Zápisnica
zo zasadnutia OZ
č. 2/2019
konaného dňa 20.03.2019
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
NÁVRH PROGRAMU:

1. Otvorenie zasadnutia
2. a) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
b) Voľba návrhovej komisie.
3. Schválenie programu
4. Vyhodnotenie uznesení zo zasadnutia OZ č. 1/2019.
5. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ v Podturni za rok
2018.
6. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Podtureň za rok 2018.
7. Informácia o rozpočtovom opatrení starostu obce.
8. a) Stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením.
b) Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením.
9. Žiadosť CVČ Liptovský Mikuláš o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019.
10. Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku obce pre ŠK ST.
11. Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku obce pre OFK.
12. Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce – podielu na pozemku parc. č. KN-C 644/108.
13. a) Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce – podielu na pozemku parc. č. KN-C
644/138, formou obchodnej verejnej súťaže.
b) Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce – podielu na pozemku parc. č. KN-C 644/139
a KN-C 644/143, formou obchodnej verejnej súťaže
14. Žiadosť p. Ing. Ladislava Mayera o zámenu nehnuteľného majetku.
15. Tribúna – určenie reálnej hodnoty.
16. Rôzne:
a) Informácia o hospodárení spol. NBD – Podtureň, s.r.o. za rok 2018.
b) Informácia o schválení účtovnej závierky spol. NBD – Podtureň, s.r.o. za rok 2018.
c) Informácia predsedu komisie na ochranu verejného záujmu o podanom oznámení verejného
funkcionára – starostu podľa čl. 7 zák. č. 357/2004 Z.z. v platnom znení.
17. Informácie starostu.
18. Interpelácie poslancov.
19. Návrh uznesení.
20. Záver

1. V úvode dnešného druhého zasadnutia obecného zastupiteľstva privítal pán starosta
prítomných poslancov. Starosta prítomných upozornil, že zasadnutie OZ sa nahráva.
Na dnešnom zasadnutí sú neprítomní Milan Réti a Zdeno Kondor. P. starosta
skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Zasadnutie OZ sa začalo
o 16.12 hod..
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2. Za zapisovateľku zasadnutia OZ č. 2/2019 bola starostom určená p. Dana Čenková,
za overovateľov zápisnice boli starostom určení Jaroslav Vozárik a Bc. Tomáš Dzuriak.
OZ vzalo na vedomie určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice zasadnutia OZ č.
2/2019. Do návrhovej komisie boli OZ zvolení Ing. Zdeno Mlynarčík a PaedDr. Jana
Chaloupková. (uznesenie 28/2/2019) Uznesenie prijaté o 16.17 hod. Vzali na vedomie:
5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Milan Réti, Zdeno Kondor).

3. OZ schválilo program zasadnutia OZ č. 2/2019, ktorý je totožný s návrhom programu
zasadnutia OZ č. 2/2019, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom
sídle obce od 13.03.2019 do 20.03.2019 (uznesenie 29/2/2019) Uznesenie prijaté
o 16.18 hod. Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Milan Réti, Zdeno Kondor).

4. Starosta vyhodnotil uznesenia zo zasadnutia OZ č. 1/2019 zo dňa 30.01.2019. OZ vzalo
na vedomie vyhodnotenie uznesení zo zasadnutia OZ č. 1/2019 zo dňa 30.01.2019,
s tým, že všetky uznesenia zo zasadnutia OZ č. 1/2019 boli splnené, okrem uznesenia č.
24/1/2019. V tomto uznesení obecné zastupiteľstvo schválilo zriadenie vecného
bremena prechodu a prejazdu pre Jozefa Žiaka. P. starosta informoval, že p. Žiak
súhlasí so zriadením vecného bremena prechodu a prejazdu a všetky náklady s tým
spojené si bude zabezpečovať a hradiť sám. 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
30/2/2019) Uznesenie prijaté o 16.19 hod. Vzali na vedomie: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomní: 2 (Milan Réti, Zdeno Kondor).

5. V tomto bode hlavná kontrolórka predložila Správu z vykonanej kontroly plnenia
uznesení obecného zastupiteľstva v Podturni za rok 2018. V správe odporučila OZ, na
zvýšenie informovanosti a transparentnosti, pri všetkých zmenách rozpočtu uvádzať
v uzneseniach sumu a dôvod jednotlivých rozpočtových opatrení, ďalej na konci
uznesení uvádzať dobu zverejnenia na úradnej tabuli a všetky dokumenty povinne
zverejňované na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce zverejňovať aj na portáli
Slovensko.sk. OZ v Podturni vzalo na vedomie správu hlavnej kontrolórky z
vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ v Podturni za rok 2018. (uznesenie 31/2/2019)
Uznesenie prijaté o 16.35 hod. Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Milan Réti,
Zdeno Kondor)

6. V tomto bode hlavná kontrolórka predložila Správu o kontrolnej činnosti v obci
Podtureň za rok 2018. V správe konštatovala, že kontrolnú činnosť v roku 2018
vykonávala v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na I. polrok a II. polrok 2018. Ďalej
konštatovala, že pre prácu hlavného kontrolóra má vytvorené dobré pracovné
podmienky. OZ vzalo na vedomie Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti
v obci Podtureň za rok 2018. (uznesenie 32/2/2019) Uznesenie prijaté o 16.25 hod..
Vzali na vedomie: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Milan Réti, Zdeno Kondor).
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7. V bode 7 p. starosta informoval poslancov o rozpočtových opatreniach starostu č. 2, 3
a 4/2019. Rozpočtové opatrenia sú v súlade s § 14, ods. 2 písm. b) a c) zákona č.
583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Rozpočtové opatrenie č. 2 sa týka
povoleného prekročenia a viazania príjmov + 940,- Eur – Tuzemské bežné granty a
transfery a povoleného prekročenia a viazania výdavkov + 940,- Eur – Školské
stravovanie – Tovary a služby. Rozpočtové opatrenie č. 3 sa týka povoleného
prekročenia a viazania príjmov + 600,- Eur – Administratívne poplatky a povoleného
prekročenia a viazania výdavkov + 1400,- Eur – Iné nedaňové príjmy. Rozpočtové
opatrenie č. 4 sa týka povoleného prekročenia a viazania príjmov + 1068,- Eur –
Tuzemské bežné granty a transfery, + 120,- Eur – Voľby - Mzdy a povoleného
prekročenia a viazania výdavkov + 57,- Eur – Voľby – Poistné a príspevok do
poisťovní, + 891,- Eur Voľby – tovary a služby. OZ v Podturni vzalo na vedomie
rozpočtové opatrenia starostu č. 2, 3 a 4/2019. (uznesenie 33/2/2019) Uznesenie prijaté
o 16:37 hod. Vzali na vedomie: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Milan Réti,
Zdeno Kondor)

8. a) Hlavná kontrolórka predložila stanovisko k rozpočtovému opatreniu č. 5/2019.
Poslanci OZ vzali na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Podtureň
k rozpočtovému opatreniu č. 5/2019. (uznesenie 34/2/2019) Uznesenie prijaté o 16.40
hod. Vzali na vedomie. 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Milan Réti, Zdeno
Kondor).
b) Starosta predložil Obecnému zastupiteľstvu návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 5/2019. Navrhovanou zmenou rozpočtu sa realizuje: - podľa ustanovenia §
14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z. z. – presun medzi rozpočtovými prostriedkami
funkčnej a ekonomickej klasifikácie vo výdavkovej časti rozpočtu v celkovej výške
8.700,- Eur, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky rozpočtu, - podľa
ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. ako povolené prekročenie
a viazanie príjmov a povolené prekročenie a viazanie výdavkov v rovnakej výške
3.100,- Eur na strane príjmov aj výdavkov. OZ v Podturni schválilo zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 5/2019. (uznesenie 34/2/2019) Uznesenie prijaté o 16.41
hod. Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Milan Réti, Zdeno Kondor

9. Centrum voľného času Liptovský Mikuláš požiadalo o dotáciu z rozpočtu obce na rok
2019 na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Podtureň vo výške 42,€/1 dieťa. Počet detí s trvalým pobytom v obci uvádza 8, t. j. celkovo vo výške 336,- €
na 1. polrok roka 2019. OZ v Podturni schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
pre Centrum voľného času Liptovský Mikuláš na záujmové vzdelávanie detí s trvalým
pobytom v obci Podtureň vo výške 42,- €/1 dieťa, t. j. pre 8 detí celkovo vo výške 336,€ na 1. polrok roka 2019. (uznesenie 35/2/2019) Uznesenie prijaté o 16:44 hod. Za: 5,
Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2.

10. V nasledujúcom bode bol predložený Návrh zmluvy o výpožičke hnuteľného majetku
obce pre Športový klub – stolného tenisu, o. z. Podtureň. Jedná sa o výpožičku 3 ks
stolnotenisových stolov Stiga Elite Roller (inventárne číslo OTE 7/001 – rok
nadobudnutia 2013, OTE 1/666 – rok nadobudnutia 2014 a OTE 1/892 – rok
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nadobudnutia 2018) na dobu neurčitú. OZ v Podturni schválilo zmluvné podmienky
Zmluvy o výpožičke hnuteľného majetku obce – 3 ks stolnotenisových stolov
(inventárne číslo OTE 7/001, OTE 1/666 a OTE 1/892) pre Športový klub – stolného
tenisu, o. z., Jána Böhmera 54, 033 01 Podtureň, IČO: 42346746. (uznesenie
36/2/2019) Uznesenie prijaté o 16.46 hod. Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2.
11. Ďalej bol predložený Návrh zmluvy o výpožičke hnuteľného majetku obce pre Obecný
futbalový klub Podtureň. Jedná sa o výpožičku 2 ks futbalových hliníkových brán
5x2x1,3 m (inventárne číslo OTE 1/893 a OTE 1/894) na dobu neurčitú. OZ v Podturni
schválilo zmluvné podmienky Zmluvy o výpožičke hnuteľného majetku obce – 2 ks
futbalových hliníkových brán 5x2x1,3 m (inventárne číslo OTE 1/893 a OTE 1/894) pre
Obecný futbalový klub Podtureň, Kamenie 166, 033 01 Podtureň, IČO: 36137677.
(uznesenie 37/2/2019) Uznesenie prijaté o 16.46 hod. Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomní: 2 (Milan Réti, Zdeno Kondor.

12. Peter Kuchárik požiadal o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce parc. č. KN-C
644/108 o výmere 604 m2, ktorý vlastní obec Podtureň v spoluvlastníckom podiele
80/96-ín. O odkúpenie žiada z dôvodu scelenia pozemku, na ktorom plánuje postaviť
rodinný dom. OZ v Podturni schválilo v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prevodu nehnuteľného majetku
obce – podielu na pozemku parc. č. KN-C 644/108, v k. ú. Podtureň, druh pozemku
orná pôda, o výmere 604 m2, zapísaný na LV 1020, v spoluvlastníckom podiele 80/96ín z dôvodu hodného osobitného zreteľa záujemcovi Petrovi Kuchárikovi, Jakubovany
221, 032 04 Liptovský Ondrej. Cena za prevod nehnuteľného majetku obce je 35,- €/1
m2. Prevádzanému spoluvlastníckemu podielu zodpovedá výmera 503,33 m2 v celkovej
cene 17 616,55 Eur. Kupujúci bude zároveň znášať aj náklady súvisiace s podaním
návrhu kúpnej zmluvy na vklad do katastra nehnuteľností.
Za prípad hodný osobitného zreteľa Obecné zastupiteľstvo v Podturni považuje tieto
skutočnosti:
1. podiel na pozemku parc. č. KN-C 644/108 je neupotrebiteľným majetkom pre obec,
2. obec predmetný podiel na pozemku parc. č. KN-C 644/108 nevyužíva,
3. podiel na pozemku parc. č. KN-C 644/108 bezprostredne susedí s pozemkom vo
vlastníctve žiadateľa, jeho kúpou dôjde k sceleniu pozemku.
(uznesenie 38/2/2019) Uznesenie prijaté o 16.51 hod. Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomní: 2 (Milan Réti, Zdeno Kondor), čím bola splnená zákonná povinnosť na
schválenie zámeru prevodu – súhlas 3/5 väčšiny všetkých poslancov.

13. a) P. starosta informoval prítomných poslancov o zrušení zámeru výstavby 1 x 12 b. j.
do osobného vlastníctva na pozemkoch parc. č. KN- C 644/138, KN-C 644/103, KN-C
644/139 a KN-C 644/143 v k. ú. Podtureň, na ulici Ela Romančíka. Pozemky parc. č.
KN-C 644/138, 103 a 139 boli geometrickým plánom č. 44523106 – 8/2019 rozdelené
na 2 pozemky určené na výstavbu 2 rodinných domov. Obecný úrad na základe
uznesenia č. 25/1/2019 vypracoval zámer prevodu nehnuteľného majetku obce formou
obchodnej verejnej súťaže a vypracoval podmienky obchodnej verejnej súťaže. OZ
v Podturni schválilo:
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1. v zmysle § 9a ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Podturni č.
25/1/2019 zo dňa 30.01.2019, zámer na prevod nehnuteľného majetku obce – podielu
na pozemku parc. č. KN-C 644/138, v k. ú. Podtureň, ktorý bol vytvorený
geometrickým plánom č. 44523106 – 8/2019, druh pozemku orná pôda, o výmere 644
m2, v podiele 80/96-ín formou obchodnej verejnej súťaže. Podmienky obchodnej
verejnej súťaže budú zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Podtureň od
21.03.2019. Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže bude zverejnené v týždenníku MY
Liptovské noviny v 13. týždni/2019. (uznesenie 39/2/2019) Uznesenie prijaté o 17.03
hod. Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Milan Réti, Zdeno Kondor)
2. v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) ods. 2 a 3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, podmienky obchodnej verejnej súťaže (ďalej len
“OVS“). Predmetom OVS je podiel na parcele č. KN-C 644/138 v k. ú. Podtureň, druh
pozemku orná pôda, o výmere 644 m2 v podiele 80/96-ín (prevádzanému
spoluvlastníckemu podielu zodpovedá výmera 536,66 m2), uvedená parcela je
v zmysle územného plánu obce Podtureň vrátane jeho zmien a doplnkov určená na
individuálnu bytovú výstavbu (ďalej len „IBV“). Kritérium pri výbere najvýhodnejšej
ponuky je:
- kúpna cena, minimálne vo výške 40,- €/1 m2,
- termín začatia a ukončenia IBV,
- spôsob zaplatenia kúpnej ceny.
(uznesenie 39/2/2019) Uznesenie prijaté o 17.03 hod. Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomní: 2 (Milan Réti, Zdeno Kondor).
b) OZ v Podturni schválilo:
1. v zmysle § 9a ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Podturni č.
25/1/2019 zo dňa 30.01.2019, zámer na prevod nehnuteľného majetku obce – podielu
na pozemku parc. č. KN-C 644/139, v k. ú. Podtureň, ktorý bol vytvorený
geometrickým plánom č. 44523106 – 8/2019, druh pozemku orná pôda, o výmere 579
m2, v podiele 80/96-ín a podiel na pozemku parc. č. KN-C 644/143, v k. ú. Podtureň,
druh pozemku orná pôda, o výmere 66 m2, vedenom na LV 1524, v podiele 80/96-ín,
formou obchodnej verejnej súťaže. Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú
zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Podtureň od 21.03.2019.
Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže bude zverejnené v týždenníku MY Liptovské
noviny v 13. týždni/2019. (uznesenie 40/2/2019) Uznesenie prijaté o 17.04 hod. Za: 5,
Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Milan Réti, Zdeno Kondor)
2. v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) ods. 2 a 3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, podmienky obchodnej verejnej súťaže (ďalej len
“OVS“). Predmetom OVS je podiel na parcele č. KN-C 644/139 v k. ú. Podtureň, druh
pozemku orná pôda, o výmere 579 m2 v podiele 80/96-ín (prevádzanému
spoluvlastníckemu podielu zodpovedá výmera 482,50 m2) a podiel na pozemku parc.
č. 644/143 v k. ú. Podtureň, druh pozemku orná pôda, o výmere 66 m2, v podiele
80/96-ín (prevádzanému spoluvlastníckemu podielu zodpovedá výmera 55 m2).
Uvedené parcely sú v zmysle územného plánu obce Podtureň vrátane jeho zmien
a doplnkov určené na individuálnu bytovú výstavbu (ďalej len „IBV“). Kritérium pri
výbere najvýhodnejšej ponuky je:
- kúpna cena, minimálne vo výške 40,- €/1 m2,
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- termín začatia a ukončenia IBV,
- spôsob zaplatenia kúpnej ceny.
(uznesenie 40/2/2019) Uznesenie prijaté o 17.04 hod. Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomní: 2 (Milan Réti, Zdeno Kondor).

14. Ing. Ladislav Mayer požiadal o zámenu nehnuteľného majetku obce. Predmetom
zámeny sú podiely 16/96-ín, na parcelách KN-E 43, KN-C 447/11, KN-C 447/91, KNC 447/92 a KN-C 447/93, v k. ú. Podtureň, ktoré vlastní obec a pozemok parc. č. KN-C
447/23 v k. ú. Podtureň, ktorý vlastnia členovia rodiny p. Ing. Ladislava Mayera
v celkovej výške spoluvlastníckeho podielu 80/96-ín. Na parcele č. KN-C 447/23 je
postavená stavba – Dielne a sklady súpisné číslo 240 vo vlastníctve obce. OZ
v Podturni schválilo v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zámer prevodu nehnuteľného majetku obce formou
zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom zámeny je podiel na
pozemku parc. č. KN-E 43 o výmere 444 m2, druh pozemku záhrady, zapísaný na LV č.
1143, v k. ú. Podtureň vo vlastníctve obce, v podiele 16/96-ín a podiely 16/96-ín vo
vlastníctve obce na pozemkoch: parc. č. KN-C 447/11, o výmere 210 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV 1565, v k. ú. Podtureň, KN-C 447/91
o výmere 527 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV 1565,
v k. ú. Podtureň, KN-C 447/92 o výmere 63 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, zapísaný na LV 1565, v k. ú. Podtureň a KN-C 447/93, o výmere 53 m2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV 1565, v k. ú. Podtureň.
Prevádzanému spoluvlastníckemu podielu obce zodpovedá výmera 216,17 m2. Túto
výmeru plánuje obec zameniť s nehnuteľným majetkom – pozemkom parc. č. KN-C
447/23 o výmere 407 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV
341, v k. ú. Podtureň, ktorý vlastnia členovia rodiny Szépe: Ing. Ladislav Mayer, PhDr.
Denisa Pauelová, Soňa Szépeová, Edita Breinerová, Juraj Lustoň a Martin Fides
v celkovom podiele 80/96-ín. Prevádzanému spoluvlastníckemu podielu zodpovedá
výmera 339,16 m2. Na uvedenom pozemku stojí stavba vo vlastníctve obce – Dielne
a sklady, súpisné číslo 240, avšak pozemok pod touto stavbou obec nevlastní.
Za prípad hodný osobitného zreteľa Obecné zastupiteľstvo v Podturni v tomto
prípade považuje to:
- že je v záujme obce vysporiadať pozemok pod stavbou súpisné číslo 240 vo
vlastníctve obce, pričom obec do zámeny dáva podiely na pozemkoch, ktoré sú pre
obec neupotrebiteľným nehnuteľným majetkom a v nižšej výmere, ako obec
zámenou získa.
(uznesenie 41/2/2019) Uznesenie prijaté o 17.11 hod. Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomní: 2 (Milan Réti, Zdeno Kondor)

V

bode 15 bolo úlohou obecného zastupiteľstva určiť nadobúdaciu cenu hnuteľného
majetku a to časti tribúny, ktorú obec získala v roku 2006 na základe Dohody
o bezodplatnom poskytnutí tribúny a následnej reciprocite od spoločnosti AGRIA
Liptovský Ondrej, a. s., ale tribúna nebola zaradená do majetku obce. Po zaradení
tribúny do majetku obce, môže obec žiadať na jej presun, rekonštrukciu alebo opravu
peniaze z fondov. P. poslankyňa Chaloupková sa zaujímala o stav, v akom sa tribúna
nachádza, či je reálne schopná slúžiť svojmu účelu a hlavne, či je bezpečná. Hlavná
6

kontrolórka odporučila posúdiť stav tribúny statikom. P. starosta ubezpečil prítomných,
že tribúna po rekonštrukcii je reálne použiteľná a tiež súhlasil s posudkom statika.
Ekonómka obce p. Sochorová vysvetlila prítomným, že majetok obce do hodnoty 1
700,- € patrí do operatívno-technickej evidencie a nad 1 700,- € ide o dlhodobý hmotný
majetok. Po zhodnotení majetku sa tento môže aj neskôr preradiť z operatívnotechnickej evidencie do dlhodobého hmotného majetku. OZ v Podturni určilo
nadobúdaciu cenu hnuteľného majetku – časti tribúny na 1 500,- €. Tribúnu Obec
Podtureň získala na základe Dohody o bezodplatnom poskytnutí časti tribúny
a následnej reciprocite zo dňa 14.12.2006 od spoločnosti AGRIA Liptovský Ondrej, a.
s. (uznesenie 42/2/2019) Uznesenie prijaté o 17.20 hod. Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomní: 2 (Milan Réti, Zdeno Kondor).

16 a) Ing. Hanusová informovala poslancov o hospodárení spoločnosti NBD – Podtureň, s.
r. o. za rok 2018. Výsledkom hospodárenia spoločnosti je zisk vo výške 2 768,70 €. OZ
vzalo na vedomie informáciu Ing. Hanusovej o hospodárení spoločnosti NBD –
Podtureň, s. r. o. za rok 2018. (uznesenie 43/2/2019) Uznesenie prijaté o 17.24 hod.
Vzali na vedomie: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Milan Réti, Zdeno Kondor)
b) Ing. Hanusová informovala poslancov, že jediný spoločník spoločnosti NBD –
Podtureň, s. r. o. - Obec Podtureň, schválil účtovnú závierku spol. NBD – Podtureň, s. r.
o. za rok 2018. Zisk vo výške 2 768,70 € ostáva nerozdelený a v celej výške bude
preúčtovaný do nerozdeleného hospodárskeho výsledku minulých rokov. (uznesenie
44/2/2019) Uznesenie prijaté o 17.25 hod. Vzali na vedomie: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomní: 2 (Milan Réti, Zdeno Kondor).
c) Komisia na ochranu verejného záujmu informovala prítomných, že oznámenie
verejného funkcionára – starostu podľa čl. 7 zák. č. 357/2004 Z. z. v platnom znení za
rok 2018 bolo podané v zákonom stanovenom termíne. Zo strany komisie neboli žiadne
výhrady k podanému oznámeniu. OZ vzalo na vedomie informáciu komisie na ochranu
verejného záujmu o podanom oznámení verejného funkcionára – starostu podľa čl. 7
zák. 357/2004 Z. z. v platnom znení za rok 2018. (uznesenie 45/2/2019) Uznesenie
prijaté o 17.27 hod. Vzali na vedomie: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Milan
Réti, Zdeno Kondor).

17. P. starosta informoval poslancov o: 1. spracovávaní projektovej dokumentácie na vodu,
plyn, elektriku a miestnu komunikáciu na ulici Ela Romančíka, kde bude stáť 9
rodinných domov. P. Réti prišiel počas prejednávania bodu 17 o 17.32 hod. Starosta: ak
bude Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. tento rok realizovať vodu a kanál na ulici
Ela Romančíka, tak nebude tento rok rekonštruovať vodovodné prípojky na ulici Jána
Böhmera. 2. Ďalej starosta informoval o rekonštrukcii miestnej komunikácie Kamenie,
kde sa bude realizovať výmena asfaltového povrchu a odvodnenie ulice otvorenými
žľabmi. Pripravuje sa projektová dokumentácia, peniaze na rekonštrukciu by mala obec
získať cez MAS Horný Liptov. 3. Spoločnosti ENVI-PAK bola podaná žiadosť
o pridelenie 2 ks kontajnerov na papier, o ktoré požiadali obyvatelia ulice Pri Váhu.
Spoločnosť prehodnocuje prideľovanie kontajnerov každého pol roka, preto je potrebné
počkať. 4. V spolupráci s povodím Váhu bola od nánosov vyčistená časť Jamníčka od
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Hasičského domu po most Kamenie. 5. Ďalej p. starosta informoval o spracovávaní
jednoduchej projektovej dokumentácie na rozšírenie budovy domu smútku. (uznesenie
46/2/2019) Uznesenie prijaté o 17.39 hod. Vzali na vedomie: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomní: 2 (Milan Réti, Zdeno Kondor).

18. V bode 18, interpelácie poslancov, p. zástupkyňa Vejová upozornila a vyzvala kolegov
poslancov na aktívnejšie zúčastňovanie sa na obecných akciách a na lepšiu vzájomnú
komunikáciu.

19. Člen návrhovej komisie Ing. Zdeno Mlynarčík prečítal návrh uznesení zo zasadnutia OZ
č. 2/2019.

20. Na záver poďakoval pán starosta prítomným za účasť na dnešnom zasadnutí OZ č.
2/2019 a zasadnutie ukončil. Zasadnutie ukončené o 18.00 hod..

V Podturni dňa 20.03.2019

Zapísala:
Bc. Dana Čenková

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

Zápisnicu overili:
Jaroslav Vozárik

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

Bc. Tomáš Dzuriak

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

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