Zápisnica
zo zasadnutia OZ
č. 6/2020
konaného dňa 16.12.2020
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) Voľba návrhovej komisie.
c) Schválenie programu.
3. Vyhodnotenie uznesení zo zasadnutia OZ č. 5/2020 zo dňa 18.11.2020.
4. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly - účtovné doklady Obce Podtureň za mesiac
september 2020.
5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Podtureň na I. polrok 2021.
6. Návrh VZN č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
7. Návrh VZN č. 7/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
8. Kritériá pre posudzovanie zníženia alebo odpustenia poplatku zmiernením alebo odstránením
tvrdosti zákona podľa § 82 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom po
platku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
9. a) Stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením.
b) Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením.
10. Informácia o rozpočtových opatreniach starostu.
11. a) Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Podtureň k Návrhu rozpočtu obce na roky 2021, 2022
a 2023.
b) Návrh rozpočtu Obce Podtureň na roky 2021 - - 2023.
12. Správa štatutárneho audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a súladu výročnej správy
s KÚZ za účtovné obdobie roka 2019 v obci Podtureň.
13. Správa štatutárneho audítora o overení individuálnej účtovnej závierky obce Podtureň za účtovné
obdobie roka 2019.
14. Správa Materskej školy Podtureň o výchovno-vzdelávacej činnosti predprimárneho vzdelávania za
školský rok 2019/2020.
15. Plán verejného obstarávania na rok 2021.
16. Schválenie prevodu a zmluvných podmienok kúpnej zmluvy - pozemok pare. č. KN-C 360/11
v k.ú. Podtureň.
17. Schválenie prevodu a zmluvných podmienok kúpnej zmluvy - pozemok pare. č. KN-C 649/13.
18. Schválenie zmluvných podmienok Zmluvy o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve pre
chodu a prejazdu cez pozemok pare. č. KN-C 648/17 - Ing. Ľubomír Ferianc.
19. Schválenie zmluvných podmienok zmluvy o výpožičke nebytového priestoru pre OFK Podtureň.
20. Informácie starostu.
21. Interpelácie poslancov.
22. Návrh uznesení.
23. Záver
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1. V úvode dnešného šiesteho zasadnutia obecného zastupiteľstva privítal pán starosta Marián
Voj tík prítomných poslancov. Neprítomná je: PaedDr. Jana Chaloupková. P. starosta skonšta
toval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Zasadnutie OZ sa začalo o 16.30 hod..
2 a), b)
Za zapisovateľku zasadnutia OZ č. 6/2020 bola starostom určená Lenka Stašová, za overova
teľov zápisnice boli starostom určení Zdeno Kondor a Milan Réti. OZ vzalo na vedomie ur
čenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice zasadnutia OZ č. 6/2020. Do návrhovej komisie
boli OZ zvolení Ing. Zdeno Mlynarčík a Bc. Tomáš Dzuriak (uznesenie 78/6/2020) Uznese
nie prijaté o 16.35 hod. Vzali na vedomie a Za: 6 (Bc. Ivona Vejová, Bc. Tomáš Dzuriak,
Zdeno Kondor, Ing. Zdeno Mlynarčík, Milan Réti, Jaroslav Vozárik), Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomný: 1 (PaedDr. Jana Chaloupková).

2 c) OZ schválilo návrh programu zasadnutia OZ č. 6/2020, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli
obce a na webovom sídle obce Podtureň od 10.12.2020 do 16.12.2020. (uznesenie 79/6/2020)
Uznesenie prijaté o 16.40 hod. Za: 6 (Bc. Ivona Vejová, Bc. Tomáš Dzuriak, Zdeno Kondor, Ing.
Zdeno Mlynarčík, Milan Réti, Jaroslav Vozárik), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (PaedDr.
Jana Chaloupková).
3. P. starosta vyhodnotil uznesenia zo zasadnutia OZ č. 5/2020 zo dňa 18.11.2020. OZ vzalo na
vedomie vyhodnotenie uznesení zo zasadnutia OZ č. 5/2020 zo dňa 18.11.2020 s tým, že všetky
uznesenia zo zasadnutia OZ č. 5/2020 boli splnené okrem uznesenia č. 69/5/2020, 74/5/2020
a 76/5/2020, ktoré sú v plnení, (uznesenie 80/6/2020) Ďalej sú v plnení uznesenia č. 55/4/2020
a 56/4/2020. Uznesenie prijaté o 16.47 hod.. Vzali na vedomie: 6 (Bc. Ivona Vejová, Bc. Tomáš
Dzuriak, Zdeno Kondor, Ing. Zdeno Mlynarčík, Milan Réti, Jaroslav Vozárik), Proti: 0, Zdržal sa:
0, Neprítomný: 1 (PaedDr. Jana Chaloupková).

4. Hlavná kontrolórka predložila Správu z vykonanej kontroly účtovných dokladov Obce Podtureň
za mesiac september 2020. V správe hlavná kontrolórka uviedla, že kontrolou neboli zistené ne
dostatky pri nakladaní s finančnými prostriedkami. Pri hospodárení s finančnými prostriedkami
obec dodržiava princíp hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. OZ vzalo na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly - účtovné doklady Obce Podtureň za mesiac
september 2020. (uznesenie 81/6/2020) Uznesenie prijaté o 16.48 hod. Vzali na vedomie: 6 (Bc.
Ivona Vejová, Bc. Tomáš Dzuriak, Zdeno Kondor, Ing. Zdeno Mlynarčík, Milan Réti, Jaroslav
Vozárik), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (PaedDr. Jana Chaloupková).
5. Hlavná kontrolórka predložila Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Podtureň na
I. polrok 2021. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol v zmysle §18 ods. 1 písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli
obce a na webovom sídle obce v termíne od 24.11.2020 do 16.12.2020. OZ schválilo Plán
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Podtureň na I. polrok 2021. (uznesenie
82/6/2020), OZ poverilo hlavnú kontrolórku Obce Podtureň výkonom kontrolnej činnosti
v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti, (uznesenie 82/6/2020) Uznesenie prijaté
o 16.51 hod. Za: 6 (Bc. Ivona Vejová, Bc. Tomáš Dzuriak, Zdeno Kondor, Ing. Zdeno Mly
narčík, Milan Réti, Jaroslav Vozárik), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (PaedDr. Jana
Chaloupková).
6. V tomto bode bol predložený Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Podtureň č.
6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Starosta uvie
dol, že VZN č. 6/2020 bolo spracované z dôvodu povinnosti zaviezť v obci Podtureň zber
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v zmysle zákona od 1.1.2021.
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Pani Chaloupková prišla o 16,50 hod. počas prejednávania bodu 6.
Pán starosta uviedol, že jedna nádoba na BRKO bude umiestnená pri BD súp.č. 505, jedna
bude na Modrej hore, v dedine bude jedna nádoba oproti zvonici a jedna nádoba bude pri BD
súp.č. 512. Budeme mať aj jednu nádobu - súdok na použitý jedlý olej o objeme 60 1 na druž
stve pri dielňach. Je aj výnimka zo zákona, v obciach kde 100% domácností kompostuje, tak
nemusí obec zaviezť zber BRKO. Táto výnimka bude platiť možno už len rok, dva.
p. Vejová: ako je to so zberom šatstva?
p. Hanusová-referentka: máme kontakt na jednu firmu, ktorá zbiera šatstvo ale majú nefunk
čné kontaktné čísla, nevieme sa tam dovolať.
Hlavná kontrolórka: na východe dostala obec pokutu, lebo mala uzavretú zmluvu s firmou na
zber pneumatík a nebolo k zmluve priložené oprávnenie, že tá firma je oprávnená zbierať pne
umatiky.
p. Stašová-referentka: my máme oprávnenia priložené pri každej zmluve.
OZ sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení Obce Podtureň č. 6/2020 o nakladaní s ko
munálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. OZ sa uznieslo na VZN č. 6/2020
o 17.10 hod. Za: 7 (Bc. Ivona Vejová, Bc. Tomáš Dzuriak, Zdeno Kondor, Ing. Zdeno Mlynarčík, Milan Réti, Jaroslav Vozárik, PaedDr. Jana Chaloupková), čím bola splnená zákonná
podmienka na prijatie nariadenia - súhlas 3/5 väčšiny prítomných poslancov, Proti: 0, Zdržal
sa: 0, Neprítomný: 0.
7. V tomto bode bol predložený Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Podtureň č.
7/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. VZN č. 7/2020 bolo spracované z dôvodu potreby úpravy sadzieb pri dani z nehnu
teľnosti a poplatku za komunálny odpad. Zvýšenie sadzby dane za byty sa navrhuje z dôvodu
nízkej sadzby oproti sadzbe dane za rodinné domy. Zvýšenie poplatku za KO je z dôvodu, že
skutočné náklady na odvoz odpadov na 1 obyvateľa vysoko prevyšujú poplatky uhradené oby
vateľmi v prepočte na 10 mesiacov roku 2020 a pri predpoklade vývozu za november a de
cember 2020. Okrem toho od 1.1.2021 má obec povinnosť zo zákona zabezpečiť zber kuchyn
ského biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO) a navýšenie bude vo výške 3,- € za 1 tonu
odpadu na navýšenie podľa % vytriedenia. Poplatok sa zvýši z 18,08 € na 20,-€. Taktiež sa
VZN č. 7/2020 určila jedna sadzba dane za psa, ktorá bude vo výške 60,-€. Za psa chovaného
v rodinnom dome bude úľava vo výške 90% t.z., že v rodinnom dome bude daň za psa vo
výške 6,-€. Za psa chovaného za účelom stráženia objektu, v ktorom sa realizujú podnikateľ
ské aktivity v časti obce Podtureň-Roveň bude úľava vo výške 70% t.z. že podnikateľ zaplatí
za psa 18,-€.
p. Vejová: ako to je s úľavami pri ZŤP?
p. Hanusová.. referentka: ak by sme dali úľavu ZŤP tak by sme občanom museli rapídne

zvýšiť poplatok.
OZ sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení č. 7/2020 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. OZ sa uznieslo na VZN č. 7/2020
o 17.33 hod. Za: 7 (Bc. Ivona Vejová, Bc. Tomáš Dzuriak, Zdeno Kondor, Ing. Zdeno Mlynarčík, Milan Réti, Jaroslav Vozárik, PaedDr. Jana Chaloupková), čím bola splnená zákonná
podmienka na prijatie nariadenia - súhlas 3/5 väčšiny prítomných poslancov, Proti: 0, Zdržal
sa: 0.

8. V tomto bode boli predložené Kritériá pre posudzovanie zníženia alebo odpustenia poplatku
zmiernením alebo odstránením tvrdosti zákona podľa § 82 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Znížiť poplatok o 50% sa navrhuje v takom prípade, ak v priebehu zdaňovacieho obdobia
dôjde u poplatníka k mimoriadnej situácii, ktorú správca dane vyhodnotí ako prípad hodný
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osobitného zreteľa pre účely zníženia poplatku. Odpustiť poplatok v plnom rozsahu sa navr
huje, ak v priebehu zdaňovacieho obdobia dôjde u poplatníka k mimoriadnej udalosti, ktorú
správca dane vyhodnotí ako prípad hodný osobitného zreteľa pre účely odpustenia poplatku
a v prípade, ak sú správcovi dane známe skutočnosti, že poplatník, ktorý má adresu trvalého
pobytu v obci sa na území obce dlhodobo nezdržiava.
p. Vejová: je pandémia, študenti sú doma, požiadali o úľavu poplatku, bude im teraz popla
tok dovyrubený, keď sú doma a nie na internátoch?
p.Hanusová - referentka: nie nebudeme dovyrubovať poplatok, lebo ako by obci preukazo
vali, že sú doma, oni na tých internátoch môžu byť.
OZ schvaľuje Kritériá pre posudzovanie zníženia alebo odpustenia poplatku zmiernením
alebo odstránením tvrdosti zákona podľa § 82 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, (uznesenie
83/6/2020) Uznesenie prijaté o 17.39 hod. Za: 7 (Bc. Ivona Vejová, Bc. Tomáš Dzuriak,
Zdeno Kondor, Ing. Zdeno Mlynarčík, Milan Réti, Jaroslav Vozárik, PaedDr. Jana Chaloup
ková), Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 0.

9. a) Hlavná kontrolórka predložila stanovisko k rozpočtovému opatreniu č. 20/2020. V stanovi
sku uviedla, že uvedené rozpočtové opatrenie nebude mať negatívny dopad na hospodársky
výsledok obce za rok 2020. OZ vzalo na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Podtu
reň k rozpočtovému opatreniu č. 20//2020. (uznesenie 84/6/2020) Uznesenie prijaté o 17.41
hod. Vzali na vedomie: 7 (Bc. Ivona Vejová, Bc. Tomáš Dzuriak, Zdeno Kondor, Ing. Zdeno
Mlynarčík, Milan Réti, Jaroslav Vozárik, PaedDr. Jana Chaloupková).
b) V tomto bode bol predložený Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 20/2020.
Uvedeným rozpočtovým opatrením sa v súlade s § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov navrhuje presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schvále
ného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

Poníženie výdavkov:
Zmena v EUR

Zdroj

Funkčná klas.

Ekon.
klas.

Názov

41

03200 Ochrana
pred požiarmi

630

Tovary a služby

-4500,00

SPOLU

-4500,00

Navýšenie výdavkov:
Zdroj

Funkčná klas.

Ekon.
klas.

Názov

41

03200 Ochrana
pred požiarmi

710

Obstarávanie kapitálových
aktív

+4500,00

SPOLU

+4500,00

Zmena v EUR

OZ schválilo Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 20/2020. (uznesenie 84/6/2020) Uz
nesenie prijaté o 17.41 hod. Za: 7 (Bc. Ivona Vejová, Bc. Tomáš Dzuriak, Zdeno Kondor, Ing.
Zdeno Mlynarčík, Milan Réti, Jaroslav Vozárik, PaedDr. Jana Chaloupková).
10. Starosta informoval o rozpočtových opatreniach starostu obce č. 19/2020.
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Rozpočtové opatrenie č. 19/2020 - Povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené prekro
čenie a viazanie výdavkov v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) a c)

navýšenie príjmov -- Tuzemské bežné granty a transfery - v rámci VS
navýšenie príjmov - Tuzemské bežné granty a transfery - mimo VS
navýšenie výdavkov - Obec - Mzdy, platy
navýšenie výdavkov - Obec - Poistné, príspevok do poisťovní
navýšenie výdavkov - Obec - Tovary a služby
navýšenie výdavkov - Civilná ochrana ■ Tovary a služby
navýšenie výdavkov - Predprimárne vzdelávanie - Mzdy, platy
navýšenie výdavkov - Predprimárne vzdelávanie - Tovary a služby
navýšenie výdavkov - Staroba - Tovary a služby

+6960,00 EUR
+100,00 EUR
+1500,00 EUR
+550,00 EUR
+1550,00 EUR
+3030,00 EUR
+100,00 EUR
+230,00 EUR
+100,00 EUR

OZ vzalo na vedomie Informáciu starostu o rozpočtovom opatrení starostu obce č. 19/2020.
(uznesenie 85/6/2020) Uznesenie prijaté o 17.42 hod. Vzali na vedomie: 7 (Bc. Ivona Vejová,
Bc. Tomáš Dzuriak, Zdeno Kondor, Ing. Zdeno Mlynarčík, Milan Réti, Jaroslav Vozárik,
PaedDr. Jana Chaloupková).
11. a) Hlavná kontrolórka predložila Stanovisko k Návrhu rozpočtu Obce Podtureň na roky 2021,
2022 a 2023. V stanovisku uviedla, že návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, zákonom č. 493/2011 Z.z., platnými VZN obce a ostatnými
internými predpismi obce. Pre rok 2021 je spracovaný ako vyrovnaný rozpočet v štruktúre
a členení v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení
neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samo
správy v znení neskorších predpisov. Hlavná kontrolórka odporučila OZ v Podturni schváliť
rozpočet Obce Podtureň na rok 2021 bez členenia na programy. OZ vzalo na vedomie Stano
visko hlavnej kontrolórky Obce Podtureň k Návrhu rozpočtu Obce Podtureň na roky 2021 2023. (uznesenie 86/6/2020) Uznesenie prijaté o 17.48 hod. Vzali na vedomie: 7 (Bc. Ivona
Vejová, Bc. Tomáš Dzuriak, Zdeno Kondor, Ing. Zdeno Mlynarčík, Milan Réti, Jaroslav Vozárik, PaedDr. Jana Chaloupková).
b) Na základe stanoviska hlavnej kontrolórky OZ schválilo Rozpočet Obce Podtureň na rok
2021, vrátane použitia rezervného fondu vo výške 35 000,-€ na konkrétnu akciu, úlohu alebo
účel použitia a to na nasledovné kapitálové výdavky:
- 5000,-EUR (kapitálový výdavok-realizácia projektu „Stavebné úpravy - modernizácia
hasičskej zbrojnice v obci Podtureň“)
- 15000,-EUR (kapitálový výdavok-realizácia projektu „Inžinierske siete k IBV na ul. Ela
Romančíka SO-07 Verejné osvetlenie“)
- 8000,-EUR (kapitálový výdavok-realizácia projektu „Inžinierske siete k IBV na ul. Ela
Romančíka SO-08 Verejný rozhlas“)
- 2500,-EUR (kapitálový výdavok-realizácia projektu „Pasportizácia miestnych komunikácií v
obci“)
- 4500,-EUR (kapitálový výdavok-kúpa pozemkov pod miestnou komunikáciou na ul. Kamenie).
(uznesenie 86/6/2020) Uznesenie prijaté o 17.54 hod. Za: 7 (Bc. Ivona Vejová, Bc. Tomáš
Dzuriak, Zdeno Kondor, Ing. Zdeno Mlynarčík, Milan Réti, Jaroslav Vozárik, PaedDr. Jana
Chaloupková).
OZ vzalo na vedomie Rozpočet Obce Podtureň na roky 2022, 2023. (uznesenie 86/6/2020)
Uznesenie prijaté o 17.55 hod. Vzali na vedomie: 7 (Bc. Ivona Vejová, Bc. Tomáš Dzuriak,
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Zdeno Kondor, Ing. Zdeno Mlynarčík, Milan Réti, Jaroslav Vozárik, PaedDr. Jana Chaloup
ková).
12. V bode 12 bola predložená Správa štatutárneho audítora Ing .Mgr. Hedvigy Vadinovej o overení
konsolidovanej účtovnej závierky a súladu výročnej správy s KU Z za účtovné obdobie roka
2019 v Obci Podtureň. V správe uviedla, že informácie uvedené v konsolidovanej výročnej
správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok.
OZ vzalo na vedomie Správu štatutárneho audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
a súladu výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou za účtovné obdobie roka 2019
v Obci Podtureň. (uznesenie 87/6/2020) Uznesenie prijaté o 18.01 hod. Vzali na vedomie: 7
(Bc. Ivona Vejová, Bc. Tomáš Dzuriak, Zdeno Kondor, Ing. Zdeno Mlynarčík, Milan Réti,
Jaroslav Vozárik, PaedDr. Jana Chaloupková).
13. V bode 13 bola predložená Správa štatutárneho audítora Ing. Mgr. Hedvigy Vadinovej o overení
individuálnej účtovnej závierky Obce Podtureň za účtovné obdobie roka 2019. V správe kon
štatovala, že na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpoč
tových pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov, Obec
Podtureň konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. OZ vzalo na ve
domie Správu štatutárneho audítora o overení individuálnej účtovnej závierky Obce Podtureň
za účtovné obdobie roka 2019. (uznesenie 88/6/2020) Uznesenie prijaté o 18.01 hod. Vzali na
vedomie: 7 (Bc. Ivona Vejová, Bc. Tomáš Dzuriak, Zdeno Kondor, Ing. Zdeno Mlynarčík, Mi
lan Réti, Jaroslav Vozárik, PaedDr. Jana Chaloupková).

14. V tomto bode bola opätovne predložená Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti predprimárneho vzdelávania za školský rok 2019/2020. Pán starosta dal slovo pani Chaloupkovej, aby sa
vyjadrila k správe, či bolo uskutočnené stretnutie Rady školy k správe.
p. Chaloupková: pani riaditeľka bola veľmi ochotná, promptná, správu prerobila, mali sme k nej
online stretnutie.
Hlavná kontrolórka: v správe sa píše, že finančné prostriedky z rozpočtu obce boli použité na
odmeny pedagogických zamestnancov a o nepedagogických zamestnancoch sa nič nepíše, ale
tiež boli použité aj na nepedagogických zamestnancov. Sú jeden kolektív.
OZ schválilo Správu Materskej školy Podtureň o výchovno-vzdelávacej činnosti predprimárneho vzdelávania za školský rok 2019/2020. (uznesenie 89/6/2020) Uznesenie prijaté o 18.13
hod. Za: 7 (Bc. Ivona Vejová, Bc. Tomáš Dzuriak, Zdeno Kondor, Ing. Zdeno Mlynarčík, Milan
Réti, Jaroslav Vozárik, PaedDr. Jana Chaloupková).

15. V tomto bode predložený Plán verejného obstarávania na rok 2021, v ktorom sú uvedené hlavné
akcie, ktoré by sa mali v roku 2021 obstarávať. OZ schválilo Plán verejného obstarávania na
rok 2021. (uznesenie 90/6/2020) Uznesenie prijaté o 18.15 hod. Za: 7 (Bc. Ivona Vejová, Bc.
Tomáš Dzuriak, Zdeno Kondor, Ing. Zdeno Mlynarčík, Milan Réti, Jaroslav Vozárik, PaedDr.
Jana Chaloupková).
16. Uznesením č. 68/5/2020 bol schválený zámer prevodu nehnuteľného majetku - pozemku pare,
č. KN-C 360/11 o výmere 2 m2 - zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Podtureň v zmysle § 9a
ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov záujemcovi
Mariánovi Vojtíkovi. Zámer je zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce od
27.11.2020. Na dnešné zasadnutie OZ je predložený návrh kúpnej zmluvy na uvedenú parcelu.
OZ schválilo v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov prevod podielu na nehnuteľnom majetku vo vlastníctve obce z dôvodu
hodného osobitného zreteľa a zmluvné podmienky Kúpnej zmluvy medzi Obcou Podtureň ako
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predávajúcou a Mariánom Vojtíkom, Hlavná 143/28, Podtureň ako kupujúcim. Predmetom
kúpnej zmluvy je prevod podielu na nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Podtureň a to pare. č. KNC 360/11, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 m2, v spoluvlastníckom po
diele obce 276-360-in (prevádzanému spoluvlastníckemu podielu zodpovedá výmera 1,533
m2). Pozemok vznikol zameraním Geometrickým plánom č. 36995258-62/2020 odčlenením od
pozemku pare. č. KN-C 360/1 o výmere 1600 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
ktorý je vedený na LV č. 784 v k.ú. Podtureň. Cena za prevod nehnuteľného majetku je 15,-€/l
m2. Celková výmera prevádzaného spoluvlastníckeho podielu predstavuje 1,533 m2. Celková
kúpna cena je 23,-€. Zámer prevodu podielu na nehnuteľnom majetku obce bol zverejnený na
úradnej tabuli a webovom sídle Obce Podtureň od 27.11.2020 do 16.12.2020. Za dôvod hodný
osobitného zreteľa OZ v tomto prípade považuje to, že obec uvedenú parcelu nepotrebuje a ne
využíva ju pre svoje potreby, parcela je vzhľadom na svoju polohu a rozlohu pre obec nevyu
žiteľná. Kupujúci bude zároveň znášať aj náklady súvisiace s vypracovaním kúpnej zmluvy
a s podaním kúpnej zmluvy na vklad do katastra nehnuteľností, (uznesenie 91/6/2020) Uzne
senie prijaté o 18.17 hod. Za: 7 (Bc. Ivona Vejová, Bc. Tomáš Dzuriak, Zdeno Kondor, Ing.
Zdeno Mlynarčík, Milan Réti, Jaroslav Vozárik, PaedDr. Jana Chaloupková).

17. Uznesením č. 57/4/2020 bol schválený zámer prevodu nehnuteľného majetku obce - pozemku,
ktoiý vznikne odčlenením z pozemku pare. č. KN-C 649/1 v k.ú. Podtureň v zmysle § 9a ods.
8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov záujemcom Ing.
Miroslavovi Matištíkovi a Ing. Veronike Matištíkovej. OZ schválilo v zmysle § 9a ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného
majetku vo vlastníctve obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a zmluvné podmienky Kúp
nej zmluvy medzi Obcou Podtureň ako predávajúcou a Ing. Miroslavom Matištíkom a Ing. Ve
ronikou Matištíkovou, Ondreja Jarjabka 555/11, 033 01 Podtureň ako kupujúcimi. Predmetom
kúpnej zmluvy je prevod nehnuteľného majetku - pozemku v k.ú. Podtureň a to pare. č. KN-C
649/13, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 125 m2. Pozemok vznikol zame
raním Geometrickým plánom č. 29/2020 odčlenením od pozemku pare. č. KN-C 649/1 (KN-E
517/501), druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 648 m2 v k.ú. Podtureň. Poze
mok nie je v stave „C“ zapísaný na liste vlastníctva. Pozemok je vo výlučnom vlastníctve Obce
Podtureň. Cena za prevod nehnuteľného majetku je 25 €/l m2. Celková kúpna cena je 3125 €.
Zámer prevodu nehnuteľného majetku - pozemku obce bol zverejnený na úradnej tabuli a we
bovom sídle Obce Podtureň od 27.10.2020 do 16.12.2020. Za dôvod hodný osobitného zreteľa
OZ v tomto prípade považuje to, že pozemok sa nachádza medzi dvomi pozemkami, ktoré sú
vo vlastníctve fyzických osôb, pričom z jednej strany sú vlastníci pozemku, žiadatelia o prevod
pozemku vo vlastníctve Obce Podtureň. Pozemok je vzhľadom na jeho polohu a rozsah nevy
užiteľný pre obec. Kupujúci bude zároveň znášať aj náklady súvisiace s vypracovaním kúpnej
zmluvy a s podaním kúpnej zmluvy na vklad do katastra nehnuteľností, (uznesenie 92/6/2020)
Uznesenie prijaté o 18.19 hod. Za: 6 (Bc. Ivona Vejová, Bc. Tomáš Dzuriak, Ing. Zdeno Mly
narčík, Milan Réti, Jaroslav Vozárik, PaedDr. Jana Chaloupková), Proti: 0, Zdržal sa: 1 (Zdeno
Kondor), Neprítomný: 0
18. Uznesením č. 67/5/2020 bolo schválené zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve
prechodu peši, ako aj prejazdu motorovými a nemotorovými vozidlami cez pozemok pare. č.
KN-C 648/17 o výmere 668 m2, ktorý je vo výlučnom vlastníctve obce Podtureň v prospech
vlastníka nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Podtureň, vedenej na liste vlastníctva č. 785 ako
pozemok pare. č. KN-C 339/2 o výmere 1578 m2, druh pozemku orná pôda. Vecné bremeno
bolo schválené ako vecné bremeno „in rem“ a bude spojené s vlastníctvom pozemku pare. č.
KN-C 339/2. Na dnešnom zasadnutí OZ bol predložený návrh Zmluvy o zriadení vecného
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bremena. OZ schválilo zmluvné podmienky Zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Obcou
Podtureň ako povinnou z vecného bremena a Ing. Ľubomírom Feriancom ako oprávneným
z vecného bremena, (uznesenie 93/6/2020) Uznesenie prijaté o 18.21 hod. Za: 7 (Bc. Ivona
Vejová, Bc. Tomáš Dzuriak, Zdeno Kondor, Ing. Zdeno Mlynarčík, Milan Réti, Jaroslav
Vozárik, PaedDr. Jana Chaloupková).
19. Uznesením č. 71/5/2020 bol 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 schválený zámer
na výpožičku nehnuteľného majetku obce - nebytového priestoru - sála kultúrneho domu, na
chádzajúca sa v stavbe „Kultúrny dom" súp. č. 27, zapísaná na LV č. 341 o výmere 88,87 m2
na pare. č. KN-C 115/1 vk.ú. Podtureň z dôvodu hodného osobitného zreteľa záujemcovi:
Obecný futbalový klub Podtureň, Kamenie 166, 033 01 Podtureň, IČO: 36137677 za účelom
cvičenia jogy. Na dnešnom zasadnutí OZ bol predložený návrh Zmluvy o výpožičke nebyto
vého priestoru. Poslanci navrhli, aby bola doba výpožičky dojednaná na dobu určitú do
31.12.2021. Starosta uviedol, že zodpovedná a kontaktná osoba za predmet výpožičky bude Bc.
Tomáš Dzuriak. OZ schválilo zmluvné podmienky Zmluvy o výpožičke nebytového priestoru
- - sála kultúrneho domu v Podturni pre Obecný futbalový klub, Kamenie 166,033 01 Podtureň,
IČO: 36137677. (uznesenie 94/6/2020) Uznesenie prijaté o 18.30 hod. Za: 7 (Bc. Ivona Vejová,
Bc. Tomáš Dzuriak, Zdeno Kondor, Ing. Zdeno Mlynarčík, Milan Réti, Jaroslav Vozárik,
PaedDr. Jana Chaloupková).

20. Starosta informoval poslancov o podnete na trávenie zvierat Pod modrou horou. Niekto začal
tráviť psy a mačky po obci. Starosta poslancom uviedol, že to riešil s pani Radičovou a následne
to oznámil na políciu. Policajti sú v kontakte s pani Radičovou. Rieši to tzv. eviro polícia, pani
Radičová podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.
p. Vejová: treba umiestniť kontajnery na exkrementy Pod modrú horu.
p. starosta: dáme tam dva kontajnery, aj niekde na hrádzu môžeme dať kontajner.
Ďalej pán starosta uviedol, že obec upozornila pána F. Pitoňáka, aby udržiaval pozemky, ktoré
má v prenájme v časti „Pod modrou horou". Pozemkové spoločenstvo Podtureň riešilo dňa
15.12.2020 list - odpoveď od pána Pitoňáka. Ďalej sa listom bude zaoberať Pozemkové spolo
čenstvo Podtureň, pozvú ho na sedene, na ktorom bude prítomný aj zástupca spoločnosti Regi
onálny rozvoj Liptova aj starosta. Pán starosta informoval poslancov, že bola sťažnosť občana
na to, že OZ schválilo osadenie spomaľovacieho prahu na ulici Pri Váhu pred rodinný dom súp.
č. 541. OZ schválilo osadenie spomaľovacieho prahu uznesením Č. 76/5/2020 dňa 18.11.2020
a spomaľovací prah sa osadí. Následne pán starosta uviedol, že stále prebiehajú jednoduché
pozemkové úpravy v časti obce „Nižná Roveň". Starosta trvá na tom aby bol kanál z Jarkovej
zachovaný.
p. Vejová: pri pomníku sú už dlho 3 vrecia lístia.
starosta: dnes boli zlikvidované našimi chlapmi.
p, Vozárik: pýtajú sa ma ľudia, čo s prechodom zo Žiakovej ulice krížom popod most na zas
távku, že sa tam šmýka, hovorilo sa, že sa tam dá rúra a zasype sa to.
p. starosta: môžeme tam dať zákaz prechodu, lebo keď to sprejazdníme, niekto sa tam šmykne
a bude mať obec problém, nie je to osvetlené.
p. Vozárik: mohla by sa dať lampa pred COOP Jednotu? Je tam tma, keď sa vychádza z ob
chodu.
p. starosta: pozrieme sa na to, ale môžeme tam dať lampu.
Na základe vyššie uvedeného OZ vzalo na vedomie informácie starostu o:
- trávení domácich zvierat v časti „Pod modrou horou“,
- liste nájomcu pozemkov v časti „Pod modrou horou“ k ich udržiavaniu,
- sťažnosti občana z ulice Pri Váhu k osadeniu spomaľovacieho prahu,
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- potrebe zachovania vodnej plochy v správe SVP š.p. pare. č. KN-C 641/1,641/3, 642/1, 642/3,
642/5, 644/4, 645/8, ktorá slúži na odvod povrchových vôd z časti „Pred stanicou“ z Jarkovej.
(uznesenie 95/6/2020) Uznesenie prijaté o 19.25 hod. Vzali na vedomie: 7 (Bc. Ivona Vejová,
Bc. Tomáš Dzuriak, Zdeno Kondor, Ing. Zdeno Mlynarčík, Milan Réti, Jaroslav Vozárik,
PaedDr. Jana Chaloupková)
21. Zo strany poslancov neboli žiadne interpelácie.
22. Člen návrhovej komisie Ing. Zdeno Mlynaráč prečítal návrh uznesení obecného zastupiteľstva
č. 6/2020.
23. Na záver poďakoval pán starosta prítomným poslancom za účasť na dnešnom zasadnutí a
zasadnutie ukončil. Zasadnutie ukončené o 19.30 hod..

V Podturni dňa 16.12.2020

Zapísala:
Lenka Stašová

Zápisnicu overili:
Zdeno Kondor

Milan Réti

Marián Vojtík
starosta
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