Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovská Porúbka
konaného dňa 21. septembra 2021
Prítomní: Mgr. Jana Gazdičová, starostka
Poslanci: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová, Ing.
Milan Vlček
Ospravedlnení: p. Ľuboš Čajnák, Mg. Michal Harich a p. Ladislav Hutka
Ďalší prítomní: p. Danuša Beláková – hlavná kontrolórka
p. Miriam Pallová – odborný referent
1. Rokovanie otvorila Mgr. Gazdičová, starostka. Prítomní boli 5 poslanci, takže obecné
zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Rokovanie OZ je verejné. Pre potreby vyhotovenia
zápisnice sa z rokovania vyhotovuje audiozáznam.
O 15:35h p. Roman Kuffa vošiel do rokovacej miestnosti.
Pozvánka s návrhom programu bola zverejnená na úradnej tabuli a webovom sídle obce.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Schvaľuje program zasadnutia zverejnený v pozvánke:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie a schválenie programu
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 61 – 72/2021 zo dňa 10.08.2021
Informácia k plneniu úloh v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu
Obce Liptovská Porúbka v roku 2021
Oboznámenie sa s výsledkami verejných obstarávaní
Rozpočtové opatrenia č. 11- 14/2021
Správa hlavnej kontrolórky na úseku inventarizácie majetku
Rôzne informácie a interpelácie poslancov
Záver

Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Roman Kuffa, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína
Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
2. Do návrhovej komisie starostka navrhla: Ing. Katarínu Piklovú, Mgr. Annu Fáberovú a Ing.
Martina Lenárta, vyhotovením zápisnice poverila p. Miriam Pallovú, za overovateľov zápisnice
určila p. Romana Kuffu a Ing. Milana Vlčeka
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva v Liptovskej Porúbke
A) Volí návrhovú komisiu v zložení: Ing. Katarína Piklová, Mgr. Anna Fáberová, Ing. Martin
Lenárt
B) Berie na vedomie určenie zapisovateľky p. Miriam Pallovej a overovateľov zápisnice
p. Romana Kuffu a Ing. Milana Vlčeka

Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Roman Kuffa, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína
Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
3. Pri kontrole plnenia uznesení č. 61 –72/2021 zo dňa 10.08.2021 starostka postupne prešla
jednotlivé uznesenia a na záver konštatovala, že uznesenia sa plnia priebežne.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 61 –72/2021 zo dňa
10.08.2021 a konštatuje ich priebežné plnenie
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Roman Kuffa, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína
Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
4. Na obecný úrad bola dňa 08.09.2021 doručená odpoveď Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov, Oblastného výboru SZPB Liptovský Mikuláš na nami zaslanú žiadosť o podanie
informácie k plneniu úloh, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu
Obce Liptovská Porúbka v roku 2021 a Uznesenia č. 50/2021 zo dňa 15.06.2021. Starostka
oboznámila poslancov s obsahom odpovede. V krátkej diskusii poslanci jednomyseľne súhlasili
s predĺžením termínu realizácie projektu vrátane osadenia diela na náučnom chodníku SNP do
25.10.2021 a predloženia vyúčtovania do 31.10.2021. Predsedníčka návrhovej komisie prečítala
návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Berie na vedomie Informáciu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Oblastného
výboru SZPB Liptovský Mikuláš k plneniu úloh v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie
z rozpočtu Obce Liptovská Porúbka v roku 2021
B) Súhlasí s predĺžením termínu realizácie projektu vrátane osadenia diela na náučnom chodníku
SNP do 25.10.2021
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Roman Kuffa, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína
Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
5. Z dôvodu zlého technického stavu balkónov na bytových domoch 505, 506, 555 a 556 poslanci
jednomyseľne vyhlásili havarijný stav na bytových domoch s.č. 505, 506, 555 a 556 v rozsahu
poškodených balkónov.

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Vyhlasuje havarijný stav na bytových domoch s.č. 505, 506, 555 a 556 v rozsahu poškodených
balkónov.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Roman Kuffa, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína
Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Starostka informovala poslancov, že verejné obstarávanie na kompletnú sanáciu 32 balkónov BD
č. 555 a 556 prostredníctvom elektronického portálu Tendernet bolo úspešné, víťaznú cenovú
ponuku predložila firma BAU-SK s.r.o. Budínska 626/27, Lokca, vysúťažená cena 32.882,40 €
s DPH.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie informáciu, že víťaznú cenovú ponuku na zákazku ,, Kompletná sanácia
balkónov v počte 32“ na bytových domoch s.č. 555 a 556 prostredníctvom elektronického portálu
Tendernet predložila firma BAU-SK s.r.o., Lokca. Vysúťažená cena 32.882,40 € s DPH.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Roman Kuffa, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína
Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Opakované verejné obstarávanie na opravu a prestrešenie balkónov BD č. 505 a 506
prostredníctvom elektronického portálu Tendernet bolo úspešné, víťaznú cenovú ponuku
predložila firma RLK s.r.o. Lukáš Komzala, Nesluša, vysúťažená cena 15.120,- € s DPH.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie informáciu, že víťaznú cenovú ponuku na zákazku ,, Oprava a prestrešenie
balkóv v BD č. 505 a 506“ prostredníctvom elektronického portálu Tendernet predložila firma
RLK s.r.o.,Lukáš Komzala, Nesluša. Vysúťažená cena 15.120,- € s DPH.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Roman Kuffa, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína
Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Verejné obstarávanie na Odvodnenie miestnej komunikácie na ulici Na žiare bolo zrealizované
prostredníctvom elektronického portálu Tendernet dvakrát, no ani raz nebolo úspešné, nakoľko sa
nikto neprihlásil. Predpokladaná hodnota zákazky je 1.234,- € s DPH. Poslanci sa v krátkej
diskusii vyjadrili, že odvodnenie je potrebné zrealizovať v čo najkratšom čase z dôvodu
poveternostných podmienok a navrhli zadať zákazku priamym zadaním.

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Berie na vedomie informáciu, že opakované verejné obstarávane na zákazku ,,Odvodnenie
miestnej komunikácie“ na Ulici na Žiare, ktoré bolo zrealizované prostredníctvom elektronického
portálu TENDERNET bolo opäť neúspešné.
B) Schvaľuje zadanie zákazky ,,Odvodnenie miestnej komunikácie na Ulici na Žiare, ktorej
predpokladaná hodnota je 1.234,- € s DPH priamym zadaním.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Roman Kuffa, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína
Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
6. Poslanci spolu so starostkou a hlavnou kontrolórkou prešli jednotlivé návrhy rozpočtových
opatrení. Hlavná kontrolórka pri jednotlivých rozpočtových opatreniach poslancov oboznámila so
svojim stanoviskom. Rozpočtovým opatrením č. 11/2021 starostka obce schvaľuje navýšenie
bežných príjmov o správne poplatky a výnos dane z príjmov a navýšenie bežných výdavkov na
služby obecného úradu. Uvedená zmena rozpočtu je v súlade so Zásadami hospodárenia
s finančnými prostriedkami Obce Liptovská Porúbka v kompetencii starostky.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2021 v súlade s ods. 2 písm. b)
a c § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a to: povolené prekročenie a viazanie príjmov vo výške 800,-€
a povolené prekročenie a viazanie bežných výdavkov vo výške 800,- €. Rozpočtové opatrenie so
stanoviskom hlavnej kontrolórky tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Roman Kuffa, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína
Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Rozpočtovým opatrením č. 12/2021 sa realizuje navýšenie bežných príjmov o transfery zo
Štátneho rozpočtu na Deti v hmotnej núdzi. Ďalej sa realizuje vyplatenie a prijatie finančnej
zábezpeky pre odchádzajúceho a prichádzajúceho nájomníka BD. Uvedená zmena rozpočtu
nepodlieha schváleniu orgánmi obce, nakoľko sa jedná o účelovo viazané prostriedky zo štátneho
rozpočtu a účelové prostriedky – finančnej zábezpeky. Finančné prostriedky sa čerpajú v súlade
s princípom hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 12/2021 v súlade s ods. 2 písm.
b), c) a d) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a to: povolené prekročenie a viazanie účelových príjmov vo
výške 2.670,-€ a povolené prekročenie a viazanie účelových výdavkov vo výške 2.670,- €.
Rozpočtové opatrenie so stanoviskom hlavnej kontrolórky tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
uznesenia.

Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Roman Kuffa, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína
Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Rozpočtovým opatrením č. 13/2021 obecné zastupiteľstvo schvaľuje navýšenie bežných príjmov
- o príjmy z výnosu podielových daní a schvaľuje navýšenie bežných výdavkov na údržbu
nájomných bytov a transfer – dotácia Poľovníckemu združeniu Brtkovica Liptovská Porúbka.
Uvedená zmena rozpočtu je v súlade so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce
Liptovská Porúbka v kompetencii Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Porúbke. Finančné
prostriedky budú použité v súlade s rozhodnutím Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Porúbke.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 13/2021 v súlade s ods. 2 písm. b), c) a d)
§ 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a to: povolené prekročenie a viazanie bežných príjmov vo výške
3.000 ,-€, povolené prekročenie a viazanie príjmových finančných operácií použitím fondu opráv
vo výšky 6.000,00 € a povolené prekročenie a viazanie bežných výdavkov vo výške 9.000,- €.
Rozpočtové opatrenie so stanoviskom hlavnej kontrolórky tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
uznesenia.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Roman Kuffa, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína
Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Rozpočtovým opatrením sa realizuje povolené prekročenie a viazanie príjmových finančných
operácií v súlade s § 14 ods. 2 písm. d) vo výške 48.003,00 € prevodom z rezervného fondu obce
na odstránenie havarijného stavu majetku obce - balkónov BD 505, 506, 555 a 556 a povolené
prekročenie a viazanie kapitálových výdavkov spolu vo výške 48.003,00 €. Uvedená zmena
rozpočtu je v súlade so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Liptovská
Porúbka v kompetencii Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Porúbke. Finančné prostriedky budú
použité v súlade s rozhodnutím Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Porúbke.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Súhlasí s použitím rezervného fondu vo výške 48.003,-€ na opravu a sanáciu balkónov BD vo
vlastníctve obce
B) Schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 14/2021 v súlade s ods. 2 písm. c) a d)
§ 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a to: povolené prekročenie a viazanie príjmových finančných
operácií vo výške 48.003,-€ a povolené prekročenie a viazanie kapitálových výdavkov vo výške
48.003,- €. Rozpočtové opatrenie so stanoviskom hlavnej kontrolórky tvorí neoddeliteľnú súčasť
tohto uznesenia.

Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Roman Kuffa, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína
Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
7. Správa hlavnej kontrolórky na úseku inventarizácie majetku bola poslancom doručená spolu s
pozvánkou na OZ a taktiež boli poslanci o nej informovaní na predchádzajúcom rokovaní OZ,
ktoré sa konalo dňa 10.08.2021. Starostka odovzdala slovo hlavnej kontrolórke. Hlavná
kontrolórka následne informovala poslancov, že kontrolu vykonala v dňoch 11.6.2021, 22.6.2021,
27.6.2021, 7.7.2021, 26.7.2021, 6.8.2021. Cieľom kontroly je súlad vykonania inventarizácia
majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Liptovská Porúbka k 31.12.2020 vo fáze
prípravy a fáze samotného procesu vykonania inventarizácie, so zákonom č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Po konzultácii s pani starostkou, ako aj z dôvodu
personálnych zmien na úseku vedenia účtovníctva obce v priebehu účtovného obdobia roka 2021
hlavná kontrolórka odporučila vykonať mimoriadnu inventarizáciu majetku a záväzkov v zmysle
zákona o účtovníctve. Predseda Škodovej a inventarizačnej komisie Ing. Rudolf Eliáš navrhol
doplniť komisiu o dočasného člena Ing. Katarínu Piklovú.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky na úseku inventarizácie majetku
B) Schvaľuje dočasného člena Škodovej a inventarizačnej komisie Ing. Katarínu Piklovú
C) Odporúča starostke nariadiť mimoriadnu inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov na základe vykonanej kontroly na úseku inventarizácie majetku.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Roman Kuffa, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína
Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
8. V bode rôzne najprv informovala starostka a potom bol poskytnutý priestor pre interpelácie
poslancov.
Starostka informovala:
- výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície obecný policajt sa konalo dňa 14.9.2021, do
výberového konania sa prihlásili traja uchádzači, jeden uchádzač nespĺňal kvalifikačné
predpoklady, ďalší uchádzač nám tesne pred výberovým konaním oznámil, že si našiel iné
zamestnanie
- starostka informovala, že poverila zástupcu starostky Ing. Eliáša a zamestnancov obce, aby prešli
a pomerali cintorín. Požiadala zástupcu o informáciu ohľadom opravy oplotenia na cintoríne,
ktorého realizáciu máme v pláne ešte tento rok. V pláne verejného obstarávania pre rok 2021 bola
na realizáciu schválená suma cca 11.000,- €.
Ing. Rudolf Eliáš informoval poslancov, že oplotenie by bolo o dĺžke cca 360 bm. ak by sme
predpokladali, že stĺpiky by boli umiestnené od seba 3 metre bolo by osadených 120 stĺpikov.

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Berie na vedomie informáciu o oprave oplotenia obecného cintorína v zmysle Plánu verejného
obstarávania
B) Konštatuje, že verejné obstarávanie bude zahájené v zmysle Plánu verejného obstarávania cez
elektronický portál Tendernet
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Roman Kuffa, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína
Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Interpelácie poslancov:
Ing. Katarína Piklová vzniesla dotaz, či bude možné, aby obec umiestnila v obci kontajnery na
bioodpad.
Mgr. Jana Gazdičová odpovedala, od 21.09.-28.09.2021 sa v našej obci uskutoční zber
nebezpečných odpadov formou mobilnej zberne, ktorá je umiestnená v objekte obecných garáží.
Zber sme hlásili, oznam je zverejnený na webovom sídle obce a úradnej tabuli. V mesiaci október
budú umiestnené v obci veľkoobjemové kontajnery na biologicky rozložiteľný odpad
a sprístupnené veľkoobjemové kontajnery na objemný odpad z domácnosti. Termín bude
oznámený občanom po dohode s dodávateľom.
Do škôlky dňa 2. septembra nastúpilo 27 detí, ďalšie 2 deti nastúpia v priebehu mesiaca.
Predškolákov je 16. Vyučovací proces prebieha v dvoch triedach. V priebehu októbra bude
spustené výberové konanie na pozíciu riaditeľa materskej školy.
Ďalšie číslo Porúbčanských novín je v tlači, ich distribúciu predpokladáme v 39. týždni.
9. Starostka ukončila rokovanie obecného zastupiteľstva o 18:55h.. Poďakovala prítomným za
účasť. Najbližšie rokovanie sa podľa schváleného harmonogramu uskutoční 20.10.2021 so
začiatkom o 16.30h.
Zapísala: p. Miriam Pallová, v.r.
Starostka: Mgr. Jana Gazdičová, v.r.
Overovatelia zápisnice: p. Roman Kuffa, v.r.
Ing. Milan Vlček, v.r.

