné zaznamenávať aj do kroniky.
OcZ zobralo predloženú správu na vedomie, ktorá je súčasťou zápisnice.

K bodu 4
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.
- Nakoľko rovnakej veci boli zastupiteľstvom prijaté dva uznesenia, odporúčam
uznesenie č. 29/2019 zrušiť.
OcZ zobralo predloženú správu na vedomie.

K bodu 5
BRKO – kuchynský odpad
Podľa časovej verzie účinnej od 1.1.2021 do 02.07.2021 novely zákona č 460/2019 Z.z. v §
81 ods. 21 znie:
Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na tú časť obce, ktorá:
b) preukáže, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad
Prvá možnosť - Treba nám dokúpiť kompostéry pre domácnosti, ktoré kompostér nedostali.
Druhá možnosť je umiestniť v obci špeciálne nádoby na 3-4 miesta, kde občania budú nosiť
kuchynský odpad a zberová spoločnosť ho bude brať a likvidovať.

K bodu 6
Preschválenie Cenníka nájmu a poplatkov:
Do cenníka nájmu a poplatkov je potrebné doplniť:
Vstupné do Včelnice:
Cena 2€
- deti do 15 rokov
- Seniori nad 65 rokov
- osoby z ŤZP, ktoré sa preukážu platným preukazom
- Pri skupine detí do 15 rokov nad 10 detí doprovod 1 osoby zdarma
Cena 4€
- Ostatný ( Biznis akcie, Team building, individuálne malé skupiny)
Pohľadnica obce - 0,27€
Nálepka – 0,30€
Magnetka – 2€
Med – 3€
Návrh doplnenia cenníka odsúhlasili všetci

K bodu 7
Bezúročný úver pre samosprávy
Pôžičky sa budú poskytovať na základe žiadosti obce alebo vyššieho územného celku
maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020.
Pôžička má sedemročnú splatnosť v rovnomerných ročných splátkach, pričom prvá splátka sa
uhrádza v roku 2024. Požiadať sa môže do konca októbra.
Ak budeme o tento úver žiadať musíme upraviť tohtoročný rozpočet.

K bodu 8
Návrh na krátenie dotácií o 25%
Z titulu koronakrízy, keď bola 3 mesiace pozastavená činnosť a tým aj náklady.
OcZ s tým súhlasilo
Na záver:
starosta obce
 Oboznámil poslancov o jednotlivých projektoch:
o Obci bol schválený projekt agentúrou SIEA na rekonštrukciu kotolne obecného
úradu, ktorá kúri aj poštu, kultúrny dom, materskú školu a požiarnu zbrojnicu –
realizácia projektu sa uskutoční jún – júl 2021
o Kamerový systém – je podpísaná zmluva s dodávateľom a realizácia má byť
do konca októbra 2020
o Veľkokapacitný zber odpadu sa uskutoční 16.10 – 17.10.2020
o Oprava škarpy pri Zivke sa zahrnie do rozpočtu na rok 2021

o Topole pri kompostovisku v Potočku budú postupne ošetrené rezom
o Vodiči, ktorí budú naďalej parkovať na chodníkoch budú opätovne upozornení
listovou formou a bude pristúpené k represívnym opatreniam.

Zapísala Ing. Zuzana Vallušová
Závažná Poruba 11.09.2020

Ing. Pavel Beťko
starosta obce

Overovatelia zápisnice: RSDr. Dušan Migaľa...........................................................
Pavol Jedlička......................................................................

