Zápisnica
zo zasadnutia OZ
č. 2/2020
konaného dňa 22.04.2020
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) Voľba návrhovej komisie.
3. Schválenie programu.
4. Vyhodnotenie uznesení zo zasadnutia OZ č. 1/2020.
5. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ v Podturni za rok
2019.
6. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Podtureň za rok 2019.
7. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly financovania originálnych kompetencií na úseku školstva v obci Podtureň v roku 2019, 2020.
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Podtureň č. 1/2020 o určení výšky dotácie
na prevádzku, mzdy a správu objektu MŠ so sídlom na území obce Podtureň a na záujmové vzdelávanie a činnosť detí.
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Podtureň č. 2/2020 o určení príspevku na
činnosť MŠ a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni.
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Podtureň č. 3/2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene a o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste.
11. Informácia o rozpočtových opatreniach starostu obce.
12. Žiadosť CVČ Liptovský Mikuláš o dotáciu z rozpočtu obce na 1. polrok 2020.
13. Žiadosť ŠK ST o predĺženie zmluvy o výpožičke nebytového priestoru – kultúrneho
domu.
14. Žiadosť o pozastavenie platieb nájmu za nebytové priestory – Kaderníctvo Sima.
15. Štatút krízového štábu Obce Podtureň
16. Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce – podielu na pozemkoch parc. č. KN-C
644/138 a KN-C 644/197, formou obchodnej verejnej súťaže.
17. Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce – podielu na pozemkoch parc. č. KN-C
644/139, KN-C 644/143 a KN-C 644/153, formou obchodnej verejnej súťaže.
18. Hospodárenie spoločnosti NBD – Podtureň, s.r.o. za rok 2019
a) Informácia o hospodárení spol. NBD – Podtureň, s.r.o. za rok 2019.
b) Informácia o schválení účtovnej závierky spol. NBD – Podtureň, s.r.o. za rok 2019.
19. Informácia o inventarizácii.
20. Informácie starostu.
21. Interpelácie poslancov.
22. Návrh uznesení.
23. Záver
1. V úvode dnešného druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva privítala pani zástupkyňa Ivona Vejová prítomných poslancov. P. zástupkyňa uviedla, že dnešné zasadnutie
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obecného zastupiteľstva nemôže zo zdravotných dôvodov viesť p. starosta Marián Vojtík. Povinnosť viesť zasadnutie OZ v neprítomnosti starostu obce preberá zástupca starostu obce. P. zástupkyňa bude k jednotlivým bodom programu hlasovať. Na základe
opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného
zdravia č.: OLP/3354/2020 zo dňa 20.04.2020 z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR a pandémie ochorenia COVID-19 sa orgánom územnej samosprávy
ukladá podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. povinnosť: pri zasadnutiach
a schôdzach vylúčiť verejnosť a zabezpečiť inú formu informovanosti občanov.
Z uvedeného dôvodu sa na dnešnom zasadnutí nemôže verejnosť zúčastniť a z dnešného
zasadnutia OZ č. 2/2020 sa vyhotovuje audio záznam. Z účasti na zasadnutí sú ospravedlnení p. Milan Réti a hlavná kontrolórka obce p. Beláková. Na zasadnutí sú prítomní
p. Zdeno Kondor, p. Zdeno Mlynarčík, p. Jaroslav Vozárik, p. Chaloupková a p. Tomáš
Dzuriak. P. zástupkyňa skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Zasadnutie OZ sa začalo o 15.13 hod..

2. Za zapisovateľku zasadnutia OZ č. 2/2020 bola zástupkyňou určená Bc. Dana Čenková,
za overovateľov zápisnice boli starostom určení Jaroslav Vozárik a Zdeno Kondor. OZ
vzalo na vedomie určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice zasadnutia OZ č.
2/2020. Do návrhovej komisie boli OZ zvolení Bc. Tomáš Dzuriak a PaedDr. Jana Chaloupková (uznesenie 14/2/2020) Uznesenie prijaté o 15.16 hod. Vzali na vedomie a Za:
6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Milan Réti).

3. OZ schválilo návrh programu zasadnutia OZ č. 2/2020, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce od 17.04.2020 do 22.04.2020. (uznesenie 15/2/2020)
Uznesenie prijaté o 15.15 hod. Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Milan Réti).

4. P. zástupkyňa vyhodnotila uznesenia zo zasadnutia OZ č. 1/2020 zo dňa 29.1.2020. OZ
vzalo na vedomie vyhodnotenie uznesení zo zasadnutia OZ č. 1/2020 zo dňa 29.1.2020
s tým, že všetky uznesenia zo zasadnutia OZ č. 1/2020 boli splnené. Uznesenia č.
46/4/2012, 92/10/2015, 75/6/2016, 113/9/2016, 56/3/2018 a 24/1/2019 sú v plnení.
(uznesenie 16/2/2020) Uznesenie prijaté o 15.21 hod. Vzali na vedomie: 6, Proti: 0,
Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Milan Réti).

5. P. zástupkyňa predložila Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ v Podturni za rok 2019. Hlavná kontrolórka v správe uvádza, že pri kontrole
neboli zistené žiadne nedostatky a preto netreba prijímať opatrenia. Odporučila všetky
povinne zverejňované dokumenty zverejňovať aj na CUET – Centrálnej elektronickej
úradnej tabuli, načo p. zástupkyňa uviedla, že zamestnankyne obecného úradu na tom
pracujú. Prítomní poslanci nemali k predloženej správe žiadne ďalšie otázky. OZ vzalo
na vedomie Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ
v Podturni za rok 2019. (uznesenie 17/2/2020) Uznesenie prijaté o 15.22 hod. Vzali na
vedomie: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Bc. Tomáš Dzuriak)
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6. V nasledujúcom bode predložila p. zástupkyňa Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej
činnosti v obci Podtureň za rok 2019. Hlavná kontrolórka vykonávala kontrolnú činnosť
v roku 2019 v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2019, oba plány
kontrolnej činnosti boli schválené obecným zastupiteľstvom. Hlavná kontrolórka vykonala v roku 2019 nasledovné kontroly: kontrolu na úseku pracovnoprávnych vzťahov,
vrátane odmeňovania, kontrolu účtovných dokladov za mesiac apríl 2019, kontrolu na
úseku správy miestnych daní a miestneho poplatku za KO a DSO, kontrolu plnenia úloh
vyplývajúcich pre Obec Podtureň zo zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kontrolu účtovných dokladov za mesiac október 2019, kontrolu uzatvorených zmlúv v roku 2019
a kontrolu plnenia uznesení OZ v Podturni prijatých v roku 2019. Hlavná kontrolórka
skonštatovala, že obec jej pre prácu hlavného kontrolóra vytvára dobré pracovné podmienky a kladne zhodnotila operatívny prístup zamestnancov obce pri vykonávaní jednotlivých kontrol. OZ v Podturni vzalo na vedomie Správu hlavnej kontrolórky
o kontrolnej činnosti v obci Podtureň za rok 2019. (uznesenie 18/2/2020) Uznesenie
prijaté o 15:24 hod. Vzali na vedomie: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Milan
Réti).

7. V tomto bode p. zástupkyňa predložila správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly
financovania originálnych kompetencií na úseku školstva v obci Podtureň v roku 2019,
2020. Kontrolou bolo zistené, že obec Podtureň pri financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
vrátane príslušných VZN obce Podtureň. OZ vzalo na vedomie Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly financovania originálnych kompetencií na úseku školstva
v obci Podtureň v roku 2019, 2020. (uznesenie 19/2/2020) Uznesenie prijaté o 15.25
hod. Vzali na vedomie: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Milan Réti).
8. V nasledujúcom bode bol predložený Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Podtureň č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektu materskej
školy so sídlom na území obce Podtureň a na záujmové vzdelávanie a činnosť detí.
Ekonómka obce - p. Sochorová k návrhu VZN uviedla, že ak dôjde k výraznému zníženiu podielových daní v dôsledku situácie spôsobenej šíriacim sa ochorením COVID-19,
bude sa musieť toto VZN v priebehu roka 2020 upravovať. P. Chaloupková sa zaujímala ako sú platení zamestnanci materskej školy v súčasnej situácii. P. Sochorová: do
04.04.2020 boli zamestnanci na 100 %, od 04.04.2020, v zmysle zákonníka práce na 80
%. K návrhu VZN č. 1/2020 neboli zo strany prítomných poslancov žiadne ďalšie otázky. OZ sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení obce Podtureň č. 1/2020
o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektu materskej školy so sídlom
na území obce Podtureň a na záujmové vzdelávanie a činnosť detí. Poslanci sa uzniesli
na VZN č. 1/2020 o 15:26 hod. Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Milan Réti),
čím bola splnená zákonná podmienka na prijatie nariadenia – súhlas min. 3/5 väčšiny
prítomných poslancov.

9. P. zástupkyňa predložila Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Podtureň č.
2/2020 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy a príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Podtureň. Hlavným dôvodom spracovania VZN je zosúladenie termínu úhrady príspevku za
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pobyt dieťaťa v materskej škole – školného so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde v § 28 ods.
4 je uvedené, že príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. P. Sochorová upozornila prítomných poslancov, že účinnosť VZN od 01.05.2020 bude zmenená, pretože VZN by už nestihlo byť zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle
obce zákonom stanovenú dobu. VZN nadobudne účinnosť od 01.06.2020. OZ sa
uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení obce Podtureň č. 2/2020 o určení výšky
príspevku na činnosť materskej školy a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Podtureň. Poslanci sa uzniesli
na VZN č. 2/2020 o 15:28 hod. Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Milan Réti),
čím bola splnená zákonná podmienka na prijatie nariadenia – súhlas min. 3/5 väčšiny
prítomných poslancov.
10. V nasledujúcom bode predložila p. zástupkyňa Návrh všeobecne záväzného nariadenia
obce Podtureň č. 3/2020 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej
zelene a o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na
určitý čas alebo na určitom mieste. VZN č. 3/2020 bolo spracované v zmysle zákona č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, podľa ktorého je obec povinná ustanoviť nariadením pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene a určiť činnosti,
ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo a určitom mieste
a tiež nutnosť aktualizovať doteraz platné VZN obce Podtureň č. 1/2007 o čistote
a verejnom poriadku. P. zástupkyňa vyzvala prítomných, aby sa k VZN č. 3/2020 vyjadrili. Zo strany prítomných poslancov neboli k návrhu VZN č. 3/2020 žiadne pripomienky. OZ sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení obce Podtureň č. 2/2020
o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene a o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom
mieste. Poslanci sa uzniesli na VZN č. 3/2020 o 15:30 hod. Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomný: 1 (Milan Réti), čím bola splnená zákonná podmienka na prijatie nariadenia
– súhlas min. 3/5 väčšiny prítomných poslancov.
11. V bode č. 11 p. zástupkyňa informovala poslancov o rozpočtových opatreniach starostu
č. 3, 4, 5, 6, a 7/2020. Rozpočtové opatrenia boli realizované v súlade s § 14, ods. 2
písm. a), b), c) a d) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rozpočtové opatrenie č. 3/20- Povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené
prekročenie a viazanie výdavkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c)
navýšenie príjmov – Dane za tovary a služby
+500,- EUR
navýšenie výdavkov – Obec – Bežné transfery
+300,- EUR
navýšenie výdavkov – Rozvoj obcí - Bežné transfery
+200,- EUR
Rozpočtové opatrenie č. 4/20 – Povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené
prekročenie a viazanie výdavkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c)
navýšenie príjmov – Tuzemské bežné granty a transfery
+200,- EUR
navýšenie príjmov – Tuzemské bežné granty a transfery
+800,- EUR
navýšenie príjmov – Tuzemské kapitálové granty
+30000,- EUR
navýšenie výdavkov – Predprimárne vzdelávanie – Mzdy, platy,
služobné príjmy
+100,- EUR
navýšenie výdavkov – Školské stravovanie – Tovary a služby
+100,- EUR
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navýšenie výdavkov – Kultúrne služby – Poistné a prísp. Do
poisťovní
navýšenie výdavkov – Kultúrne služby – Tovary a služby
navýšenie výdavkov – Obstarávanie kapitálových aktív

+229,- EUR
+571,- EUR
+30000,- EUR

Rozpočtové opatrenie č. 5/20 – Povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené prekročenie a viazanie výdavkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c)
navýšenie príjmov – Kapitálové príjmy
+1900,- EUR
navýšenie výdavkov – Rekreačné a šport. Služby – obstaranie
kapitálových aktív
+1825,- EUR
navýšenie výdavkov – Verejné osvetlenie – obstaranie kapitálových
aktív
75,- EUR
Rozpočtové opatrenie č. 6/20 – Povolené prekročenie a viazanie finančných operácií
a povolené prekročenie a viazanie výdavkov v súlade s § 14 ods.2 písm. d) a c)
+282,- EUR
navýšenie príjmov – Z ostatných finančných operácií
navýšenie výdavkov – Školské stravovanie - Tovary a služby
+282,- EUR
Rozpočtové opatrenie č. 7/20 Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s §14 ods. 2
písm. a)
poníženie výdavkov – Obec – Mzdy, platy, služobné príjmy
-1000,- EUR
navýšenie výdavkov – Nakladanie s odpadmi – Tovary a služby +1000,- EUR
OZ v Podturni vzalo na vedomie informáciu o rozpočtových opatreniach starostu č. 3,
4, 5, 6 a 7/2020. (uznesenie 20/2/2020) Uznesenie prijaté o 15.33 hod. Za: 6, Proti: 0,
Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Milan Réti).
12. Mesto Liptovský Mikuláš požiadalo o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na 1. polrok
2020 na centrá voľného času, ktorých je zriaďovateľom. Mesto žiada o dotáciu vo výške
42,- €/dieťa s trvalým pobytom v obci Podtureň. Počet detí uvádza 11. OZ schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Podtureň pre Centrum voľného času Liptovský Mikuláš
na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci vo výške 42,- €/1 dieťa, t. j. pre
11 detí celkovo vo výške 462,- € na 1. polrok 2020. (uznesenie 21/2/2020) Uznesenie
prijaté o 15.34 hod. Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný:1 (Milan Réti).

13. V nasledujúcom bode p. zástupkyňa informovala o žiadosti Športového klubu – stolného
tenisu, o. z. o predĺženie zmluvy o výpožičke nebytového priestoru – sály kultúrneho
domu v Podturni. Doba nájmu končí 30.06.2020. P. zástupkyňa navrhuje, predĺženie nájmu do 30.06.2021 s tým, že sálu kultúrneho domu budú môcť využívať až po skončení
zákazu zhromažďovania, ktorý je vyhlásený v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19. OZ schválilo na základe žiadosti vypožičiavateľa Športového klubu – stolného
tenisu, o. z., so sídlom Jána Böhmera 54, 033 01 Podtureň, IČO: 42346746 predĺženie
Zmluvy o výpožičke nebytového priestoru – sály kultúrneho domu v Podturni do
30.06.2021. (uznesenie 22/2/2020) Uznesenie prijaté o 15.36 hod. Za: 5, Proti: 1 (Zdeno
Kondor), Zdržal sa: 0, Neprítomný:1 (Milan Réti).
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14. Pani Simona Balážová požiadala o odpustenie platieb nájomného za nebytové priestory
v polyfunkčnej budove súp. číslo 166, v ktorých prevádzkuje kaderníctvo od 01.03.2020.
O odpustenie platieb nájomného žiada z toho dôvodu, že priestory nemôže vzhľadom na
opatrenia vydané na zamedzenie šírenia koronavírusu plnohodnotne využívať. P. zástupkyňa navrhuje p. Balážovej vyhovieť s tým, že nájomné by opäť začala platiť od prvého
dňa mesiaca nasledujúceho po dvoch mesiacoch od povolenia otvoriť prevádzku. Prítomní poslanci s návrhom p. zástupkyne súhlasili. OZ schválilo na základe žiadosti nájomcu
– Simony Balážovej – Sima, Nová 515/10, 033 01 Podtureň, IČO: 52586723 odpustenie
nájomného za nájom nebytových priestorov v polyfunkčnom dome s. č. 166 s účinnosťou
od 01.03.2020 do prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dvoch mesiacoch od povolenia
otvoriť prevádzku. (uznesenie 23/2/2020) Uznesenie prijaté o 15.39 hod. Za: 6, Proti: 0,
Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Milan Réti).

15. P. zástupkyňa predložila Štatút krízového štábu Obce Podtureň. V štatúte sa aktualizovalo
zloženie krízového štábu. Menovacie dekréty budú jednotlivým členom krízového štábu
odovzdané. OZ schválilo Štatút krízového štábu Obce Podtureň s účinnosťou od
22.04.2020. (uznesenie 24/2/2020) Uznesenie prijaté o 15.40 hod. Vzali na vedomie: 6,
Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Milan Réti).

16. P. zástupkyňa informovala prítomných poslancov o zámere predať podiely 80/96-ín na
pozemkoch vo vlastníctve obce formou obchodnej verejnej súťaže. Jedná sa o pozemky na
novo budovanej ulici Ela Romančíka, v k. ú. Podtureň, určené na výstavbu rodinného domu. Pozemok určený na výstavbu rodinného domu je ako celok tvorený dvoma parcelami:
parc. č. KN-C 644/138, druh pozemku orná pôda, o výmere 644 m2, vedená na LV č. 1020
a parc. č. KN-C 644/197, druh pozemku orná pôda, o výmere 75 m2, vedená na LV č.
1601. Úspešnosť prijatia návrhu je prevod oboch uvedených parciel. Kúpna cena je vo
výške minimálne 45,-€/m2. OZ schvaľuje:
a) V zmysle § 9a ods. 1 písm. a) v spojení s § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, zámer na prevod nehnuteľného majetku obce – podielu 80/96-ín na pozemkoch parc. č. KN-C 644/138, v k. ú. Podtureň, druh pozemku orná
pôda, o výmere 644 m2, vedená na LV č. 1020 a parc. č. KN-C 644/197 v k. ú. Podtureň,
druh pozemku orná pôda, o výmere 75 m2, vedená na LV č. 1601 formou obchodnej verejnej súťaže. Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú zverejnené na úradnej tabuli
a webovom sídle Obce Podtureň od 29.04.2020. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže bude zverejnené v týždenníku MY Liptovské noviny v 19. týždni.
b) V zmysle § 9a ods. 1 písm. a) v spojení s § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže (ďalej len
„OVS“). Predmetom OVS je prevod podielu 80/96-ín na pozemkoch parc. č. KN-C
644/138 v k. ú. Podtureň, druh pozemku orná pôda, o výmere 644 m2, vedená na LV č.
1020, (prevádzanému spoluvlastníckemu podielu zodpovedá výmera 536,66 m2) a KN-C
644/197 v k. ú. Podtureň, druh pozemku orná pôda, o výmere 75 m2, vedená na LV č.
1601, (prevádzanému spoluvlastníckemu podielu zodpovedá výmera 62,5 m2) uvedené
parcely sú v zmysle územného plánu Obce Podtureň určené na individuálnu bytovú výstavbu (ďalej len „IBV“). Kritérium pri výbere najvýhodnejšej ponuky je:
- kúpna cena, minimálne vo výške 45,- €/1 m2,
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- úspešnosť prijatia návrhu je prevod podielov oboch uvedených parciel,
- termín začatia a ukončenia IBV,
- spôsob zaplatenia kúpnej ceny.
(uznesenie 25/2/2020) Uznesenie prijaté o 15.45 hod. Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný:1 (Milan Réti).

17. P. zástupkyňa informovala prítomných poslancov o zámere predať podiely 80/96-ín na pozemkoch vo vlastníctve obce formou obchodnej verejnej súťaže. Jedná sa o pozemky na
novo budovanej ulici Ela Romančíka, v k. ú. Podtureň, určené na výstavbu rodinného domu. Pozemok určený na výstavbu rodinného domu je ako celok tvorený troma parcelami:
parc. č. KN-C 644/139, druh pozemku orná pôda, o výmere 579 m2, vedená na LV č.
1020, parc. č. KN-C 644/143, druh pozemku orná pôda, o výmere 66 m2, vedená na LV č.
1524 a parc. č. KN-C 644/153, druh pozemku orná pôda, o výmere 88 m2, vedená na LV č.
1601. Úspešnosť prijatia návrhu je prevod všetkých troch uvedených parciel. Kúpna cena
je vo výške minimálne 45,-€/m2. OZ schvaľuje:
a) V zmysle § 9a ods. 1 písm. a) v spojení s § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov, zámer na prevod nehnuteľného majetku obce – podielu 80/96-ín na pozemkoch parc. č. KN-C 644/139, v k. ú. Podtureň, druh pozemku orná
pôda, o výmere 579 m2, vedená na LV č. 1020, podiel na pozemku parc. č. KN-C 644/143,
v k. ú. Podtureň, druh pozemku orná pôda, o výmere 66 m2, vedená na LV 1524 a podiel
na pozemku parc. č. KN-C 644/153, v k. ú. Podtureň, druh pozemku orná pôda, o výmere
88 m2, vedená na LV 1601, formou obchodnej verejnej súťaže.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Podtureň od
29.04.2020. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže bude zverejnené v týždenníku MY Liptovské noviny v 19. týždni.
b) V zmysle § 9a ods. 1 písm. a) v spojení s § 9a ods. 3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže (ďalej len
„OVS“). Predmetom OVS je prevod podielu 80/96-ín na pozemkoch parc. č. KN-C
644/139 v k. ú. Podtureň, druh pozemku orná pôda, o výmere 579 m2, vedená na LV č.
1020 (prevádzanému spoluvlastníckemu podielu zodpovedá výmera 482,50 m2), podielu
na pozemku parc. č. KN-C 644/143 v k. ú. Podtureň, druh pozemku orná pôda, o výmere
66 m2, vedená na LV č. 1524 (prevádzanému spoluvlastníckemu podielu zodpovedá výmera 55 m2) a podielu na pozemku parc. č. KN-C 644/153, v k. ú. Podtureň, druh pozemku
orná pôda, o výmere 88 m2, vedená na LV 1601 (prevádzanému spoluvlastníckemu podielu
zodpovedá výmera 73,33 m2). Uvedené parcely sú v zmysle územného plánu Obce Podtureň určené na individuálnu bytovú výstavbu (ďalej len „IBV“). Kritérium pri výbere najvýhodnejšej ponuky je:
- kúpna cena, minimálne vo výške 45,- €/1 m2,
- úspešnosť prijatia návrhu je prevod podielov všetkých troch uvedených parciel,
- termín začatia a ukončenia IBV,
- spôsob zaplatenia kúpnej ceny.
(uznesenie 26/2/2020) Uznesenie prijaté o 15.45 hod. Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný:1 (Milan Réti).
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18. V nasledujúcom bode p. Ing. Hanusová informovala poslancov a) o hospodárení spoločnosti NBD – Podtureň, s.r.o. za rok 2019. Výsledkom hospodárenia spoločnosti je zisk po
zdanení vo výške 2 830,79 €. OZ vzalo na vedomie informáciu Ing. Hanusovej o hospodárení spoločnosti NBD – Podtureň, s.r.o. za rok 2019. (uznesenie 27/2/2020) Uznesenie prijaté o 15.47 hod. Vzali na vedomie: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Milan Réti).
b) že jediný spoločník spoločnosti NBD – Podtureň, s.r.o. - Obec Podtureň, schválil účtovnú závierku spol. NBD – Podtureň, s.r.o. za rok 2019. Zisk vo výške 2 830,79 € ostáva nerozdelený a v celej výške bude preúčtovaný do nerozdeleného hospodárskeho výsledku
minulých rokov. OZ vzalo na vedomie informáciu Ing. Hanusovej o schválení účtovnej závierky spol. NBD – Podtureň, s.r.o. za rok 2019. (uznesenie 27/2/2020) Uznesenie prijaté
o 15.47 hod. Vzali na vedomie: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Milan Réti).

19. V tomto bode bol predložený Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie
o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019.
Prítomní poslanci nemali k inventarizácii žiadne otázky. OZ vzalo na vedomie Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019. (uznesenie 28/2/2020) Uznesenie prijaté
o 15.48 hod. Vzali na vedomie: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Milan Réti).
20. P. zástupkyňa informovala prítomných poslancov, že oslavy oslobodenia vlasti, plánované
na 7.5.2020 pri pamätníku v obci, sa uskutočnia bez prítomnosti verejnosti. P. zástupkyňa:
pamiatku si, vzhľadom na zákaz zhromažďovania, uctíme položením venca a zapálením
sviečky len v minimálnom počte. V rámci mimoriadnej situácie spôsobenej šíriacim sa
ochorením COVID-19 p. zástupkyňa informovala o úsporných opatreniach obce: šetrenie
energiou v kultúrnom dome, v materskej škole, v polyfunkčnom dome Elán, postupné uberanie času verejného osvetlenia, dotácie z rozpočtu obce pôjdu na minimum. P. zástupkyňa: nevieme aké budú podielové dane, ako ich štát prerozdelí, určite nie je snahou obce dotácie úplne zastaviť, ale nebudú poskytované v takej výške ako doteraz. Ďalej p. zástupkyňa informovala, že oslavy Medzinárodného dňa detí sa tento rok neuskutočnia. Navrhla
prítomným, že obecný úrad deťom zabezpečí balíčky, ktoré im budú podľa presného časového harmonogramu, uvedeného na pozvánke, distribuované. Čo sa týka organizovania
osláv SNP a Dňa obce, o tom v akom rozsahu a či sa oslavy uskutočnia sa bude rozhodovať operatívne podľa toho ako sa bude vyvíjať situácia okolo koronavírusu. OZ vzalo na
vedomie informácie zástupkyne starostu. (uznesenie 29/2/2020) Uznesenie prijaté o 15.54
hod. Vzali na vedomie: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Milan Réti).
21. P. Dzuriak navrhol, či by bolo možné umiestniť rampy na hrádzi pri Malej vodnej elektrárni, nakoľko sa začala rybárska sezóna a rybári prechádzajú autom po hrádzi od Borovej Sihote až po elektráreň. P. Sochorová upozornila, že najskôr treba zistiť, komu patria pozemky, na ktoré by sa rampa mala umiestniť a či s tým bude vlastník súhlasiť. P. Kondor:
na pozemky vo vlastníctve pozemkového spoločenstva môžeme na zamedzenie pohybu áut
umiestniť panel. P. Vozárik upozornil na to, že cez kanál na ul. Jozefa Žiaka si skracuje
cestu veľa ľudí, aj detí a či sa neplánuje jeho zasypanie tak ako pri p. Mlynárovej. P. Chaloupková sa informovala, či budú pristavované vlečky aj na objemný odpad. Vlečky na objemný odpad budú pristavované, ale v neskoršom termíne, keď sa uvoľnia opatrenia prijaté
na zamedzenie šírenia koronavírusu. P. zástupkyňa informovala prítomných poslancov
o možnosti stiahnuť si mobilnú aplikáciu V obraze, ktorá upozorní na novo vložené správy
na webe obce.
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22. Členka návrhovej komisie p. Chaloupková prečítala návrh uznesení obecného zastupiteľstva č. 2/2020.

23. Na záver poďakovala pani zástupkyňa prítomným poslancom za účasť na dnešnom zasadnutí a zasadnutie ukončila. Zasadnutie ukončené o 16.17 hod..

V Podturni dňa 22.04.2020
Zapísala:
Bc. Dana Čenková

.....................................

Zápisnicu overili:
Jaroslav Vozárik

......................................

Zdeno Kondor

......................................

Marián Vojtík
starosta
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