Zápisnica
zo zasadnutia OZ
č. 1/2019
konaného dňa 30.01.2019
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
NÁVRH PROGRAMU:
1. Otvorenie zasadnutia
2. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) Voľba návrhovej komisie.
c) Schválenie predloženého programu.
3. Vyhodnotenie uznesení zo zasadnutia OZ č. 5 a 6/2018.
4. Zrušenie Uznesení č. 79/5/2018 a č. 60/6/2015.
5. Audit
a) Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky Obce Podtureň
za účtovné obdobie roka 2017.
b) Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a súladu
výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou za účtovné obdobie roka 2017
v Obci Podtureň.
6. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly účtovných dokladov Obce Podtureň za
mesiac október 2018.
7. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly ochrana osobných údajov v podmienkach
Obce Podtureň ako prevádzkovateľa.
8. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly - postup pri verejnom obstarávaní zákazky
s nízkou hodnotou „Oprava verejného osvetlenia v Podturni – Vyšný koniec“ 2018
9. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Podtureň na I. polrok 2019.
10. Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektu MŠ so
sídlom na území obce Podtureň.
11. Informácia o rozpočtovom opatrení starostu obce.
12. a) Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením.
b) Stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením.
13. Upozornenie ŠK ST na závažné porušenie Zmluvy o výpožičke nebytového priestoru.
14. Žiadosť ŠK ST o:
a) predĺženie Zmluvy o výpožičke nebytového priestoru,
b) zmenu využívania predmetu výpožičky (zmena dní z pondelka, stredy, soboty na utorok,
štvrtok, sobotu).
15. Žiadosť ŠK ST o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019.
16. Žiadosť JK Podtureň, o. z., o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019.
17. Žiadosť Mesta Liptovský Hrádok o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 na
záujmové vzdelávanie detí.
18. Zámer výpožičky hnuteľného majetku obce pre ŠK ST.
19. Zámer výpožičky hnuteľného majetku obce pre OFK.
20. Plán práce na rok 2019.
21. Zriadenie komisií.
22. Menovanie člena Rady školy.
23. Návrh starostu obce na udelenie odmeny hlavnej kontrolórke Obce Podtureň.
24. Žiadosť p. Dany Krupovej o prenájom parkovacieho miesta pred bytovým domom č. 505.
25. Schválenie zmluvných podmienok Zmluvy o zámene nehnuteľností – Jaroslav Kutlík.
26. Žiadosť p. Ladislava Mayera o zámenu nehnuteľného majetku obce.
27. Žiadosť p. Jozefa Žiaka o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce parc. č. KN-C 648/17.
28. Žiadosť p. Ing. Martina Blašku o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce.
29. Prerokovanie Žiadosti o územné rozhodnutie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. k digitalizácii obce.
30. Informácie starostu.
31. Interpelácie poslancov.
32. Návrh uznesení.
33. Záver
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1. V úvode dnešného prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva privítal pán starosta
prítomných poslancov. Starosta prítomných upozornil, že zasadnutie OZ sa nahráva.
Na dnešnom zasadnutí je neprítomná Bc. Ivona Vejová. P. starosta skonštatoval, že
obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Zasadnutie OZ sa začalo o 16.23 hod..

2. Za zapisovateľku zasadnutia OZ č. 1/2019 bola starostom určená p. 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.
1/2019. Do návrhovej komisie boli OZ zvolení Ing. Zdeno Mlynarčík a PaedDr. Jana
Chaloupková. (uznesenie 1/1/2019) OZ schválilo návrh programu zasadnutia OZ č.
1/2019, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce od
24.01.2019 do 30.01.2019 (uznesenie 1/1/2019) Uznesenie prijaté o 16.24 hod. Za: 6,
Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 1 ( Bc. Ivona Vejová).
Následne poslanci OZ hlasovali o zmene návrhu programu zasadnutia OZ, ktorá sa
týkala vypustenia bodu č. 11 – Informácia o rozpočtovom opatrení starostu a bodu č. 26
Žiadosť p. Ladislava Mayera o zámenu nehnuteľného majetku obce a doplnenia bodov
č. 17 Žiadosť Obecného futbalového klubu Podtureň, o. z. o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce na rok 2019, bodu č. 29 Žiadosť p. Petra Kuchárika o odkúpenie
pozemku vo vlastníctve obce a bodu č. 30 Schválenie Zásad odmeňovania poslancov.
OZ v Podturni schválilo zmenu programu zasadnutia OZ č. 1/2019 s vypustením bodov
11 a 26 a s doplnením bodov 17, 29 a 30. (uznesenie 1/1/2019) Uznesenie prijaté
o 16.24 hod.. Ďalej poslanci hlasovali o schválení už doplneného a upraveného
Programu zasadnutia OZ č. 1/2019. OZ schválilo doplnený a upravený Program
zasadnutia OZ č. 1/2019 (uznesenie 1/1/2019) Uznesenie prijaté o 16.24 hod. Za: 6,
Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 1 (Bc. Ivona Vejová).

3. Starosta vyhodnotil uznesenia zo zasadnutia OZ č. 5/2018 zo dňa 26.10.2018
a uznesenia zo zasadnutia OZ č. 6/2018 zo dňa 04.12.2018. OZ vzalo na vedomie
vyhodnotenie uznesení zo zasadnutia OZ č. 5/2018 zo dňa 26.10.2018 a vyhodnotenie
uznesení zo zasadnutia OZ č. 6/2018 zo dňa 04.12.2018, s tým, že všetky uznesenia zo
zasadnutia OZ č. 5/2018 a OZ č. 6/2018 boli splnené, okrem uznesenia č. 79/5/2018,
o ktorého zrušení sa bude hlasovať v nasledujúcom bode. Nebolo splnené uznesenie č.
46/4/2012.
Uznesenia č. 92/10/2015, 75/6/2016, 113/9/2016 a 56/3/2018 sú v plnení. (uznesenie
2/1/2019) Uznesenie prijaté o 16.35 hod. Vzali na vedomie: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomní: 1 (Bc. Ivona Vejová).

4. P. starosta informoval o uzneseniach č. 60/6/2015 a 79/5/2018, ktoré chce zrušiť.
Uznesenie č. 60/6/2015 sa týkalo zámeru výstavby bytového domu 1 x 12 b. j. do
osobného vlastníctva. P. starosta informoval prítomných, že parcely, kde mal pôvodne
stáť bytový dom by chcel odpredať za účelom individuálnej bytovej výstavby.
Uznesenie č. 79/5/2018 sa týkalo schválenia nadobúdacej ceny daru – stavby „IBV Pod
modrou horou – Komunikácie a spevnené plochy – vetva B – ul. K modrej hore, vetva
C – ul. Lipová, vetva D ul. Orechová a vetva E ul. Javorová“ a stavby „IBV Pod
modrou horou – Vonkajšie osvetlenie na ul. K modrej hore, Lipová, Orechová
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a Javorová“, ktoré mala obci darovať spoločnosť Regionálny rozvoj Liptova, a. s. OZ
ruší Uznesenia č. 60/6/2015 a 79/5/2018. (uznesenie 3/1/2019) Uznesenie prijaté
o 16.41 hod. Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 1 (Bc. Ivona Vejová)

5. V tomto bode p. starosta predložil správu nezávislého audítora z auditu individuálnej
účtovnej závierky Obce Podtureň za účtovné obdobie roka 2017. V správe audítorka
uviedla, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce
k 31.12.2017. OZ vzalo na vedomie a) Správu nezávislého audítora z auditu
individuálnej účtovnej závierky Obce Podtureň za účtovné obdobie roka 2017
(uznesenie 4/1/2019) Uznesenie prijaté o 16.45 hod.. Následne bola predložená Správa
nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a súladu výročnej
správy s konsolidovanou účtovnou závierkou za účtovné obdobie roka 2017 v Obci
Podtureň. V správe nezávislá audítorka uviedla, že účtovná závierka poskytuje pravdivý
a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie k 31.12.2017. OZ vzalo na vedomie
Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a súladu
výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou za účtovné obdobie roka 2017
v Obci Podtureň (uznesenie 4/1/2019) Uznesenie prijaté o 16.45 hod. Za: 6, Proti: 0,
Zdržal sa: 0, Neprítomní: 1 (Bc. Ivona Vejová).

6.

Ďalej bola predložená Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly účtovných
dokladov Obce Podtureň za mesiac október 2018. Kontrolou neboli zistené nedostatky
pri nakladaní s finančnými prostriedkami obce. Obec dodržiava pri hospodárení
s verejnými finančnými prostriedkami princíp hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Bc. Ivona Vejová prišla počas prejednávania bodu č. 6 o 16:46 hod. OZ vzalo na
vedomie Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly účtovných dokladov Obce
Podtureň za mesiac október 2018 (uznesenie 5/1/2019) Uznesenie prijaté o 16:49 hod.
Vzali na vedomie: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 0.

7. V bode 7 bola Predložená Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly ochrana
osobných údajov v podmienkach Obce Podtureň ako prevádzkovateľa. Hlavná
kontrolórka v správe upozornila na nutnosť doplniť súhlasy dotknutých osôb u nových
členov komisií – neposlancov a v Bezpečnostnej dokumentácii doplniť informačný
systém – Evidencia podaní v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, vznp. OZ vzalo na vedomie Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly
ochrana osobných údajov v podmienkach Obce Podtureň ako prevádzkovateľa.
(uznesenie 6/1/2019) Uznesenie prijaté o 16.53 hod. Vzali na vedomie: 7, Proti: 0,
Zdržal sa: 0, Neprítomní: 0.

8. V bode 8 p. starosta informoval poslancov o Správe hlavnej kontrolórky z vykonanej
kontroly – postup pri verejnom obstarávaní zákazky s nízkou hodnotou „Oprava
verejného osvetlenia v Podturni – Vyšný koniec“ 2018. Kontrola dodržania zákonného
postupu pri obstarávaní zákazky s nízkou hodnotou bola vykonaná na základe
podnetu, ktorý podala spoločnosť MK Elmont s.r.o., Hlavná 124, 033 01 Podtureň na
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Úrad pre verejné obstarávanie, odbor dohľadu Bratislava, ktorý následne podnet
odstúpil hlavnej kontrolórke obce. Dôvodom podania podnetu bola skutočnosť, že obec
začala s výkopovými prácami skôr, ako bol vybratý zhotoviteľ uvedenej zákazky.
Podľa záveru hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly, stačilo predmetnú zákazku
obstarať v súlade s ustanovením Článku 3 Smernice Obce Podtureň o postupe vo
verejnom obstarávaní pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou zo dňa 01.11.2017. Kde
v bode 3.2. uvedeného článku je upravený postup pre prípad zákazky na práce do
hodnoty 30.000,00 € - Priamym oslovením dodávateľa nasledovne:
„Výber zmluvného partnera, tak aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli
primerané jeho kvalite a cene na základe vlastného uváženia osôb zodpovedných za
verejné obstarávania príslušných položiek výberom z verejne dostupných registrov,
z internetu alebo priamym oslovením bez písomného dokladovania“. OZ vzalo na
vedomie Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly – postup pri verejnom
obstarávaní zákazky s nízkou hodnotou „Oprava verejného osvetlenia v Podturni –
Vyšný koniec“ 2018 (uznesenie 7/1/2019) Uznesenie prijaté o 16:58 hod. Vzali na
vedomie: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 0.

9. Hlavná kontrolórka predložila Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce
Podtureň na I. polrok 2019. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol v zmysle zákona
zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce od 03.12.2018 do
30.01.2019. OZ schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Podtureň
na I. polrok 2019. OZ poverilo hlavnú kontrolórku Obce Podtureň výkonom
kontrolnej činnosti v zmysle plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 (uznesenie
8/1/2019) Uznesenie prijaté o 17.00 hod. Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 0.
10. Starosta predložil Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Podtureň č. 1/2019
o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektu materskej školy so sídlom
na území obce Podtureň. Návrh VZN č. 1/2019 bol zverejnený na úradnej tabuli obce
a na webovom sídle obce od 11.01.2019 do 28.01.2019. K návrhu VZN neboli vznesené
žiadne pripomienky. OZ sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2019
o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektu materskej školy so sídlom
na území obce Podtureň. Poslanci sa uzniesli na VZN č. 1/2019 o 17.02 hod. Za: 7,
Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 0, čím bola splnená zákonná podmienka na prijatie
nariadenia – súhlas 3/5 väčšiny prítomných poslancov.

11. a) Hlavná kontrolórka predložila stanovisko k rozpočtovému opatreniu č. 1/2019.
Navrhované rozpočtové opatrenie je v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poslanci OZ vzali na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Podtureň k rozpočtovému opatreniu č. 1/2019.
(uznesenie 9/1/2019) Uznesenie prijaté o 17.03 hod. Vzali na vedomie. 7, Proti: 0,
Zdržal sa: 0, Neprítomní: 0.
b) Starosta predložil Obecnému zastupiteľstvu návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 1/2019. Navrhovanou zmenou rozpočtu sa realizuje zmena rozpočtu ako
povolené prekročenie a viazanie príjmov, povolené prekročenie a viazanie výdavkov
a povolené prekročenie a viazanie finančných operácií v rovnakej výške 18.981 Eur na
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strane príjmov aj výdavkov. OZ schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
1/2019. (uznesenie 9/1/2019 Uznesenie prijaté o 17.04 hod. Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa:
0, Neprítomní: 0.

12.

V bode 12 p. starosta oboznámil prítomných so závažným porušením Zmluvy
o výpožičke nebytového priestoru zo strany Športového klubu stolného tenisu. Jednalo
sa o porušenie čl. VI. bod 10 Zmluvy, t. j., že predmet výpožičky – sála kultúrneho
domu v Podturni bola použitá mimo stanovených dní určených zmluvou, a to v čase,
kedy bola sála KD ako volebná miestnosť. KD bol zamestnancom obce dňa 12.11.2018
o 7.00 hod. nájdený neuzamknutý. OZ v Podturni vzalo na vedomie písomné
upozornenie Športového klubu - stolného tenisu, o. z., Jána Böhmera 54, 033 01
Podtureň na závažné porušenie Zmluvy o výpožičke nebytového priestoru – Sála
kultúrneho domu v Podturni, zo dňa 12.11.2018. (uznesenie 10/1/2019) Uznesenie
prijaté o 17.20 hod. Vzali na vedomie: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 0.

13. V bode 13 bola predložená žiadosť Športového klubu – stolného tenisu, o. z. (ďalej len
ŠK ST) Podtureň o a) predĺženie Zmluvy o výpožičke nebytového priestoru – Sály
kultúrneho domu v Podturni (ďalej len „Zmluva“) a za b) o zmenu dní využívania
predmetu výpožičky. S ohľadom na Oznámenie o závažnom porušení Zmluvy
o výpožičke nebytového priestoru zo dňa 12.11.2019 z predchádzajúceho bodu, sa
poslanci Obecného zastupiteľstva s odporúčaniami hlavnej kontrolórky dohodli na
predĺžení Zmluvy pre ŠK ST, na dobu určitú a to na pol roka do 30.06.2019 a na
sprísnení zmluvných podmienok Zmluvy nasledovne: určiť osobu, ktorá bude plne
hmotne zodpovedná za akékoľvek porušenie Zmluvy, vykonávať zo strany poslancov
častejšie kontroly priebehu tréningov počas stanovených dní v týždni a aj počas
odohrávania majstrovských zápasov, vymeniť zámok na vchode do kultúrneho domu,
viesť evidenciu doby využívania predmetu výpožičky, podpísanú zodpovednou osobou,
oboznámiť členov ŠK ST s obsahom zmluvy a v prípade akéhokoľvek porušenia,
Zmluvu vypovedať s okamžitou platnosťou. Ďalej poslanci obecného zastupiteľstva
súhlasili s navrhovanou zmenou dní výpožičky nasledovne: utorky od: 18.00 – do 20.00
hod., štvrtky od 17.00 hod. – do 20.00 hod. a soboty od 16.30 hod. – do 20.30 hod.
prípadne do ukončenia majstrovského zápasu, maximálne však do 21.00 hod.. OZ
v Podturni schválilo zmluvné podmienky Zmluvy o výpožičke nebytového priestoru –
Sály kultúrneho domu pre ŠK ST, o. z., Jána Böhmera 54, 033 01 Podtureň
s nasledovnými zmenami:
- Zmluvu o výpožičke nebytového priestoru – sály KD na dobu určitú: do 30.06.2019.
- Určenie času využívania predmetu výpožičky:
Ut.
18.00 hod. – 20.00 hod.
Št.
17.00 hod. – 20.00 hod.
So.
16.30 hod. – 20.30 hod.
Poznámka: v prípade neukončenia majstrovského zápasu do jeho ukončenia, max. do
21.00 hod..
- Osobná hmotná zodpovednosť poverenej osoby za predmet výpožičky a dodržiavanie
zmluvných podmienok.
- Vedenie evidencie prevzatia a odovzdania kľúčov a doby využívania predmetu
výpožičky, podpísanej zodpovednou osobou.
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- V prípade opätovného nedodržania alebo porušenia zmluvných podmienok zo strany
vypožičiavateľa, skončenie zmluvného vzťahu s okamžitou platnosťou.
- Zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov. (uznesenie 11/1/2019) Uznesenie
prijaté o 17.38 hod. Za: 5 (Ing. Zdeno Mlynarčík, Milan Réti, Bc. Ivona Vejová,
Jaroslav Vozárik, Bc. Tomáš Dzuriak), Proti: 0, Zdržal sa: 2 (PaedDr. Jana
Chaloupková, Zdeno Kondor).

14. Športový klub – stolného tenisu, o. z., Jána Böhmera 54, 033 01 Podtureň požiadal
o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2019 vo výške 500,- Eur. OZ schválilo poskytnutie
dotácie z rozpočtu obce pre ŠK ST, o. z. Podtureň vo výške 200,- Eur/1.polrok roka
2019. (uznesenie 12/1/2019) Uznesenie prijaté o 17.52 hod. Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomní: 0

15. Jazdecký klub Podtureň, o. z., Kamenie 166, 033 01 Podtureň požiadal o dotáciu
z rozpočtu obce na rok 2019 vo výške 1000,- Eur. OZ schválilo poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce pre Jazdecký klub Podtureň, o. z. vo výške 600,- Eur na rok 2019.
(uznesenie 13/1/2019) Uznesenie prijaté o 17.52 hod. Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomní: 0

16. Obecný futbalový klub Podtureň, o. z., Kamenie 166, 033 01 Podtureň požiadal
o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2019 vo výške 6000,- Eur. OZ schválilo poskytnutie
dotácie z rozpočtu obce pre Obecný futbalový klub Podtureň, o. z. vo výške 6000,- Eur
na rok 2019. (uznesenie 14/1/2019) Uznesenie prijaté o 17.52 hod. Za: 7, Proti: 0,
Zdržal sa: 0, Neprítomní: 0

17. Mesto Liptovský Hrádok požiadalo o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019
na centrá voľného času, ktorých je zriaďovateľom. Mesto žiada o dotáciu vo výške
103,16,- € na žiaka, pričom počet žiakov uvádza 7. OZ schválilo poskytnutie dotácie
Mestu Liptovský Hrádokna na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci vo
výške 103,16,- €/1 dieťa/rok. (uznesenie 15/1/2019) Uznesenie prijaté o 17.55 hod. Za:
7, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 0.

18. V tomto bode bol predložený Návrh zámeru výpožičky hnuteľného majetku obce,
ktorým je: 1. Stolnotenisový stôl Stiga Roller, rok nadobudnutia 2013, 2. Stolnotenisový
stôl Stiga Elite Roller, rok nadobudnutia 2014 a 3. Stolnotenisový stôl Stiga Elite Roller
CSS modrý, rok nadobudnutia 2018 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre
Športový klub – stolného tenisu, Podtureň. Za dôvod hodný osobitného zreteľa Obecné
zastupiteľstvo v Podturni považuje to, že ŠK ST je občianskym združením, ktoré
zabezpečuje a rozvíja športové aktivity občanov. Obec poskytuje občianskemu združeniu
dotáciu, a preto by bolo neúčelné predmet výpožičky prenajať za cenu nájomného. Oz
schválilo v zmysle § 9a) ods. 9, písm. c) s primeraným použitím § 9a ods. 8, písm. e)
Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer na
výpožičku hnuteľného majetku obce, ktorým je: 1. Stolnotenisový stôl Stiga Roller, rok
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nadobudnutia 2013, 2. Stolnotenisový stôl Stiga Elite Roller, rok nadobudnutia 2014 a 3.
Stolnotenisový stôl Stiga Elite Roller CSS modrý, rok nadobudnutia 2018 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa pre Športový klub – stolného tenisu, o. z., Jána Böhmera 54,
033 01 Podtureň. IČO: 42346746 Za prípad hodný osobitného zreteľa Obecné
zastupiteľstvo v Podturni v tomto prípade považuje tieto skutočnosti: ŠK ST je
občianskym združením, ktoré zabezpečuje a rozvíja športové aktivity občanov. Obec
poskytuje občianskemu združeniu dotáciu, a preto by bolo neúčelné predmet výpožičky
prenajať za cenu nájomného. (uznesenie 16/1/2019) Uznesenie prijaté o 18.00 hod. Za:
7, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 0.
19.

V tomto bode bol predložený Návrh zámeru výpožičky hnuteľného majetku obce,
ktorými sú: 2 ks futbalová hliníková brána celozvarovaná z dôvodu hodného osobitného
zreteľa pre Obecný futbalový klub, Podtureň. Za dôvod hodný osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo v Podturni považuje to, že OFK je občianskym združením, ktoré
zabezpečuje a rozvíja športové aktivity občanov. Obec poskytuje občianskemu združeniu
dotáciu, a preto by bolo neúčelné predmet výpožičky prenajať za cenu nájomného. P.
Réti – chcem sa poďakovať za úspešné ukončenie obstarávania a som rád, že už
nebudeme musieť žiadať o výnimky. Oz schválilo v zmysle § 9a) ods. 9, písm. c) s
primeraným použitím § 9a ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zámer na výpožičku hnuteľného majetku obce, ktorými sú:
2 ks futbalová hliníková brána celozvarovaná z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre
OFK Podtureň, o. z., Kamenie 166, 033 01 Podtureň. IČO: 36137677. Za prípad hodný
osobitného zreteľa Obecné zastupiteľstvo v Podturni v tomto prípade považuje tieto
skutočnosti: OFK je občianskym združením, ktoré zabezpečuje a rozvíja športové
aktivity občanov. Obec poskytuje občianskemu združeniu dotáciu, a preto by bolo
neúčelné predmet výpožičky prenajať za cenu nájomného. (uznesenie 17/1/2019)
Uznesenie prijaté o 18.00 hod. Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 0.

20. V tomto bode p. starosta predložil Plán práce Obce Podtureň na rok 2019. OZ v Podturni
schválilo Plán práce Obce Podtureň na rok 2019. (uznesenie 18/1/2019) Uznesenie
prijaté o 18.09 hod. Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 0

21. V nasledujúcom bode p. starosta predložil Návrh na zriadenie komisií, ktoré budú
pôsobiť v obci v rokoch 2018 – 2022. Navrhol zriadiť týchto osem komisií: Komisiu
verejného poriadku a priestupkovú komisiu, Komisiu na vybavovanie sťažností,
Kultúrnu komisiu, Komisiu športu a mládeže, Sociálnu komisiu, Stavebnú komisiu,
Komisiu ZPOZ-u a Redakčnú radu Podturnianskeho spravodajcu. Hlavná kontrolórka
obce priestupkovú komisiu a komisiu na vybavovanie sťažností neodporúčala zriadiť,
nakoľko tieto nemajú žiadne kompetencie. Navrhla starostovi a prítomným poslancom
zriadiť Komisiu verejného poriadku a Komisiu na vybavovanie podnetov občanov.
Sťažnosti voči predstaviteľom obce, za porušenie zákona, rieši Komisia na ochranu
verejného záujmu. OZ v Podturni zriaďuje:
1. Komisiu verejného poriadku,
2. Komisiu na prerokovanie podnetov občanov,
3. Kultúrnu komisiu,
4. Komisiu športu a mládeže,
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5. Sociálnu komisiu,
6. Stavebnú komisiu,
7. Komisiu ZPOZ-u,
8. Redakčnú radu Podturnianskeho spravodajcu. (uznesenie 19/1/2019) Uznesenie
prijaté: 18:25 hod.
OZ v Podturni volí:
1. Predsedu komisie verejného poriadku: Bc. Tomáša Dzuriaka a členov komisie
verejného záujmu: Bc. Ivonu Vejovú, Milana Rétiho a Zdena Kondora,
2. Predsedu komisie na prerokovanie podnetov občanov: Bc. Ivonu Vejovú a členov
komisie na prerokovanie podnetov občanov: Zdena Kondora, Ing. Zdena
Mlynarčíka a Milana Rétiho),
3. Predsedu kultúrnej komisie: Bc. Ivonu Vejovú a členov kultúrnej komisie: Jaroslava
Vozárika, Ľuboša Ilavského, Dášu Krajčiovú a Vilmu Vlčkovú,
4. Predsedu komisie športu a mládeže: Ing. Zdena Mlynarčíka a členov komisie športu
a mládeže: Bc. Tomáša Dzuriaka a Milana Rétiho,
5. Predsedu sociálnej komisie: PaedDr. Janu Chaloupkovú a členov sociálnej komisie:
Ľuboša Ilavského, Evu Huštákovú a Dášu Krajčiovú,
6. Predsedu stavebnej komisie: Zdena Kondora a členov stavebnej komisie: Jaroslava
Vozárika, Bc. Tomáša Dzuriaka a Ing. Imricha Mlynarčíka,
7. Predsedu komisie ZPOZ-u: Evu Huštákovú a členov komisie ZPOZ-u: Emíliu
Ilavskú a Dášu Krajčiovú,
8. Predsedu redakčnej rady: Mariána Vojtíka a členov redakčnej rady: Bc. Ivonu
Vejovú, PaedDr. Janu Chaloupkovú, Evu Huštákovú, Ing. Zdena Mlynarčíka, PhDr.
Petra Viteka a Bc. Danu Čenkovú. (uznesenie 19/1/2019) Uznesenie prijaté o 18.25
hod. Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 0

22. P. starosta navrhol za člena Rady školy, Materskej školy v Podturni p. PaedDr. Janu
Chaloupkovú. OZ v Podturni deleguje p. PaedDr. Janu Chaloupkovú za člena Rady
školy Materskej školy, Kamenie 166, 033 01 (uznesenie 20/1/2019) Uznesenie prijaté
o 18.27 hod. Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 1 (PaedDr. Jana Chaloupková), Neprítomní: 0
23. V nasledujúcom bode navrhol p. starosta udeliť mesačnú odmenu Hlavnej kontrolórke
obce Podtureň vo výške 10 % z mesačného platu hlavnej kontrolórky s účinnosťou od
01.02.2019 do konca funkčného obdobia. OZ v Podturni schválilo v zmysle § 18c ods.
5) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mesačnú
odmenu hlavnej kontrolórke obce Podtureň vo výške 10 % z mesačného platu hlavnej
kontrolórky s účinnosťou od 01.02.2019. (uznesenie 21/1/2019) Uznesenie prijaté
o 18:29 hod. Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 0

24. P. Dana Krupová požiadala o prenájom parkovacieho miesta pred bytovým domom
súpisné číslo 505. Od 01.07.2013 je zverejnený zámer na prenájom nehnuteľného
majetku obce – parkovacie plochy pred obecnými nájomnými bytovými domami
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko parkovacie plochy pred bytovými
domami boli vytvorené pre nájomníkov bytových domov a budú slúžiť len nájomníkom
bytových domov. Cena za prenájom jedného parkovacieho miesta bola stanovená OZ na
10 €/1 mesiac, s tým, že minimálna doba prenájmu parkovacieho miesta je 1 rok.
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Žiadateľ, ktorý požiada o prenájom parkovacieho miesta, pred bytovým domom, musí
bývať v tom bytovom dome, pred ktorým žiada o prenájom parkovacieho miesta. Tomu
istému žiadateľovi môže byť pred bytovým domom, v ktorom býva, prenajaté len 1
parkovacie miesto. Parkovacie miesta, ktoré budú prenajaté, budú umiestnené vedľa
seba. OZ schválilo v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov prenájom nehnuteľného majetku obce – parkovacieho
miesta pred bytovým domom súp. Č. 505 p. Dane Krupovej, bytom K stanici 505/1, 033
01 Podtureň, z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dana Krupová je nájomníkom
bytového domu súp. Č. 505, v ktorom má trvalý pobyt. Cena za prenájom parkovacieho
miesta je 10 €/1 mesiac. Minimálna doba prenájmu parkovacieho miesta je 1 rok.
(uznesenie 22/1/2019) Uznesenie prijaté o 18.31 hod. Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomní: 0

25. V tomto bode bola predložená Zmluva o zámene nehnuteľností medzi Obcou Podtureň
a Jaroslavom Kutlíkom. P. starosta informoval nových poslancov o predmete zámeny.
Jedná sa o spoluvlastnícky podiel Obce Podtureň o veľkosti 5/6-ín na pozemku parc. č.
KN-C 648/80, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 58 m2, vedený na LV č. 715, v k.
ú. Podtureň a pozemok vo výlučnom vlastníctve Obce Podtureň parc. č. KN-C 648/81,
zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 9 m2, vedený na LV 341, v k. ú. Podtureň
s pozemkom vo výlučnom vlastníctve Jaroslava Kutlíka parc. č. KN-C 644/59,
zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 455 m2, vedený na LV 929, v k. ú. Podtureň.
Zámena uvedených pozemkov, bude zrealizovaná, bez vzájomného finančného
vysporiadania. OZ v Podturni schválilo zmluvné podmienky Zmluvy o zámene
nehnuteľností uzatvorenej podľa § 611 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
medzi Obcou Podtureň a Jaroslavom Kutlíkom. Predmetom zámeny je spoluvlastnícky
podiel Obce Podtureň o veľkosti 5/6-ín na pozemku parc. č. KN-C 648/80, zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 58 m2, vedený na LV č. 715, v k. ú. Podtureň a pozemok vo
výlučnom vlastníctve Obce Podtureň parc. č. KN-C 648/81, zastavaná plocha
a nádvorie, o výmere 9 m2, vedený na LV 341, v k. ú. Podtureň s pozemkom vo
výlučnom vlastníctve Jaroslava Kutlíka parc. č. KN-C 644/59, zastavaná plocha
a nádvorie, o výmere 455 m2, vedený na LV 929, v k. ú. Podtureň. Zámena uvedených
pozemkov, bude zrealizovaná, bez vzájomného finančného vysporiadania. (uznesenie
23/1/2019) Uznesenie prijaté o 18:34 hod. Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 0.

26. P. Jozef Žiak podal žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-C 648/17, druh
pozemku orná pôda, o výmere 668 m2, vedený na LV 341, v k. ú. Podtureň. Ide o zelený
pás pozdĺž chodníka na ulici K stanici. P. Žiak si plánuje postaviť na parcelách parc. č.
341, druh pozemku orná pôda, o výmere 1067 m2, vedený na LV 975, v k. ú. Podtureň
a na parc. č. 342/1, druh pozemku orná pôda, o výmere 269 m2, v k. ú. Podtureň rodinný
dom. Časť parcely parc. č. KN-C 648/17 žiada odkúpiť z dôvodu vybudovania vstupu
na pozemok parc. č. KN-C 341. Zdeno Kondor – a prečo by nemohol prechádzať cez
obecný pozemok? Načo mu pozemok máme predávať? Nechajme celý pás vo
vlastníctve obce. Neskôr ho môžeme využiť na uloženie sietí, ak sa v tých miestach
bude stavať. Starosta – ja nedovolím rozkopať ulicu K stanici. Hlavná kontrolórka –
v takýchto prípadoch sa zriaďuje vecné bremeno prechodu a prejazdu za jedno rázovú
alebo ročnú odplatu. Vecné bremeno sa môže zavkladovať do katastra nehnuteľností.
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Starosta – na základe geometrického plánu na šírku pozemku. OZ v Podturni schvaľuje
zriadenie vecného bremena prechodu a prejazdu na časti parcely vo výlučnom
vlastníctve obce Podtureň parc. č. KN-C 648/17, druh pozemku orná pôda, o výmere
668 m2, vedená na LV č 341, v k. ú. Podtureň pre Jozefa Žiaka, za jedno rázovú odplatu
100 €. Náklady spojené so spracovaním Zmluvy o zriadení vecného bremena,
vypracovaním geometrického plánu a všetky právne úkony spojené s podaním návrhu
na vklad do katastra nehnuteľností bude hradiť p. Jozef Žiak. (uznesenie 24/1/2019)
Uznesenie prijaté o 18:52 hod. Za: 7, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 0

27. Ing. Martin Blaško, Priebežná 486/4, 031 04 Liptovský Mikuláš požiadal o kúpu
pozemkov vo vlastníctve obce. Ide o parcely KN-C 644/138, 644/103, 644/139, druh
pozemku orná pôda, v celkovej výmere 1223 m2, vedených na LV 1020, v k. ú.
Podtureň a parcelu KN-C 644/143, druh pozemku orná pôda, o výmere 66 m2, vedený
na LV 1524, v k. ú. Podtureň. P. Blaško má záujem o kúpu celej výmery za účelom
výstavby rodinného domu. OZ v Podturni berie na vedomie Žiadosť p. Ing. Martina
Blašku, Priebežná 486/4, 031 04 Liptovský Mikuláš o odkúpenie spoluvlastníckeho
podielu 80/96-ín Obce Podtureň na pozemkoch parc. č. KN-C 644/103, 644/138,
644/139, druh pozemku orná pôda, vedený na LV č. 1020, v k. ú. Podtureň
a spoluvlastníckeho podielu 80/96-ín Obce Podtureň na pozemku parc. č. KN-C
644/143, druh pozemku orná pôda, vedeného na LV č. 1524, v k. ú. Podtureň.
(uznesenie 25/1/2019) Uznesenie prijaté o 19:10 hod. OZ v Podturni zároveň ukladá
obecnému úradu spracovať zámer na odpredaj spoluvlastníckeho podielu 80/96-ín Obce
Podtureň na pozemkoch parc. č. KN-C 644/103, 644/138, 644/139, orná pôda, vedených
na LV č. 1020 v k ú. Podtureň a spoluvlastníckeho podielu 80/96-ín Obce Podtureň na
pozemku parc. č. KN-C 644/143, druh pozemku orná pôda, vedeného na LV č. 1524
v k. ú. Podtureň, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. (uznesenie 25/1/2019) Uznesenie prijaté o 19:10 hod. Za: 7,
Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 0

28. Pán Peter Kuchárik, Jakubovany 221, 032 04 Liptovský Ondrej, požiadal o odkúpenie
pozemku parc. č. KN-C 644/108, ktorý vlastní obec Podtureň v spoluvlastníckom
podiele 80/96-ín. Parcela sa nachádza na pripravovanej ul. Ela Romančíka. O odkúpenie
žiada z dôvodu scelenia pozemku na ktorom plánuje postaviť rodinný dom. OZ
v Podturni berie na vedomie Žiadosť Petra Kuchárika, Jakubovany 221, 032 04
Liptovský Ondrej, o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 80/96-ín vo vlastníctve Obce
Podtureň na nehnuteľnosti – pozemku parc. č. KN-C 644/108, druh pozemku orná pôda,
o výmere 604 m2, vedeného na LV č. 1020. (uznesenie 26/1/2019) Uznesenie prijaté
o 19.22 hod. OZ v Podturni ďalej ukladá obecnému úradu spracovať zámer na odpredaj
spoluvlastníckeho podielu 80/96-ín Obce Podtureň na nehnuteľnosti – pozemku parc. č.
KN-C 644/108, druh pozemku orná pôda, o výmere 604 m2, vedeného na LV č. 1020,
v k. ú. Podtureň v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. (uznesenie 26/1/2019) Uznesenie prijaté o 19.22 hod. Za: 7,
Proti: 0, Zdržal sa: 0 Neprítomní: 0
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29.

V nasledujúcom bode boli predložené Zásady odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva v Podturni. Zásady boli predložené z dôvodu novelizácie zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení s účinnosťou od 1.2.2019. Novelizácia sa týkala
odmeňovania zástupcu starostu, kde odmenu zástupcovi starostu v zmysle zákona
5/2019 Z. z. určuje starosta podľa rozsahu a náročnosti úloh vyplývajúcich z poverenia
alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Maximálna výška mesačnej odmeny
určenej starostom môže byť najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu bez
zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Pán poslanec Jaroslav Vozárik predniesol
návrh na zvýšenie odmeny za každú účasť poslanca na zasadnutí obecného
zastupiteľstva. Starosta súhlasí so zvýšením odmeny poslancom z 20,- € na 30,- € za
každú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva. OZ v Podturni schvaľuje Zásady
odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Podturni s účinnosťou od
01.02.2019 s navrhovaným zvýšením odmeny na 30,- € za každú účasť poslanca na
zasadnutí obecného zastupiteľstva. (uznesenie 27/1/2019) Uznesenie prijaté o 19:35
hod. Za: 6, Proti: 1 (PaedDr. Jana Chaloupková), Zdržal sa: 0, Neprítomní: 0

30. V tomto bode p. starosta informoval o prerušení územného konania spoločnosti Slovak
Telekom, a. s. k digitalizácii obce. Konanie bolo prerušené z dôvodu, že spoločnosť
nedodala všetky potrebné doklady k vlastníctvu pozemkov a súhlasné stanoviská
vlastníkov pozemkov. Spoločnosť bola vyzvaná na doplnenie chýbajúcich dokladov.

31. P. starosta informoval o začatí budovania inžinierskych sietí na ulici Ela Romančíka. Na
ulici bude stáť spolu deväť rodinných domov. Šesť pozemkov je už odkúpených,
siedmy má záujemcu, ktorý podal Žiadosť o odkúpenie podielu obce na uvedenom
pozemku a dva pozemky sa budú predávať formou Obchodnej verejnej súťaže.
Momentálne sa pripravujú projekty pre územné rozhodnutie. Ďalej p. starosta
informoval o spracovávaní jednoduchého projektu na opravu Domu smútku. OZ
v Podturni berie na vedomie informácie starostu.

32. V nasledujúcom bode požiadala o slovo p. poslankyňa PaedDr. Jana Chaloupková, ktorá
upozornila na potrebu aktualizácie webovej stránky obce a vyslovila žiadosť, v mene
obyvateľov ulice Pri Váhu, o umiestnenie kontajnera na papier na tejto ulici. Občanom
tejto ulice nevyhovuje, z časových dôvodov, spôsob zberu papiera výkupom. P. starosta
súhlasil a prisľúbil, že kontajner na papier bude na ulici pri Váhu umiestnený. P.
poslanec Jaroslav Vozárik sa informoval, či sa na deň detí t.j. 1.6.2019 plánuje aj
diskotéka, či sa nebude meniť termín aby sa vedel pracovne zariadiť.

33. Člen návrhovej komisie Ing. Zdeno Mlynarčík prečítal návrh uznesení zo zasadnutia OZ
č. 1/2019.

34. Na záver poďakoval pán starosta prítomným za účasť na dnešnom zasadnutí OZ č.
1/2019 a zasadnutie ukončil. Zasadnutie ukončené o 20.11 hod..
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V Podturni dňa 30.01.2019
Zapísala:
Bc. Dana Čenková

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

Zápisnicu overili:
Jaroslav Vozárik

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

Zdeno Kondor

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

......................................
Marián VOJTÍK
starosta
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