Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovská Porúbka
konaného dňa 15. marca 2022
Prítomní: Mgr. Jana Gazdičová, starostka
Poslanci: p. Ľuboš Čajnák, , p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan
Vlček
Ospravedlnení: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, Ing. Martin Lenárt
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. Starostka privítala kronikárku Mgr. Soňu
Šebovú.
Pozvánka s návrhom programu bola zverejnená na úradnej tabuli a webovom sídle obce.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke podľa § 11 ods. 4 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.
10.
11.

12.
13.
14.

Otvorenie a schválenie programu
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 1–7/2022 zo dňa 18.01.2022
Schválenie zápisu do kroniky za rok 2020, odmena kronikárke
Správa Komisie na ochranu verejného záujmu
Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly plnenie uznesení OZ za rok 2021
Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za 2021
Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach č. 19, 20, 21 a 22/2021
Oprava Lávky pre peších
Plán verejného obstarávania na rok 2022
VZN č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektu Materskej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liptovská Porúbka a na záujmové vzdelávanie a činnosť
detí.
Schválenie odmeny pre domovníkov a zmena poplatku za výkon správy
Rôzne informácie a interpelácie poslancov
Záver

Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, p. Roman Kuffa, p. Ladislav Hutka, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0

2. Do návrhovej komisie starostka navrhla p. Ľuboša Čajnáka, p. Romana Kuffu, Ing. Milana
Vlčeka, vyhotovením zápisnice poverila p. Miriam Pallovú, za overovateľov zápisnice určila p.
Ladislava Hutku a Ing. Katarínu Piklovú
A) Volí návrhovú komisiu v zložení: p. Ľuboš Čajnák, p. Roman Kuffa, Ing. Milan Vlček
B) Berie na vedomie určenie zapisovateľky p. Miriam Pallovej a overovateľov zápisnice
p. Ladislava Hutku a Ing. Katarínu Piklovú
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, p. Roman Kuffa, p. Ladislav Hutka, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
3. Starostka postupne prešla uznesenia č. 1-7/2022 zo dňa 18. 01. 2022. Na záver konštatovala, že
uznesenia sa plnia priebežne.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 1–7/2022 zo dňa
18.01.2022 a konštatuje ich priebežné plnenie.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, p. Roman Kuffa, p. Ladislav Hutka, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
4. Návrh zápisu do kroniky za rok 2020 bol poslancom doručený spolu s ostatným pracovným
materiálom. Pripomienky a dotazy poslancov boli zapracované do návrhu. Starostka odovzdala
slovo kronikárke Mgr. Šebovej. Kronikárka informovala, že jej bol ešte doručený zápis od
Základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov, ktorý bude do kroniky
doplnený. V krátkej diskusii na návrh Ing. Milana Vlčeka bola za prácu kronikárky navrhnutá
odmena vo výške 680,- €. Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A, Schvaľuje predložený zápis do kroniky za rok 2020
B, Schvaľuje odmenu kronikárke za vykonanie zápisu do kroniky za rok 2020 v sume 680,- €
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, p. Roman Kuffa, p. Ladislav Hutka, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0

5. P. starostka odovzdala slovo predsedníčke Komisie pre ochranu verejného záujmu. Ing.
Katarína Piklová informovala, že komisia bola zvolaná za účelom vyhodnotenia Oznámenia
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2021, ktoré starostka doručila na
obecný úrad v zákonom stanovenej lehote. Členovia preskúmali úplnosť oznámenia a vyhodnotili
ho. V závere komisia konštatovala, že starostka obce neporušila ustanovenie zákona č. 357/2004
Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v z.n.p..
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie informáciu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií,
zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov v ktorej konštatuje, že starostka obce neporušila
ustanovenie ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v z.n.p.. Po prerokovaní informácie v obecnom zastupiteľstve bude
Oznámenie zverejnené v zmysle platnej legislatívy.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, p. Roman Kuffa, p. Ladislav Hutka, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
6. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ
za rok 2021 bola poslancom doručená s ostatným pracovným materiálom.

v Liptovskej Porúbke

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ v
Liptovskej Porúbke za rok 2021
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, p. Roman Kuffa, p. Ladislav Hutka, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
7. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Liptovská Porúbka za rok 2021 bola
taktiež doručená poslancom s pracovným materiálom. Hlavná kontrolórka na záver konštatovala,
že obec jej pre prácu hlavného kontrolóra vytvárala dobré pracovné podmienky, ktoré boli v roku
2021 obmedzené z dôvodu pandémie.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2021
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, p. Roman Kuffa, p. Ladislav Hutka, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
8. Poslanci postupne prešli rozpočtové opatrenia č. 19,20,21,22/2021 a vypočuli si stanovisko
hlavnej kontrolórky k navrhovaným zmenám rozpočtu. Uvedené zmeny rozpočtu sú v súlade so

Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Liptovská Porúbka a sú v kompetencii
starostky obce alebo ide o účelové prostriedky zo štátneho rozpočtu alebo účelové dary od
subjektov mimo verejnej správy, o ktorých orgány obce nerozhodujú. Predseda návrhovej komisie
prečítal návrhy uznesení a poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 19/2021 v súlade s §14 ods. 2 písm.
2 písm. b), c) a d) 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 7.985,- € a povolené prekročenie a viazanie účelových výdavkov vo výške 7.985,- €.
Rozpočtové opatrenie so stanoviskom hlavnej kontrolórky tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
uznesenia
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, p. Roman Kuffa, p. Ladislav Hutka, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 20/2021 v súlade s §14 ods. 2 písm.
2 písm. b) a c) 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 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: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, p. Roman Kuffa, p. Ladislav Hutka, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 21/2021 v súlade s §14 ods. 2 písm.
2 písm. b) a c) 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 554,- € a povolené prekročenie a viazanie bežných výdavkov vo výške 554,- €. Rozpočtové
opatrenie so stanoviskom hlavnej kontrolórky tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia

Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, p. Roman Kuffa, p. Ladislav Hutka, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 22/2021 v súlade s §14 ods. 2 písm.
2 písm. b) a c) 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 863,- € a povolené prekročenie a viazanie bežných výdavkov vo výške 863,- €. Rozpočtové
opatrenie so stanoviskom hlavnej kontrolórky tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia

Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, p. Roman Kuffa, p. Ladislav Hutka, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
9. Ako už starostka v minulom období informovala ide o opravu lávky ponad rieku Váh v areáli
bývalého SKI Centra Zapač, ktorá sa zaraďovala do majetku obce koncom roku 2020
v zostatkovej hodnote 3.757,71 €. Lávka je t.č. uzavretá pre zlý technický stav a jej opätovné
otvorenie by pomohlo hlavne občanom našej obce, keďže cesta popri Váhu je v zlom stave a je
veľmi frekventovaná. Obec oslovila správkyňa Kominutnej nadácie Liptov (KNL) s tým, že by
chceli v spolupráci s obcou opraviť lávku. Finančné prostriedky na opravu lávky by združila obec,
KNL a finančnú pomoc prisľúbila aj konateľka spoločnosti Rettenmeier Tatra Timber s.r.o..
V prvom rade je potrebné aktualizovať projektovú dokumentáciu. Pôvodná projektová
dokumentácia bola vyhotovená spoločnosťou Beťkoprojekt Ružomberok a jej aktualizácia by
stála 3.500,- €. V tejto cene je zahrnutá projektová dokumentácia, statický posudok a rozpočet
rekonštrukčných prác. Bez vypracovania projektovej dokumentácie nie je možné združiť finančné
prostriedky a lávku rekonštruovať. Poslanci v krátkej diskusii jednomyseľne súhlasili
s vypracovaním projektovej dokumentácie ,, Rekonštrukcia lávky pre peších ponad rieku Váh, k.ú.
Liptovská Porúbka“ a s použitím rezervného fondu na tento účel vo výške 3.500,-€.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie informáciu podanú starostkou o možnosti financovania rekonštrukcie Lávky
pre peších ponad rieku Váh
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, p. Roman Kuffa, p. Ladislav Hutka, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 3.500,-€ na vypracovanie projektovej
dokumentácie ,, Rekonštrukcia lávky pre peších ponad rieku Váh, k.ú. Liptovská Porúbka“
B) Schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2022 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 3.500,-€ a povolené prekročenie a viazanie kapitálových výdavkov vo výške 3.500,- €.

Rozpočtové opatrenie so stanoviskom hlavnej kontrolórky tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
uznesenia.
C) Schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie v hodnote 3.500 €.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, p. Roman Kuffa, p. Ladislav Hutka, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
10. Poslanci obdržali plán verejného obstarávania na rok 2022. Sú v ňom zahrnuté tovary, služby
a práce, ktorých potreba je nám známa. V prípade ďalších investícií, ktoré nebudú schválené
v pláne verejného obstarávania na rok 2022 budú riešené na rokovaniach obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje plán verejného obstarávania Obce Liptovská Porúbka na rok 2022
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, p. Roman Kuffa, p. Ladislav Hutka, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy
a správu objektu Materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liptovská Porúbka a na
záujmové vzdelávanie a činnosť detí bol taktiež zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom
sídle. Počas zverejnenia nebol pripomienkovaný zo strany poslancov ani verejnosti.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke sa uznieslo na prijatí:
Všeobecne záväzného nariadenia č. č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu
objektu Materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liptovská Porúbka a na záujmové
vzdelávanie a činnosť detí.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, p. Roman Kuffa, p. Ladislav Hutka, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Pri prijímaní VZN bola dodržaná podmienka hlasovania minimálne 3/5 väčšiny prítomných
poslancov

12. Starostka informovala, že nájomcovia bytov s.č. 505, 506, 555 a 556 platia nájomníci poplatok
za výkon správy 3,32 €/byt/mesiac, tento poplatok nepostačuje na pokrytie všetkých nákladov
spojených s prevádzkou bytových domov. Starostka informovala, že z týchto finančných
prostriedkov budú platení aj domovníci v bytových domoch, ktorí si za svoju prácu zaslúžia aspoň
symbolickú odmenu.

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje poplatok za výkon správy vo výške 5,-€ /mesiac/byt.
S účinnosťou od 01.04.2022
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, p. Roman Kuffa, p. Ladislav Hutka, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
13. V bode rôzne najprv informovala starostka a potom bol poskytnutý priestor pre interpelácie
poslancov.
Starostka informovala:
- v piatok 11.3. 2022 bola vyhlásená mimoriadna situácia v lokalite Šmýkanec v dôsledku požiaru
provizórnych drevených obydlí. Záchranné práce boli zahájené okamžite po príchode záchranných
zložiek na miesto požiaru okolo 17.00 hod. jednotkami HaZZ Liptovský Hrádok, DHZO Hybe
a DHZO Liptovská Porúbka. V súčinnosti s Policajným zborom SR a Železničnou políciou SR
uzatvorili miesto udalosti a regulovali pohyb osôb.
Po prijatí oznámenia boli na mieste požiaru členovia krízového štábu obce Liptovská Porúbka.
Následne o 18:00 hod. krízový štáb prijal operatívne rozhodnutia a pokračovalo sa v záchranných
prácach. Osobám boli po dohode s ich rodinnými príslušníkmi zabezpečené základné životné
potreby. Náhradné ubytovanie, ktoré im bolo zabezpečené zo strany obce poškodené osoby
odmietli.
T.č. mimoriadna situácia stále trvá až do vyčistenia požiaroviska. Dnes bolo miesto požiaru
čistené, zmesový stavebný odpad z požiaru bol po dohode so zástupcami mesta odvážaný na
skládku Žadovica do Liptovského Hrádku. Náklady na odstraňovanie následkov mimoriadnej
situácie budú refundované Okresným úradom Liptovský Mikuláš. V tejto súvislosti starostka
informovala ohľadom prístupu k miestu požiaru. Vlastník pozemku p. Šupala bol ústretový dal
súhlas na užívanie súkromného pozemku, ktorý sa nachádza pod prístupovou obslužnou
komunikáciou na čas nevyhnutný na vypratanie zhoreniska. Vlastníci nehnuteľností
nachádzajúcich sa v lokalite Šmýkanec sa o túto obslužnú cestu starajú a udržiavajú si ju
v prejazdom stave. K tomuto len krátka informácia, poslanci OZ sa už na svojich rokovaniach
zaoberali touto obslužnou komunikáciou, ktorú vybudovali Železnice SR. Už v minulosti poslanci
konštatovali, že obslužná komunikácia nie je v majetku obce ako stavba. Vo vlastníctve obce je
len pozemok parc.č. E-KN 609/2 evidovaná na LV ako ostatná plocha.
- požiarom postihnutým osobám môže obec poskytnúť jednorazovú finančnú pomoc, o jej
poskytnutí a výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Starostka požiadala poslancov, aby sa
vyjadrili k možnosti poskytnutia jednorazovej sociálnej dávky.
p. Ľuboš Čajnák navrhol poskytnúť jednorazovú dávku vo výške 30,-€ na občana s trvalým
pobytom v obci Liptovská Porúbka vo veku nad 15 rokov.
Ing. Milan Vlček navrhol poskytnúť jednorazovú dávku vo výške 50,-€ na občana s trvalým
pobytom v obci Liptovská Porúbka vo veku nad 15 rokov. O jeho návrhu poslanci hlasovali.

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Berie na vedomie informáciu starostky o vyhlásení mimoriadnej situácie dňa 11.03.2022
v súvislosti s požiarom provizórnych drevených obydlí v k.ú. Liptovská Porúbka, lokalita
Šmýkanec a priebehu záchranných práce v rozsahu poskytnutia základných životných potrieb,
náhradného ubytovania pre občanov s trvalým pobytom na území obce a odstránenie zmesového
stavebného odpadu vzniknutého v dôsledku požiaru s tým, že náklady budú refundované v rámci
mimoriadnej situácie zo štátneho rozpočtu.
B) Schvaľuje poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky vo výške 50,- € na občana s trvalým
pobytom v obci Liptovská Porúbka vo veku nad 15 rokov.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, p. Roman Kuffa, p. Ladislav Hutka, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Starostka požiadala p. Pallovú o informáciu ohľadom prebiehajúcich exekúcií a odovzdala jej slovo.
Tá následne informovala poslancov o podaných exekúciách a zrážkach zo mzdy, ktoré boli
vykonávané za posledných 5 rokov. V rokoch 2017-2022 bolo 44 fyzických osôb a 5 právnických
osôb exekuovaných, prihlásením pohľadávky do konkurzu a zrážkami zo mzdy. V roku 2021 bola
exekuovaná suma 13.273.26 €, obec vymohla k 31.12.2021 cca 10.000 €. Dvom právnickým osobám
boli uložené sankcie - úroky z omeškania. 12 osôb bolo v osobných bankrotoch. Pohľadávky voči
osobám v osobnom bankrote obec eviduje, ale podstatou
osobného bankrotu je,
že pohľadávky veriteľov sa stanú voči dlžníkovi nevymožiteľné. Každoročne obec doručí daňovým
dlžníkom 20-40 výziev za neuhradené dane a poplatok. Do dnešného dňa nám ešte nepodali všetci
exekútori správy o prebiehajúcich exekúciách.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie informáciu o stave vymáhaných daňových pohľadávok v období rokov 20172021
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, p. Roman Kuffa, p. Ladislav Hutka, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Interpelácie poslancov.
Ing. Katarína Piklová sa dotazovala, či obec môže informovať občanov žijúcich v provizórnych
obydliach na Ulici Jozefa Lenárta, aby sa situácia ako bola v lokalite Šmýkanec nezopakovala.
Starostka odpovedala, že upozorniť obec môže. Obecní policajti sú t.č. na školení od 01.06.2022
budú vykonávať hliadkovú činnosť.
P. Anna Fáberová prostredníctvo Ing. Kataríny Piklovej požiadala o náhradný termín kontroly
spoločných dvorov na Ulici Jozefa Lenárta.

Starostka odpovedala, že v dohodnutý termín boli s ňou pred obecným úradom nastúpení obecní
policajti spolu s TSP pracovníčkami no z poslancov nik neprišiel. Keďže sú momentálne obecní
policajti na školení, nový termín sa dohodne až po ukončení školenia, prípadne môže byť kontrola
vykonaná bez prítomnosti obecných policajtov.
Ing. Katarína Piklová upozornila na nahnutý stĺp verejného osvetlenie smerom ku Škole v prírode,
na výtlky na moste pri vstupe do obce a vzniesla dotaz na cestu popri rodinnom dome s.č. 199.
Starostka odpovedala, že zamestnanci z dôvodu poveternostných podmienok nestihli stĺp
dobetónovať. Akonáhle prestane mrznúť prácu dokončia. Čo sa týka mostu a cesty na Hlavnej
ulici je v správe Žilinského samosprávneho kraja. Obec ako každý rok tak aj teraz požiada
Žilinský samosprávny kraj o opravu výtlkov ako aj opravu mostového telesa. Ohľadom cesty
popri rodinnom dome s.č. 199. Stojíme na vyňatí pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
Žiadosť o vyňatie, ktorá bola doručená na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový odbor
nebola ešte vybavená. Po vybavení bude následne na Okresnom úrade, katastrálnom odbore
zapísaný geometrický plán a môžeme pokračovať v ďalších úkonoch.
P. Ľuboš Čajnák sa dotazoval, či bola na obecný úrad v poslednom období doručená žiadosť
o zmenu v ÚPNO.
Starostka odpovedala, že v poslednom období obec neeviduje žiadnu žiadosť. Žiadosti, ktoré boli
v minulosti doručené na obec boli postúpené spracovateľke ÚPNO.
Starostka informovala, že dňa 20.08.2022 sa uskutoční kultúrne podujatie Výstup na Slemä.
Požiadala poslancov, aby pouvažovali o účinkujúcich a zabezpečení občerstvenia pre účastníkov
výstupu.
Priestor pre verejnosť:
p. Soňa Šebová pochválila rekonštrukciu domu smútku a konštatovala, že by bolo vhodné
zrekultivovať pozemok nachádzajúci sa nad domom smútku.
Starostka odpovedala, že je možné pozemok rekultivovať po dohode s Urbárskym pozemkovým
spoločenstvom Liptovská Porúbka, nakoľko pozemok je spoločnou nehnuteľnosťou podielnikov
UPS Liptovská Porúbka.
14. Starostka ukončila rokovanie obecného zastupiteľstva o 18:40 h. Poďakovala prítomným za
účasť. Najbližšie rokovanie sa podľa schváleného harmonogramu uskutoční 19.04.2022 so
začiatkom o 16.30h.
Zapísala: p. Miriam Pallová.
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Starostka: Mgr. Jana Gazdičová
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Overovatelia zápisnice: p. Ladislav Hutka

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

Ing. Katarína Piklová
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