Zápisnica
zo zasadnutia OZ
č. 3/2019
konaného dňa 12.06.2019
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. 2/2019.
5. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly pracovnoprávnych vzťahov, vrátane
odmeňovania Obce Podtureň.
6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Podtureň na II. polrok 2019.
7. Návrh VZN obce Podtureň č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť MŠ a príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Podtureň.
8. a) Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu Záverečného účtu obce Podtureň za rok 2018
b) Záverečný účet Obce Podtureň za rok 2018
9. a) Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej obcou dňa 21.03.2019.
b) Schválenie prevodu a zmluvných podmienok Kúpnej zmluvy – podiel na pozemku na parc. č.
KN-C 644/138 a podielu na pozemku parc. č. KN-C 644/139 a KN-C 644/143.
10. Schválenie prevodu a zmluvných podmienok Kúpnej zmluvy – parc. č. KN-C 644/108.
11. Informácia o rozpočtových opatreniach starostu obce.
12. a) Stanovisko hlavnej kontrolórky k zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením.
b) Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením.
c) Návrh použitia prostriedkov mimorozpočtových fondov ku zmene rozpočtu.
13. Žiadosť ŠK ST Podtureň o predĺženie Zmluvy o výpožičke nebytového priestoru – kultúrneho domu.
14. Žiadosť Vladimíra Luptovského o prenájom priestorov v polyfunkčnom dome „Elán“ za účelom
poskytovania masérskych služieb.
15. Žiadosť p. Petra Sorgera o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce pri autoservise p. Sorgera
v časti obce Roveň.
16. a) Schválenie zmluvných podmienok Darovacej zmluvy s Regionálnym rozvojom Liptova s.r.o.
b) Určenie nadobúdacej ceny darovaného majetku – miestnej komunikácie a verejného osvetlenia – I.
etapa.
17. Schválenie prevodu a zmluvných podmienok Zámennej zmluvy – Ing. Mayer.
18. Žiadosť p. Jána Hanáka o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-E 533/1.
19. Rôzne:
a) Inventarizácia majetku obce k 31.12.2018.
b) Podnet p. Šimona Kramára týkajúci sa umiestnenia značiek zákaz státia na ul. Hlavná.
20. Informácie starostu.
21. Interpelácie poslancov.
22. Návrh uznesení.
23. Záver

1. V úvode dnešného tretieho zasadnutia obecného zastupiteľstva privítal pán starosta
prítomných poslancov. Starosta prítomných upozornil, že zasadnutie OZ sa nahráva.
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Na dnešnom zasadnutí sú neprítomní Bc. Tomáš Dzuriak, Ing. Zdeno Mlynarčík
a Jaroslav Vozárik. P. starosta skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo nie je uznášania
schopné v rozhodovaní o majetku obce, kde je potrebná 3/5inová väčšina všetkých
poslancov, t. j. 5 poslancov. Zasadnutie OZ sa začalo o 17.08 hod..

2. Za zapisovateľku zasadnutia OZ č. 3/2019 bola starostom určená p. Dana Čenková,
za overovateľov zápisnice boli starostom určení Zdeno Kondor a Bc. Ivona Vejová. OZ
vzalo na vedomie určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice zasadnutia OZ č.
3/2019. Do návrhovej komisie boli OZ zvolení PaedDr. Jana Chaloupková a Milan Réti.
(uznesenie 47/3/2019) Uznesenie prijaté o 17.18 hod. Vzali na vedomie: 4, Proti: 0,
Zdržal sa: 0, Neprítomní: 3 (Bc. Tomáš Dzuriak, Ing. Zdeno Mlynarčík, Jaroslav
Vozárik).

3. OZ schválilo návrh programu zasadnutia OZ č. 3/2019, ktorý bol zverejnený na úradnej
tabuli obce a na webovom sídle obce od 05.06.2019 do 12.06.2019. OZ schválilo zmenu
programu zasadnutia OZ č. 3/2019 s doplnením bodu č. 18 Žiadosť p. Jána Hanáka
o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-E 533/1. OZ schválilo doplnený a upravený
program zasadnutia OZ č. 3/2019 o bod č. 18 Žiadosť p. Jána Hanáka o odkúpenie časti
pozemku parc. č. KN-E 533/1 s tým, že nasledujúce body sa v programe zasadnutia OZ
č. 3 posúvajú o jedno miesto. (uznesenie 48/3/2019) Uznesenie prijaté o 17.17 hod. Za:
4, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 3 (Bc. Tomáš Dzuriak, Ing. Zdeno Mlynarčík,
Jaroslav Vozárik).

4. Starosta vyhodnotil uznesenia zo zasadnutia OZ č. 2/2019 zo dňa 20.03.2019. OZ vzalo
na vedomie vyhodnotenie uznesení zo zasadnutia OZ č. 2/2019 zo dňa 20.03.2019,
s tým, že všetky uznesenia zo zasadnutia OZ č. 2/2019 boli splnené. Nebolo splnené
uznesenie č. 46/4/2012. Uznesenia č. 92/10/2015, 75/6/2016, 113/9/2016, 56/3/2018
a 24/1/2019 sú v plnení. (uznesenie 49/3/2019) Uznesenie prijaté o 17.21 hod. Vzali na
vedomie: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 3 (Bc. Tomáš Dzuriak, Ing. Zdeno
Mlynarčík, Jaroslav Vozárik).

5.

V tomto bode hlavná kontrolórka predložila Správu z vykonanej kontroly
pracovnoprávnych vzťahov, vrátane odmeňovania Obce Podtureň. Vykonanou
kontrolou neboli zistené nedostatky, okrem odporučenia, aktualizovať Organizačný
poriadok Obecného úradu, Pracovný poriadok a Poriadok odmeňovania zamestnancov
vzhľadom na legislatívne zmeny a potreby obce ako zamestnávateľa. OZ v Podturni
vzalo na vedomie správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly pracovnoprávnych
vzťahov, vrátane odmeňovania Obce Podtureň. (uznesenie 50/3/2019) Uznesenie prijaté
o 17.35 hod. Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 3 (Bc. Tomáš Dzuriak, Ing.
Zdeno Mlynarčík, Jaroslav Vozárik)

6. Hlavná kontrolórka predložila Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce
Podtureň na II. polrok 2019. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol v zmysle zákona
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zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce od 24.05.2019 do
10.06.2019. OZ schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Podtureň
na II. polrok 2019. OZ poverilo hlavnú kontrolórku Obce Podtureň výkonom kontrolnej
činnosti v zmysle plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 (uznesenie 51/3/2019)
Uznesenie prijaté o 17.37 hod. Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 3 (Bc. Tomáš
Dzuriak, Ing. Zdeno Mlynarčík, Jaroslav Vozárik).

7. V bode 7 p. starosta predložil Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Podtureň č.
2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť Materskej školy a príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Podtureň. Návrh VZN č. 2/2019 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom
sídle obce od 28.05.2019 do 12.06.2019. Hlavným dôvodom spracovania VZN bola
zmena finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
stravníkov s účinnosťou od 01.09.2019, ktoré vydáva Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR. Nakoľko Obec Podtureň dováža stravu do materskej školy na
základe zmluvy zo ZŠ s MŠ z Liptovského Jána, je pre Obec Podtureň zároveň záväzné
pásmo, ktoré schválila Obec Liptovský Ján – t. j. 2. pásmo. OZ sa uznieslo na
Všeobecne záväznom nariadení Obce Podtureň č. 2/2019 o určení výšky príspevku na
činnosť Materskej školy a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej
školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Podtureň.. Poslanci sa uzniesli na
VZN č. 2/2019 o 17.42 hod. Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 3 (Bc. Tomáš
Dzuriak, Ing. Zdeno Mlynarčík, Jaroslav Vozárik), čím bola splnená zákonná
podmienka na prijatie nariadenia – súhlas 3/5 väčšiny prítomných poslancov.

8. a) Hlavná kontrolórka predložila Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
k Návrhu Záverečného účtu obce Podtureň za rok 2018. Návrh Záverečného účtu bol
zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle Obce Podtureň od 27.05.2019 do
12.06.2019. Hl. kontrolórka potvrdila, že neboli zistené žiadne rozdiely a navrhuje
obecnému zastupiteľstvu potvrdiť usporiadanie prebytku rozpočtového hospodárenia.
Poslanci OZ vzali na vedomie Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Podtureň
k Návrhu Záverečného účtu obce Podtureň za rok 2018. (uznesenie 52/3/2019)
Uznesenie prijaté o 17.45 hod. Vzali na vedomie. 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 3
(Bc. Tomáš Dzuriak, Ing. Zdeno Mlynarčík, Jaroslav Vozárik).
b) Starosta predložil Obecnému zastupiteľstvu Návrh Záverečného účtu Obce Podtureň
za rok 2018. OZ schválilo: 1) Záverečný účet Obce Podtureň za rok 2018 a celoročné
hospodárenie bez výhrad. 2) Použitie zostatku – prebytku bežného a kapitálového
rozpočtu vo výške 14.180,08 € na tvorbu rezervného fondu. (uznesenie 52/3/2019)
Uznesenie prijaté o 17.45 hod. Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 3 (Bc. Tomáš
Dzuriak, Ing. Zdeno Mlynarčík, Jaroslav Vozárik).
c) OZ potvrdilo usporiadanie schodku finančných operácií k 31.12.2018 vo výške
212 633,96 € z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu. (uznesenie 52/3/2019)
Uznesenie prijaté o 17.45 hod. Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 3 (Bc. Tomáš
Dzuriak, Ing. Zdeno Mlynarčík, Jaroslav Vozárik).
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9. V bode 9a a 9b nebolo prijaté uznesenie, pretože vo veci nebolo možné rozhodnúť,
nakoľko obecné zastupiteľstvo nebolo uznášania schopné v rozhodovaní o majetku
obce, kde je potrebná 3/5inová väčšina všetkých poslancov, t. j. 5 poslancov.

10. Rovnako aj v bode č. 10 nebolo prijaté uznesenie, pretože vo veci nebolo možné
rozhodnúť, nakoľko obecné zastupiteľstvo nebolo uznášania schopné v rozhodovaní
o majetku obce, kde je potrebná 3/5inová väčšina všetkých poslancov, t. j. 5
poslancov.
11. V bode č. 11 p. starosta informoval poslancov o rozpočtových opatreniach starostu č. 6,
7, 8, 9 a 10/2019. Rozpočtové opatrenia sú v súlade s § 14, ods. 2 písm. b) a 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. 6 sa týka
povoleného prekročenia a viazania príjmov a povoleného prekročenia a viazania
výdavkov: navýšenia príjmov – Dane z príjmov + 2000,- €, navýšenia výdavkov – Obec
– Tovary a služby + 1000,- €, navýšenia výdavkov – Obec – Bežené transfery + 50,- €,
navýšenia výdavkov – Ochrana pred požiarmi – Tovary a služby + 300,- €, navýšenia
výdavkov – Všeobecná zdravotná starostlivosť – Tovary a služby + 50,- €, navýšenia
výdavkov – Predprimárne vzdelávanie – Tovary a služby + 600,- €. Rozpočtové
opatrenie č. 7 sa týka povoleného prekročenia a viazania príjmov a povoleného
prekročenia a viazania výdavkov: navýšenia príjmov – Tuzemské bežné granty
a transfery + 940,- €, navýšenia príjmov - Tuzemské bežné granty a transfery + 1400,€, navýšenia výdavkov – Voľby – Mzdy, platy, služobné príjmy + 60,- €, navýšenia
výdavkov – Voľby – Poistné a príspevok do poisťovní + 42,- €, navýšenia výdavkov –
Voľby – Tovary a služby + 588,- €, navýšenia výdavkov – Predprimárne vzdelávanie –
Mzdy, platy, služ. príjmy + 250,- € a navýšenia výdavkov – Ochrana pred požiarmi –
Tovary a služby + 1400,- €. Rozpočtové opatrenie č. 8 sa týka povoleného prekročenia
a viazania príjmov a povoleného prekročenia a viazania výdavkov: navýšenia príjmov –
Dane z príjmov + 2000,- €, navýšenia výdavkov – Obec – Tovary a služby + 1100,- €,
navýšenia výdavkov – Cestná doprava – Tovary a služby + 400,- €, navýšenia výdavkov
– Nakladanie s odpadmi – Tovary a služby + 200,- € a navýšenia výdavkov –
Predprimárne vzdelávanie – Tovary a služby + 300,- €. Rozpočtové opatrenie č. 9 sa
týka povoleného prekročenia a viazania príjmov a povoleného prekročenia a viazania
výdavkov: navýšenia príjmov – Dane z príjmov + 2000,- €, navýšenia výdavkov – Obec
– Tovary a služby + 300,- €, navýšenia výdavkov – Ochrana pred požiarmi – Tovary
a služby + 400,- €, navýšenia výdavkov – Cestná doprava + 1000,- € a navýšenia
výdavkov – Staroba – Bežné transfery + 300,- €. Rozpočtové opatrenie č. 10 sa týka
povoleného prekročenia a viazania príjmov a povoleného prekročenia a viazania
výdavkov: navýšenia príjmov – tuzemské bežné granty a transfery + 1000,- €
a navýšenia výdavkov – Náboženské a iné spoločenské služby – Tovary a služby +
1000,- €. OZ v Podturni vzalo na vedomie rozpočtové opatrenia starostu č. 6, 7, 8, 9 a
10/2019. (uznesenie 53/3/2019) Uznesenie prijaté o 17:56 hod. Vzali na vedomie: 4,
Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 3 (Bc. Tomáš Dzuriak, Ing. Zdeno Mlynarčík,
Jaroslav Vozárik)
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12. a) Hlavná kontrolórka predložila stanovisko k rozpočtovému opatreniu č. 11/2019.
Poslanci OZ vzali na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Podtureň k
rozpočtovému opatreniu č. 11/2019. (uznesenie 54/3/2019) Uznesenie prijaté o 17.59
hod. Vzali na vedomie. 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 3 (Bc. Tomáš Dzuriak, Ing.
Zdeno Mlynarčík, Jaroslav Vozárik). b) Starosta predložil Obecnému zastupiteľstvu
návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2019. Navrhovanou zmenou
rozpočtu sa realizuje: a) - podľa ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), c) a d) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: – povolené prekročenie a viazanie
finančných operácií v rovnakej výške 74 500,- € na strane príjmov aj výdavkov a za b)
použitie prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov k zmene rozpočtu na
konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia a to na nasledovné kapitálové výdavky: zhotovenie projektovej dokumentácie a spolufinancovanie realizácie stavby „Stavebné
úpravy a modernizácia hasičskej zbrojnice v obci Podtureň“ + 10000,- € a – zhotovenie
projektovej dokumentácie a spolufinancovanie realizácie stavby „Rekonštrukcia MK na
ul. Kamenie“ + 4000,- €. Poslanci OZ schválili b) zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 11/2019 a za c) použitie prostriedkov mimorozpočtových peňažných
fondov k zmene rozpočtu na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia. (uznesenie
54/3/2019) Uznesenie prijaté o 17.59 hod. Vzali na vedomie. 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomní: 3 (Bc. Tomáš Dzuriak, Ing. Zdeno Mlynarčík, Jaroslav Vozárik).

13. Športový klub – stolného tenisu, o. z., so sídlom Jána Böhmera 54, Podtureň požiadal o
predĺženie Zmluvy o výpožičke nebytového priestoru – sály kultúrneho domu na
tréningy a zápasy stolnotenisového oddielu. OZ v Podturni schválilo na základe
žiadosti Športového klubu – stolného tenisu, o. z., Jána Böhmera 54, 033 01 Podtureň,
predĺženie Zmluvy o výpožičke nebytového priestoru – sály kultúrneho domu
v Podturni do 30.06.2020. (uznesenie 55/3/2019) Uznesenie prijaté o 18.05 hod. Za: 4,
Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 3 (Bc. Tomáš Dzuriak, Ing. Zdeno Mlynarčík,
Jaroslav Vozárik).

14. Vladimír Luptovský požiadal o prenájom nebytových priestorov v polyfunkčnej budove
„Elán“, za účelom poskytovania masérskych služieb. Jedná sa o zdravotne
znevýhodnenú osobu, ktorá bude finančne podporovaná cez Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny. Hl. kontrolórka obec musí postupovať podľa zákona o majetku obcí, tzn. dnes
môžete schváliť zámer prenájmu pre p. Luptovského z titulu osobitného zreteľa, zámer
musí byť zverejnený po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle obce. Až potom
môže byť schválený samotný prenájom. Bc. Ivona Vejová dobu nájmu nedávajme na
dobu neurčitú. Starosta zistím na ÚPSVaR na akú dobu musí byť dĺžka nájmu. OZ
v Podturni schválilo v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov zámer na prenájom nehnuteľného majetku obce –
nebytového priestoru o výmere 77,74 m2 nachádzajúceho sa zo severovýchodnej strany
Polyfunkčnej budovy súp. č. 166 na parc. č. KN-C 443/6 z dôvodu hodného osobitného
zreteľa záujemcovi Vladimírovi Luptovskému, Liptovský Peter 247, 033 01 Liptovský
Hrádok, za účelom poskytovania masérskych služieb. Cena za prenájom nebytového
priestoru je 40,- €/1 m2/rok.
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Za prípad hodný osobitného zreteľa OZ v Podturni považuje:
- skutočnosť, že ide o poskytovanie služieb občanom,
- priestory sú obcou dlhodobo nevyužívané,
- zefektívnenie využitia daných priestorov.
(uznesenie 56/3/2019) Uznesenie prijaté o 18.20 hod. Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0,
Neprítomní: 3 (Bc. Tomáš Dzuriak, Ing. Zdeno Mlynarčík, Jaroslav Vozárik).

15. V bode 15 bola predložená žiadosť p. Petra Sorgera, Strojárska 333/9A, 033 01
Podtureň o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce na parc. č. KN-E 563/2, druh
pozemku vodná plocha, o výmere 7094 m2 vedená na LV 1104, v k. ú. Podtureň. P.
starosta objasnil, prítomným poslancom o aký pozemok v časti Roveň sa jedná. P.
Sorger má záujem vysporiadať si príjazdovú cestu o výmere cca 104 m2 pred
autoservisom. Hl. kontrolórka v tomto prípade sa môže postupovať podľa § 9a ods. 8
písm. b) o majetku obcí, keďže sa jedná o časť pozemku, ktorá je jedinou prístupovou
cestou k autoservisu p. Sorgera. V tomto prípade nie je potrebné schvaľovať zámer. Ja
odporúčam schváliť prebytočnosť danej parcely okrem časti, na ktorej je vybudovaná
miestna komunikácia Strojárska a dať obecnému úradu za úlohu vypracovať
geometrický plán za účelom budúceho využitia daného pozemku. Starosta, keď budeme
mať vypracovaný geometrický plán, potom môžeme vyzvať aj ostatné firmy v miestnej
časti Roveň, aby si odkúpili pozemky prislúchajúce k ich firmám. OZ v Podturni
schválilo prebytočnosť nehnuteľného majetku obce – pozemku parc. č. KN-E 563/2,
druh pozemku vodná plocha, o výmere 7094 m2, vedená na LV 1104, v k. ú. Podtureň,
okrem časti, na ktorej je vybudovaná miestna komunikácia Strojárska a odporučilo
obecnému úradu spracovať geometrický plán za účelom budúceho využitia daného
pozemku. OZ súhlasilo s vypracovaním geometrického plánu na náklady žiadateľa –
Petra Sorgera, Strojárska 333/9A, 033 01 Podtureň, za účelom identifikácie pozemku,
ktorý má byť predmetom budúceho prevodu podľa § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. (uznesenie 57/3/2019) Uznesenie
prijaté o 18.34 hod. Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 3 (Bc. Tomáš Dzuriak,
Ing. Zdeno Mlynarčík, Jaroslav Vozárik).

16. V tomto bode bol predložený návrh darovacej zmluvy medzi Regionálnym rozvojom
Liptova, s.r.o. ako darcom a Obcou Podtureň ako obdarovaným. Predmetom daru sú
nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Podtureň a to: stavba – miestna komunikácia (I.
etapa) „IBV Pod Modrou horou – Komunikácie a spevnené plochy – vetva B – ulica
K Modrej hore, vetva C – ulica Lipová, vetva D – ulica Orechová a vetva E – ulica
Javorová a stavba verejného osvetlenia „IBV Pod Modrou horou – Vonkajšie osvetlenie
na ulici K Modrej hore, Lipová, Orechová a Javorová“ postavené na pozemku KN-C
458/111, zapísaný na liste vlastníctva č. 501, v k. ú. Podtureň. Pozemok par. Č. KN-C
458/111 nie je predmetom daru. Ekonómka spoločnosti Regionálny rozvoj Liptova
predložila k predmetom daru ročné odpisy pre reálne určenie nadobúdacej ceny daru.
Zostatková cena miestnych komunikácii k 30.04.2019 je 35 000,- € a vonkajšieho
osvetlenia 7 000,- €. Starosta môžeme v tejto veci hlasovať, keď nás je obmedzený
počet? Hl. kontrolórka áno, predmet zmluvy nadobúdame, t. j. berieme do majetku, na
nadobudnutie sa nevzťahuje zákon o majetku obcí. OZ v Podturni schválilo Zmluvné
podmienky Darovacej zmluvy medzi Regionálnym rozvojom Liptova, s.r.o. ako darcom
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a Obcou Podtureň ako obdarovaným. Predmetom daru sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa
v k. ú. Podtureň a to: stavba – miestna komunikácia (I. etapa) „IBV Pod Modrou horou
– Komunikácie a spevnené plochy – vetva B – ulica K Modrej hore, vetva C – ulica
Lipová, vetva D – ulica Orechová a vetva E – ulica Javorová a stavba verejného
osvetlenia „IBV Pod Modrou horou – Vonkajšie osvetlenie na ulici K Modrej hore,
Lipová, Orechová a Javorová“ postavené na pozemku KN-C 458/111, zapísaný na liste
vlastníctva č. 501, v k. ú. Podtureň. Pozemok par. Č. KN-C 458/111 nie je predmetom
daru. Poslanci OZ zároveň určili nadobúdaciu cenu daru – stavby „IBV Pod Modrou
horou – Komunikácie a spevnené plochy – vetva B – ulica K Modrej hore, vetva C –
ulica Lipová, vetva D – ulica Orechová a vetva E – ulica Javorová na 35 000,- €
a nadobúdaciu cenu stavby „IBV Pod Modrou horou - Vonkajšieho osvetlenia na ul.
K modrej hore, Lipová, Orechová a Javorová“ na 7 000,- €. (uznesenie 58/3/2019)
Uznesenie prijaté o 18.41 hod. Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 3 (Bc. Tomáš
Dzuriak, Ing. Zdeno Mlynarčík, Jaroslav Vozárik).

17. V bode č. 17 schválenie prevodu a zmluvných podmienok Zámennej zmluvy medzi Ing.
Mayerom a Obcou Podtureň nebolo prijaté uznesenie, pretože vo veci nebolo možné
rozhodnúť, nakoľko obecné zastupiteľstvo nebolo uznášania schopné v rozhodovaní
o majetku obce, kde je potrebná 3/5inová väčšina všetkých poslancov, t. j. 5 poslancov.

18. Ján Hanák, Hlavná 171/64, 033 01 Podtureň požiadal obec o odkúpenie časti pozemku
na parc. č. KN-E 533/1, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 659 m2, vedená na liste
vlastníctva 1104 v k. ú. Podtureň. Ide o pozemok – zelený pás popri plote, ktorý sa
nachádza v areály družstva. Hl. kontrolórka p. starosta odporúčaš rovnaký postup ako
v bode 15 pri žiadosti p. Sorgera? Starosta áno, je to obdobný prípad ako u p. Sorgera.
Jedná sa o priľahlú plochu k pozemku ktorý už je vo vlastníctve žiadateľa. OZ
v Podturni schválilo prebytočnosť nehnuteľného majetku obce – pozemku parc. č. KNE 533/1, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 659 m2, vedená na LV 1104, v k. ú.
Podtureň a odporučilo obecnému úradu dať spracovať geometrický plán za účelom
budúceho využitia daného pozemku. OZ súhlasilo s vypracovaním geometrického plánu
na náklady žiadateľa – Jána Hanáka, Hlavná 171/64, 033 01 Podtureň, za účelom
identifikácie pozemku, ktorý má byť predmetom budúceho prevodu podľa § 9a ods. 8
písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. (uznesenie
59/3/2019) Uznesenie prijaté o 18.50 hod. Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 3
(Bc. Tomáš Dzuriak, Ing. Zdeno Mlynarčík, Jaroslav Vozárik).

19a) V tomto bode bol predložený Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o
výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018.
OZ vzalo na vedomie Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o
výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018.
(uznesenie 60/3/2019) Uznesenie prijaté o 18.52 hod. Vzali na vedomie: 4, Proti: 0,
Zdržal sa: 0, Neprítomní: 3 (Bc. Tomáš Dzuriak, Ing. Zdeno Mlynarčík, Jaroslav
Vozárik).
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19b) P. starosta predložil podnet p. Šimona Kramára, ktorý p. Kramár osobne doručil na
obecný úrad. Podnet sa týkal osadenia značiek zákaz státia na ul. Hlavná a Kamenie
v obci, ktoré bolo avizované v Podturnianskom spravodajcovi. P. starosta vyzval
prítomných poslancov, aby sa k téme vyjadrili. PaedDr. Chaloupková ak sa mám
vyjadriť z pohľadu občana, tak situácia na Hlavnej ulici je naozaj zlá, hlavne čo sa týka
parkovania pred obchodom. Keď má p. Kramár na pravej strane zaparkované 3 autá
a ľudia, ktorí prídu nakupovať zaparkujú vľavo, vtedy nie je cesta prejazdná pre napr.
sanitku alebo nebodaj hasičské auto. Nech si p. Kramár nemyslí, že budeme riešiť len
jeho státie pre nás je podstatné, aby všetci obyvatelia Hlavnej ulice boli spokojní. Podľa
môjho názoru by mali mať možnosť sa k danej téme vyjadriť všetci občania. Ja som za
odborné vypracovanie dopravného projektu, v ktorom budú navrhnuté reálne možnosti
vyriešenia danej situácie. Milan Réti nebudú brať obyvatelia týchto dvoch ulíc zákaz
státia ako diskrimináciu? Hl. kontrolórka súhlasím s p. Rétim, že prípadné obmedzenia
musia platiť plošne v celej obci. Zákonodarca Vám dal konečne možnosť si tieto veci
obmedziť aj vo všeobecne záväznom nariadení. Vo VZN-ku si môžete špecifikovať
konkrétne veci napr. povolenie státia na 2 hod., priepustnosť komunikácie, parkovanie
na verejnej zeleni, napr. aj zákaz v zime odhŕňať sneh z chodníkov na miestnu
komunikáciu a pod.. OZ v Podturni navrhlo na základe podnetu p. Šimona Kramára,
Hlavná 131/16, 033 01 Podtureň týkajúceho sa osadenia značiek zákaz státia na ul.
Hlavná v obci Podtureň zvolať Zhromaždenie obyvateľov obce č. 1/2019 k riešeniu
parkovania na verejných priestranstvách v obci, dňa 27.06.2019 o 17.00 hod.
v kultúrnom dome v Podturni. (uznesenie 61/3/2019) Uznesenie prijaté o 19.20 hod.
Za: 4, Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomní: 3 (Bc. Tomáš Dzuriak, Ing. Zdeno Mlynarčík,
Jaroslav Vozárik).

20. P. starosta informoval prítomných poslancov o pripravovaných projektoch rekonštrukcie
požiarnej zbrojnice, visutej lávky na Borovej Sihoti, domu smútku, miestnej
komunikácie Kamenie a o budovaní novej miestnej komunikácie spolu s inžinierskymi
sieťami na ul. Ela Romančíka. Starosta podali sme žiadosť na stavebný úrad o územné
konanie. Ďalej p. starosta informoval o pripravovanom developerskom projekte
reštituentov v časti obce Nižná Roveň t. j. od kyslej vody po vetrolam. Starosta
pripravovaný projekt je v súlade s územným plánom rozvoja obce. V tejto lokalite by
mali stáť rodinné domy a dva až tri bytové domy. Takáto je perspektíva do budúcna.
V časti obce Roveň sa pripravuje rozšírenie spoločnosti GÜDE Slovakia, s.r.o., plánujú
pristaviť jednu halu a spoločnosť EVOCOM s.r.o. z Liptovského Hrádku plánuje
výstavbu dvoch hál za technickými službami. Dva modré kontajneri na papier máme
spoločnosťou ENVI PAK, a. s. prisľúbené dodať a všetky kontajneri z ul. Pri Váhu
budú umiestnené pri „prečerpávačke.“ OZ vzalo na vedomie informácie starostu o: pripravovaných projektoch na modernizáciu hasičskej zbrojnice, visutej lávky
v lokalite Borová Sihoť a miestnej komunikácie Kamenie, - podanej Žiadosti o územné
konanie na stavbu IInžinierske siete k IBV na ul. Ela Romančíka“, - o developerskom
projekte na IBV a HBV v časti obce Nižná Roveň od kyslej vody po vetrolam, o plánovanej výstavbe hál v miestnej časti Roveň, spoločnosťami GUDE Slovakia,
s.r.o., K sihoti 324/2, 033 01 Podtureň a EVOCOM s.r.o., SNP 249, 033 01 Liptovský
Hrádok a o zabezpečovaní kontajnerov na papier spoločnosťou ENVI-PAK, a.s..
(uznesenie 62/3/2019) Uznesenie prijaté o 19.38 hod. Vzali na vedomie: 4, Proti: 0,
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Zdržal sa: 0, Neprítomní: 3 (Bc. Tomáš Dzuriak, Ing. Zdeno Mlynarčík, Jaroslav
Vozárik).

21. P. Chaloupková poďakovala p. starostovi za sprostredkovanie stretnutia medzi
obyvateľmi ul. Pri Váhu (bývajúcich na strane rieky Váh) a p. Ing. Mayerom,
zástupcom reštituentov. Účelom stretnutia bolo dohodnúť sa na vysporiadaní pozemkov
– zelených pásov, za pozemkami obyvateľov ul. Pri Váhu ktoré ešte vlastnia reštituenti
a majú záujem tieto odpredať vlastníkom pozemkov ul. Pri Váhu. P. Chaloupková
skonštatovala, že sa dohodli. P. zástupkyňa Vejová poďakovala kolegom poslancom za
zlepšenie vzájomnej komunikácie, za účasť na kladení vencov pri miestnom pamätníku
a za účasť na MDD. Za účasť na MDD taktiež poďakovala OFK Podtureň,
stolnotenistom, hasičom a obecnému úradu. Bc. Ivona Vejová akcia mala medzi
miestnymi občanmi ale aj medzi občanmi z iných obcí veľmi dobrý ohlas. P.
zástupkyňa ďalej stručne informovala o Miestnom prerokovaní modernizácie
železničnej trate, ktoré sa konalo dňa 11.06.2019 v kultúrnom dome v Podturni.

22. Členka návrhovej komisie PaedDr. Chaloupková prečítala návrh uznesení obecného
zastupiteľstva č. 3/2019.

21. Na záver poďakoval pán starosta prítomným za účasť na dnešnom zasadnutí OZ č.
3/2019 a zasadnutie ukončil. Zasadnutie ukončené o 20.20 hod..

V Podturni dňa 12.06.2019

Zapísala:
Bc. Dana Čenková

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

Zápisnicu overili:
Bc. Ivona Vejová

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

Zdeno Kondor

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

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