Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovská Porúbka
konaného dňa 16. februára 2021
Prítomní: Mgr. Jana Gazdičová, starostka
Poslanci: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav Hutka, Ing. Milan
Vlček
Ospravedlnení: p. Roman Kuffa, 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.
O 16:33h do rokovacej miestnosti vstúpila Mgr. Anna Fáberová a Ing. Katarína Piklová
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. 110 - 126/2020 zo dňa 10.12.2020
VZN č. 15/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Liptovská
Porúbka
VZN č. 16/2021 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
Správa z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ v Liptovskej Porúbke za rok 2020
Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Liptovská Porúbka
za rok 2020
Správa z vykonanej kontroly – vykonávanie finančnej kontroly pri vybraných finančných
operáciách obce Liptovská Porúbka v roku 2020
Rozpočtové opatrenia č. 22, 23 a 24/2020
Rozpočtové opatrenia č. 1 a 2/2021
Plán verejného obstarávania
Schválenie zápisu do kroniky rok 2019 a schválenie odmeny kronikárke
Rôzne informácie a interpelácie poslancov
Záver

Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček

Zdržali sa: 0
Proti: 0
Starostka navrhla zmenu poradia bodov č. 7 a 8. Poslanci s návrhom súhlasili.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
A) Schvaľuje zmenu poradia bodov 7. a 8.
B) Schvaľuje nasledovný program zasadnutia:
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. 110 - 126/2020 zo dňa 10.12.2020
VZN č. 15/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Liptovská Porúbka
VZN č. 16/2021 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
Správa z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ v Liptovskej Porúbke za rok 2020
Správa z vykonanej kontroly – vykonávanie finančnej kontroly pri vybraných finančných
operáciách obce Liptovská Porúbka v roku 2020
Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Liptovská Porúbka
za rok 2020
Rozpočtové opatrenia č. 22, 23 a 24/2020
Rozpočtové opatrenia č. 1 a 2/2021
Plán verejného obstarávania
Schválenie zápisu do kroniky rok 2019 a schválenie odmeny kronikárke
Rôzne informácie a interpelácie poslancov
Záver

Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
2. Do návrhovej komisie starostka navrhla: Mgr. Michala Haricha, p. Ľuboša Čajnáka, Ing. Milana
Vlčka, vyhotovením zápisnice poverila p. Miriam Pallovú, za overovateľov zápisnice určila Mgr.
Annu Fáberovú a Ing. Katarínu Piklovú.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
A) Volí návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Michal Harich, p. Ľuboš Čajnák, Ing. Milan Vlček
B) Berie na vedomie určenie zapisovateľky p. Miriam Pallovej a overovateľov zápisnice
Mgr. Anna Fáberová, Ing. Katarína Piklová

Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
3. Pri kontrole plnenia uznesení č. 110 - 126/2020 zo dňa 10.12.2020 starostka postupne prešla
jednotlivé uznesenia. K Uzneseniu č. 124/2020 informovala, že žiadosti o dotácie budú zaradené
do programu najbližšieho rokovania OZ a pri ich posudzovaní sa bude postupovať v zmysle
novoprijatého VZN. Vrátila sa k Uzneseniu č. 91 zo dňa 22.9.2020 firma TEHOS s.r.o. Dolný
Kubín spracovala termovíziu, posudok bol doručený na obecný úrad a bude zaslaný poslancom.
Na záver konštatovala, že uznesenia sa plnia priebežne.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 110 - 126/2020 zo dňa
10.12.2020 a konštatuje ich priebežné plnenie.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2021 o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov obce Liptovská Porúbka bol zverejnený na úradnej tabuli ako aj na webovom sídle
obce. Poslanci sa dohodli, že VZN sa budú číslovať každý rok od čísla 1. Doručené pripomienky
boli zapracované nasledovne:
V Čl. 4 bol doplnený bod 4. Dotácia nebude poskytnutá v prípade všeobecnej žiadosti
o poskytnutie dotácie na činnosť, v žiadosti musí byť uvedený konkrétny tovar, služba alebo
práca.
Čl. 5 Podmienky poskytovania dotácií na záujmové vzdelávanie detí podľa § 6 ods. 12. písm. d)
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve bol upravený
nasledovne:
- bod 1. V zmysle tohto VZN bude obec poskytovať dotácie na záujmové vzdelávanie detí
s trvalým pobytom na území obce, v centrách voľného času alebo iných subjektoch poskytujúcich
tieto služby na území obce Liptovská Porúbka alebo inej obce.
- bod 2., písm c) Dotácia môže byť poskytnutá a žiadateľom použitá len na mzdy a prevádzku
konkrétneho subjektu, ktorý o dotáciu žiadal.
- bod 3, písm. c) Žiadateľ ku svojej žiadosti o poskytovanie dotácie okrem všeobecných príloh
k žiadosti o poskytnutie dotácie uvedených vo vzorovej žiadosti, predloží:
- menný zoznam detí s dátumom narodenia, adresou trvalého pobytu,
- rozhodnutie riaditeľa centra voľného času o prijatí dieťaťa,
- súhlas zákonného zástupcu dieťaťa s návštevou centra voľného času,
- rozhodnutie MŠ SR o zaradení centra voľného času do siete škôl a školských zariadení v SR,
v prípade ak žiada o poskytnutie dotácie prvýkrát za posledné tri roky. V prípade, ak žiadateľom je
iná právna forma napr. občianske združenie, záujmové združenie, žiadateľ k žiadosti doloží výpis
z príslušného registra.

písm. e) Obec poskytne žiadateľovi dotácie v nasledujúcich termínoch :
- do 10. dní od účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie na šesť mesiacov kalendárneho roku ( I. –
VI.) ak ide o školské zariadenie,
- do 10. dní od účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie na štyri mesiace kalendárneho roka (IX. –
XII.) ak ide o školské zariadenie,
- do 10. dní od účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie, v prípade žiadateľov mimo školských
zariadení, u týchto subjektov môže byť poskytnutá dotácia aj v splátkach dohodnutých v príslušnej
zmluve.
písm. f) Žiadateľ – školské zariadenie k žiadosti o poskytnutie dotácie na obdobie
mesiacov IX. – XII. príslušného kalendárneho roka predloží kópie žiadostí rodičov o prijatie do
CVČ a zoznamu detí v rozhodnutí o prijatí do CVČ, pokiaľ v iných dokumentoch priložených
k žiadosti na prvý polrok nenastali zmeny. Ostatní žiadatelia k žiadosti o poskytnutie dotácie
doložia súhlas rodičov s účasťou dieťaťa v združení, klube a doklad o ich registrácii v danom
subjekte
Čl. 6 Forma poskytovanie dotácií bol v bode 4 zmenený nasledovne: Na základe platnej a účinnej
zmluvy obec vykoná prevod stanovenej finančnej čiastky na účet žiadateľa.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke sa uznieslo na prijatí:
Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov
obce Liptovská Porúbka
Pri prijímaní VZN bola dodržaná podmienka hlasovania minimálne 3/5 väčšiny prítomných
poslancov.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
5. Návrh VZN č. 2/2021 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. Doručené pripomienky
boli zapracované nasledovne:
- názov VZN 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.
- v Čl. 2 Výška a účel dotácie bod 4) je upravený nasledovne: Dotáciu je možné použiť len na
úhradu osobných a prevádzkových nákladov v centre voľného času a materskej školy a správu
budovy materskej školy a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a pri jej použití
musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia.
- v Čl. 3 Záverečné ustanovenie bod 1. bol znie nasledovne: Na ustanovenia súvisiace s určením
výšky dotácie na záujmové vzdelávanie a činnosť detí v centre voľného času, na prevádzku, mzdy
a správu objektov na dieťa Materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Liptovská
Porúbka neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú príslušné právne
predpisy.

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke sa uznieslo na prijatí:
Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 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
Pri prijímaní VZN bola dodržaná podmienka hlasovania minimálne 3/5 väčšiny prítomných
poslancov.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
6. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ v Liptovskej Porúbke za
rok 2020 bola poslancom doručená s ostatným pracovným materiálom.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly plnenia uznesení OZ
v Liptovskej Porúbke za rok 2020
Hlasovanie
Prítomných poslancov:
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
7. Aj správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly – vykonávanie finančnej kontroly na
vybraných finančných operáciách obce Liptovská Porúbka v roku 2020 bola doručená
s pracovným materiálom.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly – vykonávanie finančnej
kontroly na vybraných finančných operáciách obce Liptovská Porúbka v roku 2020
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
8. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Liptovská Porúbka za rok 2020 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
2020 obmedzené z dôvodu pandémie COVID-19.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke

Berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v obci Liptovská Porúbka za
rok 2020
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
9. Poslanci postupne prešli rozpočtové opatrenia č. 22,23,24/2021 a vypočuli si stanovisko
hlavnej kontrolórky k navrhovaným zmenám rozpočtu. Predseda návrhovej komisie prečítal
návrhy uznesení a poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 22/2020 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 účelových príjmov vo výške
7.603,-€ a povolené prekročenie a viazanie účelových bežných výdavkov vo výške 7.603,-€.
Rozpočtové opatrenie so stanoviskom hlavnej kontrolórky tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
uznesenia.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, 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. 23/2020 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 účelových príjmov vo výške
1.000,-€ a povolené prekročenie a viazanie účelových bežných výdavkov vo výške 1.000,-€.
Rozpočtové opatrenie so stanoviskom hlavnej kontrolórky tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
uznesenia.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, 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. 24/2020 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 600,-€ a
povolené prekročenie a viazanie bežných výdavkov vo výške 600,-€. Rozpočtové opatrenie so
stanoviskom hlavnej kontrolórky tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
Hlasovanie

Prítomných poslancov: 7
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
10. Rozpočtové opatrenia č. 1/2021 a 2/2021 boli poslancom doručené. Poslanci postupne prešli
aj tieto rozpočtové opatrenia a vypočuli si k nim stanovisko hlavnej kontrolórky. Predseda
návrhovej komisie Mgr. Michal Harich prečítal návrh uznesení.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021 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 účelových príjmov vo výške
8.367,-€ a povolené prekročenie a viazanie účelových bežných výdavkov vo výške 8.367,-€.
Rozpočtové opatrenie so stanoviskom hlavnej kontrolórky tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
uznesenia.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, 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. 2/2021 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 účelových príjmov vo výške
917,-€ a povolené prekročenie a viazanie účelových bežných výdavkov vo výške 917,-€.
Rozpočtové opatrenie so stanoviskom hlavnej kontrolórky tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
uznesenia.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
11. Návrh Plánu verejného obstarávania bol doručený poslancom. Návrh bol vypracovaný podľa
potrieb obce v súlade so schváleným rozpočtom pre rok 2021. Po krátkej diskusii predseda
návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje Plán verejného obstarávania na rok 2021
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7

Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
12. Návrh Zápisu do kroniky za rok 2019 bol doručený poslancom ešte v minulom roku.
V krátkej diskusii poslanci navrhli kronikárke za zápis za rok 2019 odmenu vo výške 500,-€.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A, Schvaľuje predložený zápis do kroniky za rok 2019
B, Schvaľuje odmenu kronikárke za vykonanie zápisu do kroniky za rok 2019 v sume 500,- €
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, 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:
- na Okresný súd Liptovský Mikuláš doručila p. Eva Strnisková návrh na vydraženie pozemku
parc. KN-C 76/2, ktorý obec p. Strniskovej predala. Menovaná žaluje obec o určenie vlastníckeho
práva a zároveň žiada o zaplatenie 1.026,- € (cena pozemku, geometrický plán a návrh na vklad).
K uvedenej žalobe právny zástupca obce zaslal vyjadrenie na Okresný súd Liptovský Mikuláš
- na obecný úrad bolo doručené Upozornenie prokurátora na porušenie zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní. Porušenie zákona sa týkalo nedodržania lehoty na sprístupnenie
informácií a nedostatočného odôvodnenia. V konaní č. LP-630/2020 boli sprístupnené požadované
dokumenty až na stanovisko jedného z účastníkov. Poverený zamestnanec požiadal pisateľa
o súhlas k sprístupneniu jeho stanoviska. Pisateľ nesúhlasil s jeho sprístupnením avšak toto
stanovisko bolo doručené až po 8 dňovej lehote, ktorá je daná zákonom. Upozornenie bolo
prerokované s povereným zamestnancom z čoho bol vyhotovený zápis.
- počas 3. kôl skríningového testovania sme v našej obci otvorili odberné miesto pod záštitou
Slovenského červeného kríža, územný spolok Liptov, štát obci refunduje náklady vo výške 5,- €
za otestovaného, náklady za prvé dve kolá už boli obci preplatené, (1.kolo 3.125,- €, 2.kolo
2.010,- €). Osvedčil sa nám rezervačný systém, počas všetkých troch kôl celoplošného skríningu
sme otestovali dostatočný počet obyvateľov, preplatené finančné prostriedky nám pokryjú všetky
náklady spojené s testovaním, t.j. obec na toho testovanie nedopláca. Cez víkend v dňoch 19. a 20.
februára sa opäť otvorí odberné miesto.
- vzhľadom na skutočnosť, že núdzový stav bol predĺžený a 1.1.2021 nadobudlo účinnosť VZN č.

14/2020 o podmienkach prideľovania nájomných bytov, starostka informovala poslancov, že v
zmysle čl.2, ods.9 tohto VZN na základe odporučenia bytovej komisie, ktorá zasadala dňa 18.
januára 2021 uvoľnený 2-izbový nájomný byt č. 3 nachádzajúci sa v bytovom dome č. 506
pridelila žiadateľke Zdenke Králikovej na dobu nájmu 3 roky s účinnosťou od 01.02.2021

- k zverejneným príspevkom na sociálnej sieti facebook ohľadom údajného poškodzovania
rodinného domu č. 192, ktorého vlastník minulý rok požiadal o pomoc pri odvodnení pozemku
pred rodinným domom starostka navrhla vytvoriť pracovnú skupinu na zistenie skutkového stavu
a prizvať odborníka.
Mgr. Michal Harich navrhol, aby dal vlastník rodinného domu pozemok do pôvodného stavu.
p. Ľuboš Čajnák poukázal na skutočnosť, že tam v živote nebol obnažený plot
Poslanci sa v krátkej diskusii dohodli zriadiť pracovnú skupinu.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Zriaďuje pracovnú skupinu v zložení Mgr. Michal Harich, Ing. Milan Vlček, p. Ľuboš Čajnák
a Ing. Rudolf Eliáš za účelom zistenia skutkového stavu verejného priestranstva parc. E-KN č.
1119, ostatná plocha v k.ú. Liptovská Porúbka.
Hlasovanie
Prítomných poslancov:
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Starostka ďalej informovala:
- Koncom roka 2020 nám boli doručené spracovateľskou firmou pasporty miestnych komunikácií,
ktoré sú potrebné k procesu vysporiadania pozemkov. Navrhla, aby sa najskôr vysporiadali
pozemky pod miestnou komunikáciou od RD č.199 po otočku, na túto časť má obec vypracovaný
geometrický plán. Navrhla zvolať pracovné stretnutie, aby sa mohli poslanci oboznámiť so
stavom, a rozsahom nevysporiadaných pozemkov pod miestnymi komunikáciami na jednotlivých
uliciach.
- po dohode s predsedníčkou Sociálnej komisie Mgr. Anna Fáberovou boli z rozpočtu obce,
z finančných prostriedkov vyčlenených na seniorov zakúpené respirátory pre seniorov vo veku
65+, tieto sú v týchto dňoch doručované do schránok príjemcov. Stretli sme sa s priaznivým
ohlasom zo strany príjemcov a mám tlmočiť ich poďakovanie.
Poslanci navrhli zabezpečiť respirátory občanom už od 62 rokov. Tie po zakúpení budú
rozdistribuované do domácností.
- dňa 9.2.2021 bola na obecný úrad doručená žiadosť Základnej organizácie Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov (ďalej len SZPB) Liptovská Porúbka o finančný príspevok
z rozpočtu obce na opravu bunkrov a na obnovu náučného chodníka na vrch Slemä. Žiadosť nie je
spracovaná v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Vzhľadom na uvedené vyzveme
žiadateľa, aby opätovne spracoval žiadosť na predpísanom tlačive a doložil požadované prílohy.
Hlavná kontrolórka upozornila na skutočnosť, že Základná organizácia SZPB Liptovská Porúbka
nemá právnu subjektivitu a preto nie je možné tejto organizácii finančný príspevok poskytnúť.
V prípade, novej úplnej žiadosti starostka odporučila, aby obec túto akciu podporila. Históriu si
treba vážiť a zachovať odkaz SNP aj pre budúce generácie. Informovala, že koncom minulého
roku sa uskutočnilo neoficiálne pracovné stretnutie zástupcov ZO SZPB, Oblastného výboru
SZPB Liptovský Mikuláš, OZ Porúbčania a obce, kde sa diskutovalo o potrebe opravy bunkrov a
na obnovu náučného chodníka. Poslanci navrhli poskytnúť dotáciu na takúto akciu OZ
Porúbčania prípadne akciu môže zastrešiť aj obec.

- Novelou zákona o sčítaní sa realizuje elektronické samosčítanie obyvateľov v čase od 15.
02. 2021 do 31. 03. 2021 (bez asistovaného sčítania). Asistované sčítanie sa bude realizovať
v termíne medzi 01. 04. až 31. 10. 2021 budeme o ňom informovať občanov prostredníctvom
webovej stránky obce ako aj v miestnom rozhlase. Na obci bude zabezpečený jeden stacionárny
asistent a jeden mobilný pre občanov, ktorí sa nebudú vedieť sčítať.
Ing. Katarína Piklová vzniesla požiadavku, či by nebola možnosť získať dotáciu z envirofondu na
plastové nádoby na separovaný odpad pre obyvateľov. Zvoz plastov 1x mesačne je nepostačujúci.
Starostka odpovedala, že obec požiadala spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o. o prehodnotenie zvozu
separovaného odpadu. V roku 2020 obec zasielala žiadosť o dotáciu pre rok 2021 na
Environmentálny fond v rámci činnosti C1 na projekt ,, Zvýšenie separácie odpadov a zakúpenie
techniky v obci Liptovská Porúbka.“ Novú žiadosť na Envirofond môžeme podať až koncom roka
2021.
Niektorí obyvatelia majú záujem zakúpiť si nádoby na separovaný odpad na vlastné náklady a
požiadali obec o pomoc pri ich zakúpení v cene do 25.- € za kus. Pri väčšej objednávke by sa
náklady na dovoz rozpočítali na jednotlivé nádoby. Zjednoduší sa im tak manipulácia
a uskladnenie separovaných odpadov, ktoré musia byť umiestnené vo farebných vreciach podľa
jednotlivých druhov.
Ing. Milan Vlček informoval, že si zakúpil na vrecia na separovaný odpad stojan vo výške cca 12,€. Aj to by bola jedna z možností.
Ing. Katarína Piklová poukázala na stav cesty pred RD č. 199 až po otočku na ktorej sú jamy,
ktoré vymýva p. Kuchárik.
Starostka odpovedala, že pri cintoríne máme uskladnený materiál, ktorým zamestnanci priebežne
zasýpajú jamy. Jeden deň sú zasypané a na druhý už vymyté. Opätovne upozorní zamestnancov,
aby tento úsek cesty pravidelne kontrolovali a jamy priebežne zasýpali.
Mgr. Anna Fáberová sa opýtala ako je obec na tom so zriadením obecnej polície.
Starostka odpovedala, že treba vypracovať návrh a prijať Všeobecne záväzné nariadenie o zriadení
obecnej polície, vypracovať stanovy a pripraviť podklady na výberové konanie, následne môže
byť obecná polícia zriadená. Obecný úrad pripraví návrh požadovaných dokumentov.
13. Starostka ukončila rokovanie obecného zastupiteľstva o 18:15 h. Poďakovala prítomným za
účasť. V prípade, že to epidemiologická situácia dovolí najbližšie rokovanie sa podľa schváleného
harmonogramu uskutoční 16.03.2021.
Zapísala: p. Miriam Pallová, v.r.
Starostka: Mgr. Jana Gazdičová, v.r.
Overovatelia zápisnice: Mgr. Anna Fáberová, v.r.
Ing. Katarína Piklová, v.r.

