Zápisnica
zo zasadnutia OZ
č. 3/2020
konaného dňa 18.06.2020
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. 2/2020.
5. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly účtovných dokladov obce Podtureň za
mesiac február 2020.
6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Podtureň na II. polrok 2020.
7. a) Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu Záverečného účtu Obce Podtureň za
rok 2019.
b) Záverečný účet Obce Podtureň za rok 2019.
8. Informácia o rozpočtových opatreniach starostu.
9. a) Stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením.
b) Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením.
10. Žiadosť OFK Podtureň o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020.
11. Združenie obcí – Cyklodoprava Horný Liptov – schválenie Zmluvy o zriadení združenia
obcí.
12. Informácia predsedníčky komisie na ochranu verejného záujmu o podanom oznámení verejného funkcionára – starostu podľa čl. 7 zák. č. 357/2004 Z. z. v platnom znení.
13. Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže – predaj nehnuteľností v k. ú. Podtureň
a) parc. č. KN-C 644/138 a KN-C 644/197,
b) parc. č. KN-C 644/139, KN-C 644/143 a KN-C 644/153.
14. Informácie starostu.
15. Interpelácie poslancov.
16. Návrh uznesení.
17. Záver

1. V úvode dnešného tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva privítal pán starosta Marián Vojtík prítomných poslancov. Z účasti na začiatku zasadnutia sú ospravedlnení p.
Milan Réti a p. Tomáš Dzuriak, p. Ing. Zdeno Mlynarčík sa nezúčastní na celom zasadnutí obecného zastupiteľstva. P. starosta skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Zasadnutie OZ sa začalo o 16.38 hod..

2. Za zapisovateľku zasadnutia OZ č. 3/2020 bola starostom 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.
3/2020. Do návrhovej komisie boli OZ zvolení Bc. Ivona Vejová a PaedDr. Jana Chalo1

upková (uznesenie 30/3/2020) Uznesenie prijaté o 16.40 hod. Vzali na vedomie a Za: 4,
Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 3 (Milan Réti, Bc. Tomáš Dzuriak, Ing. Zdeno Mlynarčík).

3. OZ schválilo návrh programu zasadnutia OZ č. 3/2020, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce od 11.06.2020 do 19.06.2020. (uznesenie 31/3/2020)
Uznesenie prijaté o 16.41 hod. Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 3 (Milan Réti, Bc.
Tomáš Dzuriak, Ing. Zdeno Mlynarčík).

4. P. starosta vyhodnotil uznesenia zo zasadnutia OZ č. 2/2020 zo dňa 22.4.2020. O 16:44
hod. prišiel p. Tomáš Dzuriak. OZ vzalo na vedomie vyhodnotenie uznesení zo zasadnutia OZ č. 2/2020 zo dňa 22.4.2020 s tým, že všetky uznesenia zo zasadnutia OZ č.
2/2020 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 32/3/2020) Uznesenie prijaté o 16.53
hod.. Vzali na vedomie: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Milan Réti, Ing. Zdeno
Mlynarčík).

5. P. starosta predložil Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly účtovných dokladov Obce Podtureň za mesiac február 2020. Hlavná kontrolórka v správe uvádza, že pri
kontrole neboli zistené žiadne nedostatky pri nakladaní s finančnými prostriedkami obce. Pri hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami obec dodržiava princíp hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Na kontrolovanom úseku nie je potrebné
prijímať opatrenia na odstránenie nedostatkov. Prítomní poslanci nemali k predloženej
správe žiadne ďalšie otázky. OZ vzalo na vedomie Správu hlavnej kontrolórky
z vykonanej kontroly účtovných dokladov Obce Podtureň za mesiac február 2020.
(uznesenie 33/3/2020) Uznesenie prijaté o 16.55 hod. Vzali na vedomie: 5, Proti: 0,
Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Milan Réti, Ing. Zdeno Mlynarčík).

6. V nasledujúcom bode predložila hlavná kontrolórka obce Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Podtureň na II. polrok 2020. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol v
zmysle zákona zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce od
26.05.2020 do 11.06.2020. OZ schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
Obce Podtureň na II. polrok 2020. OZ poverilo hlavnú kontrolórku Obce Podtureň výkonom kontrolnej činnosti v zmysle plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020. (uznesenie 34/3/2020) Uznesenie prijaté o 16:56 hod. Za: 5, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 2 (Milan Réti, Ing. Zdeno Mlynarčík).

7. a) Hlavná kontrolórka predložila Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu Záverečného účtu obce Podtureň za rok 2019. Návrh Záverečného účtu bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Podtureň od 29.05.2020 do 18.06.2020. Počas jeho zverejnenia nebol zaevidovaný podnet alebo pripomienka poslancov ani občanov k Návrhu záverečného účtu. Hl. kontrolórka: všetky náležitosti vyplývajúce zo zákona pri príprave, zverejnení i pri samotnom procese schvaľovania boli splnené. Do rezervného fondu sa prenáša 45 179,94,- €. Hl. kontrolórka potvrdila, že neboli zistené
2

žiadne rozdiely a navrhuje obecnému zastupiteľstvu potvrdiť usporiadanie prebytku
rozpočtového hospodárenia. Počas prerokovávania bodu č. 7 prišiel p. Réti o 17:00
hod.. Poslanci OZ vzali na vedomie Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Podtureň k Návrhu Záverečného účtu obce Podtureň za rok 2019. (uznesenie 35/3/2020)
Uznesenie prijaté o 17.02 hod. Vzali na vedomie: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný:
1 (Ing. Zdeno Mlynarčík).
b) Starosta predložil Obecnému zastupiteľstvu Návrh Záverečného účtu Obce Podtureň
za rok 2019 a otvoril diskusiu. Hl. kontrolórka: Návrh záverečného účtu je spracovaný
tak, aby ho pochopila aj laická verejnosť aj poslanci. Čo sa týka pohľadávok, musím
upozorniť na jednu vec a to veľmi vysoké pohľadávky z titulu miestnych daní u jedného
daňovníka – vyše 7 000,- € len na dani z ubytovania. Po skončení pandémie by bolo
vhodné pokračovať vo vymáhaní pohľadávok v zmysle zákona. Prítomní poslanci nemali k Návrhu záverečného účtu žiadne otázky. OZ schválilo: 1) Záverečný účet Obce
Podtureň za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 2) Použitie zostatku – prebytku bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 45.179,94 € na tvorbu rezervného fondu. (uznesenie 35/3/2020) Uznesenie prijaté o 17.08 hod. Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomný: 1 (Ing. Zdeno Mlynarčík). c) OZ potvrdilo usporiadanie schodku finančných operácií k 31.12.2019 vo výške 180 491,89 € z prebytku bežného a kapitálového
rozpočtu. (uznesenie 35/3/2020) Uznesenie prijaté o 17.08 hod. Za: 6, Proti: 0, Zdržal
sa: 0, Neprítomný: 1 (Ing. Zdeno Mlynarčík).
8. V bode č. 8 p. starosta informovala poslancov o rozpočtových opatreniach starostu č. 8
a 9/2020. Rozpočtové opatrenia boli realizované v súlade s § 14, ods. 2 písm. a), b), c)
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. 8/20- Presun rozpočtových prostriedkov v súlade s § 14 ods. 2
písm. a)
poníženie výdavkov - Rekr.a športové služby – Tovary a služby
-250,00 EUR
poníženie výdavkov – Rekr. a športové služby – Bežné transfery
-500,00 EUR
poníženie výdavkov – Kultúrne služby - Tovary a služby
-500,00 EUR
poníženie výdavkov - Nábož. a iné spoloč.služby – Tovary a služby
-600,00 EUR
poníženie výdavkov – Nábož. a iné spoloč.služby – Bežné transfery
-150,00 EUR
navýšenie výdavkov – Obec – Bežné transfery
+150,00 EUR
navýšenie výdavkov – Ochrana pred požiarmi – Tovary a služby
+1000,00 EUR
navýšenie výdavkov – Verejný poriadok – Tovary a služby
+600,00 EUR
navýšenie výdavkov – Rekr.a športové služby – Obstar. kapitál. Aktív +250,00 EUR
Rozpočtové opatrenie č. 9/2020 – 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
+2276,00 EUR
navýšenie výdavkov – Obec – Poistné a príspevok do poisťovní
+476,00 EUR
navýšenie výdavkov – Obec – Tovary a služby
+1800,00 EUR
OZ v Podturni vzalo na vedomie informáciu o rozpočtových opatreniach starostu č. 8 a
9/2020. (uznesenie 36/3/2020) Uznesenie prijaté o 17.10 hod. Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa:
0, Neprítomný: 1 (Ing. Zdeno Mlynarčík).

9. a) P. starosta predložil stanovisko hl. kontrolórky k rozpočtovému opatreniu č. 10/2020.
Hlavná kontrolórka uviedla, že navrhované rozpočtové opatrenie je v súlade
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územ3

nej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a že zmeny rozpočtu uvedeným rozpočtovým opatrením nebudú mať negatívny dopad na
hospodársky výsledok obce za rok 2020. Poslanci OZ vzali na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Podtureň k rozpočtovému opatreniu č. 10/2020. (uznesenie
37/3/2020) Uznesenie prijaté o 17.12 hod. Vzali na vedomie: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomný: 1 (Ing. Zdeno Mlynarčík) b) P. starosta predložil Obecnému zastupiteľstvu
návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2020. Navrhovanou zmenou rozpočtu sa realizuje zmena rozpočtu v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. ako:
- povolené prekročenie a viazanie príjmov - § 14 ods. 2 písm. b) +54 100,00 EUR
- povolené prekročenie a viazanie výdavkov - § 14 ods. 2 písm. c) +53 900,00 EUR
- povolené prekročenie a viazanie finan. operácií § 14 ods. 2 písm. d) +200,00 EUR
Navýšenie príjmov :
Zdroj Funkčná
klas.

Ekon.
klas.

Názov

Zmena v EUR

43

230

Kapitálové príjmy

+54100,00

SPOLU

+54100,00

Navýšenie výdavkov:
Zdroj Funkčná
klas.

Ekon.
klas.

Názov

43

01700 Verejný dlh

820

Splácanie istín

43

06100 Rozvoj
bývania

710

Obstarávanie kapitálových
aktív

+52200,00

43

08100 Rekreačné
a šport.služby

710

Obstarávanie kapitálových
aktív

+1700,00

SPOLU

Zmena v EUR
+200,00

+54100,00

OZ v Podturni schválilo zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2020. (uznesenie
37/3/2020) Uznesenie prijaté o 17.13 hod. Vzali na vedomie: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomný: 1 (Ing. Zdeno Mlynarčík)
10. Obecný futbalový klub Podtureň, požiadal o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020 vo
výške 6 500,- Eur. P. starosta z dôvodu šetriacich opatrení, ktoré boli prijaté v dôsledku
šíriaceho sa ochorenia COVID-19, navrhuje výšku poskytnutej dotácie znížiť. V prvej
polovici sezóny mali futbalisti minimálne náklady. Navrhovaná výška dotácie je 2 000,€ s tým, že OFK Podtureň bude mať možnosť v priebehu roka požiadať o dotáciu opäť.
P. starosta otvoril diskusiu. Bc. Tomáš Dzuriak: my sme s tým počítali, súhlasíme. OZ
schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Obecný futbalový klub Podtureň,
Kamenie 166, 033 01 Podtureň vo výške 2 000,- Eur na rok 2020. (uznesenie
4

38/3/2020) Uznesenie prijaté o 17:31 hod. Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1
(Ing. Zdeno Mlynarčík).
11. V nasledujúcom bode p. starosta predložil návrh Zmluvy o zriadení združenia obcí –
Cyklodoprava Horný Liptov a tiež stanovy združenia. Predmetom činnosti združenia je
podporovať rozvoj miestnej cyklodopravy a rozvoj mobility a miestneho cestovného ruchu vo forme vybudovania cyklochodníka a cyklotrasy spájajúcej priamo i nepriamo
mestá a obce, ktoré sú účastníkmi tejto zmluvy. Účastníkmi Zmluvy o zriadení združenia obcí sú: Mesto Liptovský Mikuláš, Mesto Liptovský Hrádok, Obec Závažná Poruba,
Obec Beňadiková, Obec Liptovský Ján, Obec Uhorská Ves a Obec Podtureň. Zmluva aj
stanovy sú prepracované. Prvý členský príspevok na rok 2021 je stanovený vo výške
0,05 € na obyvateľa podľa údajov k 31.12. predchádzajúceho roka uverejneného štatistickým úradom SR. P. starosta otvoril diskusiu. Prítomní poslanci nemali k uvedenému
bodu žiadne otázky ani pripomienky. OZ schválilo a) Zmluvu o zriadení združenia obcí
– Cyklodoprava Horný Liptov. b) Vstup Obce Podtureň do Združenia obcí – Cyklodoprava Horný Liptov. (uznesenie 39/3/2020) Uznesenie prijaté o 17.43 hod. Za: 6, Proti:
0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Ing. Zdeno Mlynarčík).

12. Predsedníčka komisie na ochranu verejného záujmu p. Vejová informovala prítomných,
že oznámenie verejného funkcionára – starostu podľa čl. 7 zák. č. 357/2004 Z. z. v platnom znení za rok 2019 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 2019, kde konštatuje, že starosta
neporušil zákon. (uznesenie 40/3/2020) Uznesenie prijaté o 17.47 hod. Vzali na vedomie:
6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Ing. Zdeno Mlynarčík).

13.

V bode č. 13 obecné zastupiteľstvo pristúpilo k otváraniu obálok obcou vyhlásenej
obchodnej verejnej súťaže (ďalej len OVS) na predaj podielov na nehnuteľnom majetku
vo vlastníctve Obce Podtureň. Predmetom prevodu sú dva pozemky určené na výstavbu.
Jeden z pozemkov sa skladá z dvoch parciel, druhý pozemok sa skladá z troch parciel.
Poradie ponúk bolo stanovené na základe jediného kritéria: najvyššia ponúknutá kúpna
cena v Eurách za 1 m2. Pričom minimálna cena za 1 m2 bola stanovená na 45,- €. Ponuky
s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou boli vyhodnotené ako úspešné, ostatné ponuky
boli vyhodnotené ako neúspešné. Do dátumu stanovenom v podmienkach OVS bolo na
Obec Podtureň doručených päť obálok označených „OVS – neotvárať – predaj nehnuteľností v k. ú. Podtureň“, z ktorých všetky splnili podmienky OVS. Ďalej p. starosta predložil prítomným poslancom návrh kúpnej zmluvy na oba predmety OVS.
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Konečné poradie uchádzačov parc. č. KN-C 644/138, KN-C 644/197
Ponúknutá kúpna cena
Porad. číslo

Identifikačné údaje uchádzača

1

Ing. Zuzana Mesárošová, Pri Váhu 525/9, 033 01 Podtureň a
Ing. Dušan Mesároš, Pod Slivkou 519/8, 031 04 Liptovský
Mikuláš

47,- €/1 m2

2

Simona Galková, Liptovský Ján 368, 032 03 Liptovský Ján
Denis Bubniak, Dúbrava 55, 032 12 Dúbrava

3

Pavel Urbanec, Uhorská Ves 148, 032 03 Liptovský Ján

46,- €/1 m2

parc. č. KN-C 644/138,
KN-C 644/197

53,23 €/1 m2

Konečné poradie uchádzačov parc. č. KN-C 644/139, KN-C 644/143, KN-C 644/153
Ponúknutá kúpna cena
Porad. číslo

Identifikačné údaje uchádzača

1

Ing. Zuzana Mesárošová, Pri Váhu 525/9, 033 01 Podtureň a
Ing. Dušan Mesároš, Pod Slivkou 519/8, 031 04 Liptovský
Mikuláš

2

Simona Galková, Liptovský Ján 368, 032 03 Liptovský Ján
Denis Bubniak, Dúbrava 55, 032 12 Dúbrava

parc. č. KN-C 644/139, KN-C
644/143, KN-C 644/153

49,53 €/1 m2

46,- €/1 m2

Vzhľadom na skutočnosť, že uchádzači Ing. Zuzana Mesárošová, Pri Váhu 525/9, 033 01
Podtureň a Ing. Dušan Mesároš, Pod Slivkou 519/8, 031 04 Liptovský Mikuláš predložili
ponuku v súlade s vyhlásenou OVS, ponúkli najvyššiu kúpnu cenu za oba predmety
OVS, ich ponuky sa stali víťazné. OZ v Podturni konštatuje: a) že na základe vyhlásenej
obchodnej verejnej súťaže na prevod podielov 80/96-ín na majetku v k. ú. Podtureň bolo
Obci Podtureň doručených päť obálok s nevyznačeným predmetom súťaže. b) že po
otvorení obálok, z piatich doručených ponúk spĺňajú podmienky OVS všetky doručené
ponuky, z ktorých obecné zastupiteľstvo ako víťazné ponuky vyberá: - k predmetu vyhlásenej OVS parc. č. KN-C 644/138 a KN-C 644/197 Ing. Zuzanu Mesárošovú, Pri Váhu
525/9, 033 01 Podtureň a Ing. Dušana Mesároša, Pod Slivkou 519/8, 031 04 Liptovský
Mikuláš s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou a to 53,23 €/1 m2; - k predmetu vyhlásenej OVS parc. č. KN-C 644/139, KN-C 644/143 a KN-C 644/153 Ing. Zuzanu Mesárošovú, Pri Váhu 525/9, 033 01 Podtureň a Ing. Dušana Mesároša, Pod Slivkou 519/8, 031
04 Liptovský Mikuláš s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou a to 49,53 €/1 m2. (uzne-
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senie 41/3/2020) Uznesenie prijaté o 18.03 hod. Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný:
1 (Ing. Zdeno Mlynarčík).
OZ v Podturni schválilo: V zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení prevod podielov na nehnuteľnom majetku a zmluvné podmienky Kúpnej zmluvy medzi Obcou Podtureň ako predávajúcou a Ing. Zuzanou Mesárošovou, Pri Váhu 525/9, 033 01 Podtureň a Ing. Dušanom Mesárošom, Pod Slivkou 519/8,
031 04 Liptovský Mikuláš ako kupujúcimi. Predmetom kúpnej zmluvy je prevod podielov na nehnuteľnostiach v k. ú. Podtureň a to: parc. č. KN-C 644/138, druh pozemku
orná pôda, o výmere 644 m2, v spoluvlastníckom podiele 80/96-ín (prevádzanému spoluvlastníckemu podielu zodpovedá výmera 536,66 m2), vedená na LV č. 1020 a parc. č.
KN-C 644/197, druh pozemku orná pôda, o výmere 75 m2, v spoluvlastníckom podiele
80/96-ín (prevádzanému spoluvlastníckemu podielu zodpovedá výmera 62,5 m2), vedená
na LV č. 1601. Zámer prevodu podielov na nehnuteľnom majetku obce bol zverejnený na
úradnej tabuli a webovom sídle obce od 22.04.2020 do 19.06.2020. Cena za prevod nehnuteľného majetku je 53,23 €/1m2. Celková výška prevádzaných spoluvlastníckych podielov predstavuje 599,16 m2. Celková kúpna cena je 31 893,29 €. Kupujúci bude zároveň znášať aj náklady súvisiace s podaním návrhu kúpnej zmluvy na vklad do katastra
nehnuteľností. (uznesenie 42/3/2020) Uznesenie prijaté o 18.09 hod. Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Ing. Zdeno Mlynarčík).
OZ v Podturni schválilo: V zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení prevod podielov na nehnuteľnom majetku a zmluvné podmienky Kúpnej zmluvy medzi Obcou Podtureň ako predávajúcou a Ing. Zuzanou Mesárošovou, Pri Váhu 525/9, 033 01 Podtureň a Ing. Dušanom Mesárošom, Pod Slivkou 519/8,
031 04 Liptovský Mikuláš ako kupujúcimi. Predmetom kúpnej zmluvy je prevod podielov na nehnuteľnostiach v k. ú. Podtureň a to: parc. č. KN-C 644/139, druh pozemku
orná pôda, o výmere 579 m2, v spoluvlastníckom podiele 80/96-ín (prevádzanému spoluvlastníckemu podielu zodpovedá výmera 482,5 m2), vedená na LV č. 1020, parc. č. KNC 644/143, druh pozemku orná pôda, o výmere 66 m2, v spoluvlastníckom podiele 80/96ín (prevádzanému spoluvlastníckemu podielu zodpovedá výmera 55 m2), vedená na LV č.
1524 a parc. č. KN-C 644/153, druh pozemku orná pôda, o výmere 88 m2,
v spoluvlastníckom podiele 80/96-ín (prevádzanému spoluvlastníckemu podielu zodpovedá výmera 73,33 m2), vedená na LV č. 1601. Zámer prevodu podielov na nehnuteľnom
majetku obce bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce od 22.04.2020 do
19.06.2020. Cena za prevod nehnuteľného majetku je 49,53 €/1m2. Celková výška prevádzaných spoluvlastníckych podielov predstavuje 610,83 m2. Celková kúpna cena je
30 254,41 €. Kupujúci bude zároveň znášať aj náklady súvisiace s podaním návrhu kúpnej zmluvy na vklad do katastra nehnuteľností. (uznesenie 43/3/2020) Uznesenie prijaté
o 18.09 hod. Za: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Ing. Zdeno Mlynarčík).

14. P. starosta poďakoval zamestnancom škôlky za šitie rúšok počas vyhlásenej mimoriadnej
situácie v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a zamestnancom obecného úradu
za informovanie a aktívnu pomoc občanom našej obce. P. starosta navrhol poslancom aby
obec rokovala s Pozemkovým spoločenstvom Podtureň o možnosti vziať, za symbolickú
cenu, do dlhodobého prenájmu dve parcely: parc. č. KN-C 458/10 a 459/11 na Modrej hore
za účelom vybudovania detského ihriska. Cez uvedené parcely prechádza plyn a preto nie
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je možné ich využitie na výstavbu rodinných domov. OZ v Podturni odporučilo starostovi
podať žiadosť Pozemkovému spoločenstvu Podtureň o dlhodobý prenájom pozemkov parc.
č. KN-C 458/10 a KN-C 459/11 v k. ú. Podtureň, za účelom ich využitia na verejný účel.
(uznesenie 44/3/2020) Uznesenie prijaté o 18:50 hod. Odporučili: 6, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomný: 1 (Ing. Zdeno Mlynarčík). Ďalej p. starosta informoval o ponuke na odkúpenie rodinného domu súp. č. 85/1 od p. Heleny Krivulčíkovej. Ponuka sa medzi časom stala
neaktuálna, nakoľko p. Krivulčíková už rodinný dom predala. Rodinný dom majiteľ momentálne prerába. P. zástupkyňa informovala, že celý týždeň jej zvonil telefón
s tým, že občania Podturne sú nespokojní s tým, že nehnuteľnosť kúpil občan rómskej národnosti a obávajú sa, že do domu nasťahuje rómov. P. zástupkyňa: schyľuje sa k petícii.
Hlavná kontrolórka: takúto petíciu budete musieť zamietnuť ako rasovo motivovanú. Obec
môže kúpiť nehnuteľnosť len na presne stanovený účel. Tento dom mohol kúpiť ktorýkoľvek občan Podturne. P. zástupkyňa: p. Zubaj kupuje takéto nehnuteľnosti, rekonštruuje ich
a ďalej ich dáva do prenájmu. P. starosta: v dome by mali byť tri nájomné byty. P. Chaloupková: p. Zubaj je slušný človek. Ďalej p. starosta informoval o žiadosti nájomníkov bytových domov 501/16 a 502/14 o rozšírenie parkoviska pri bytových domoch. Nakoľko
pozemky okolo bytových domov nie sú vo vlastníctve obce, obec plánuje osloviť vlastníkov pozemkov a pozemky od nich prenajať. Následne obec plánuje rozšíriť parkovacie
plochy smerom ku križovatke ul. Jozefa Žiaka a ul. Pri Váhu. Obec nesúhlasí s parkovaním
na zelených plochách. P. starosta informoval, že rekonštrukcia domu smútku je dokončená.
Na ulici Ela Romančíka je vybudovaný vodovod a kanalizácia a prípojky po hranice pozemkov. Na ulici K sihoti riešime realizáciu projektu na elektrickú prípojku na verejné
osvetlenie. Verejné osvetlenie je vybudované, na ulici je päť stĺpov verejného osvetlenia,
ale je ho potrebné napojiť na elektrickú energiu. Rovnaký problém je potrebné riešiť
v časti Roveň na ulici Strojárskej. P. starosta informoval o nutnosti vybudovať státie na
kontajnery na ul. Pri Váhu pri prečerpávačke. Oslavy SNP a Dňa obce sa uskutočnia
v skromnejšom duchu, nakoľko akcie s počtom nad 1000 účastníkov je kvôli koronavírusu
stále zakázané organizovať. P. starosta: okolo 18:00 hod. sa položia vence ku pamätníku
padlých, zapáli sa vatra a Jarko Vozárik by viedol zábavu. OZ vzalo na vedomie informácie starostu. (uznesenie 44/3/2020) Uznesenie prijaté o 18.50 hod. Vzali na vedomie: 6,
Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 1 (Ing. Zdeno Mlynarčík).

21. P. Chaloupková informovala, že P. Hvostík by chcel kúpiť časť kanála pri svojom rodinnom dome. P. Hvostík si má napísať žiadosť, a obecné zastupiteľstvo sa tým bude zaoberať. P. Dzuriak chcel vedieť, či by bolo možné zasypať kanál na ul. Jozefa Žiaka a kedy
začne Slovak Telekom budovať optiku v obci. P. starosta: na kanál treba nájsť financie, na
vykopanie, zasypanie a bude treba nakúpiť rúry. Čo sa týka optiky, zistíme kedy plánujú
začať. P. Vozárik: čo s prechodom cez kanál oproti Jozefovi Žiakovi? Skracujú si tadiaľ
cestu deti aj dospelí. Môže sa im niečo stať. P. starosta: sú to súkromné pozemky, môžeme
tam umiestniť dopravnú značku zákaz prechodu. Ďalej p. Vozárik informoval, že sa niektorý dôchodcovia z obce sťažovali, že neboli zabezpečené obedy počas mimoriadnej situácie. P. starosta: osobný odber alebo rozvoz obedov bol zabezpečený u p. Kutlíka tu
v Podturni, alebo v penzióne UNA v Liptovskom Jáne. O možnosti zabezpečenia stravy
boli občania informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu aj webovej stránky obce. Čo
sa týka obedov, ktoré dôchodcom vozila Agria Liptovský Ondrej, a.s., rozvoz týchto obedov bol počas mimoriadnej situácie zrušený. Následne Agria z dôvodu rekonštrukcie kuchyne ponúkla možnosť dovážať obedy za zvýšenú cenu 3,80 €, o čom boli dôchodcovia
oboznámení prostredníctvom dotazníka. Nakoniec nás Agria Liptovský Ondrej, a.s. infor8

movala, že kuchyňu prenajala a nový nájomca nás bude o možnosti odoberať obedy informovať až po 15.07.2020. P. Vozárik informoval, že občanov Podturne aj okolitých obcí
zaujíma, kedy sa začne výstavba na Nižnej Rovni. P. starosta: predaj pozemkov by mohol
začať v druhej polovici budúceho roku. Firma Promt s.r.o. na tom intenzívne pracuje. P.
zástupkyňa sa informovala, ako postupuje žiadosť o pridelenie kontajnerov na papier. Žiadosť je podaná, spoločnosť Envi Pak musí žiadosť prejednať, ale dostali sme prísľub, že
ďalšie dva kusy kontajnerov dostaneme.
22. Členka návrhovej komisie p. Vejová prečítala návrh uznesení obecného zastupiteľstva č.
3/2020.

23. Na záver poďakoval pán starosta prítomným poslancom za účasť na dnešnom zasadnutí
a zasadnutie ukončil. Zasadnutie ukončené o 19:25 hod..

V Podturni dňa 18.06.2020

Zapísala:
Bc. Dana Čenková

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

Zápisnicu overili:
Jaroslav Vozárik

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

Zdeno Kondor

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

Marián Vojtík
Starosta
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