Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovská Porúbka
konaného dňa 15. júna 2021
Prítomní: Mgr. Jana Gazdičová, starostka
Poslanci: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich,
p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Ospravedlnený: Ing. Martin Lenárt
Ďalší prítomní: p. Danuša Beláková – hlavná kontrolórka
p. Miriam Pallová – odborný referent
1. Rokovanie otvorila Mgr. Gazdičová, starostka. Svoju neúčasť na dnešnom rokovaní
ospravedlnil Ing. Martin Lenárt, z pracovných dôvodov sa dostaví neskôr Mgr. Michal Harich.
Starostka privítala verejnosť. Prítomní boli 7 poslanci, takže obecné zastupiteľstvo bolo
uznášaniaschopné. Rokovanie OZ je verejné. Pre potreby vyhotovenia zápisnice sa z rokovania
vyhotovuje audiozáznam.
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.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie a schválenie programu
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 37 – 43/2021 zo dňa 18.05.2021
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Správa hlavnej kontrolórky na úseku inventarizácie majetku
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
Zvýšenie nájmu v nájomných bytových domoch
Štatút obecnej polície
Harmonogram zasadnutí na II. polrok 2021
Žiadosť o užívanie obecného pozemku
Príprava kultúrnych podujatí
Rôzne informácie a interpelácie poslancov
Záver

Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa,
Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Starostka navrhla zmenu programu zasadnutia v bode č. 5 Správa hlavnej kontrolórky na úseku
inventarizácie majetku na Správu z vykonanej kontroly evidencie a nakladania s nehnuteľným
majetkom obce Liptovská Porúbka.

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
A) Schvaľuje zmenu programu zasadnutia v bode č. 5 Správa z vykonanej kontroly evidencie
a nakladania s nehnuteľným majetkom obce Liptovská Porúbka
B) Schvaľuje nasledovný program zasadnutia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otvorenie a schválenie programu
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 37 – 43/2021 zo dňa 18.05.2021
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Správa z vykonanej kontroly evidencie a nakladania s nehnuteľným majetkom obce
Liptovská Porúbka
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
Zvýšenie nájmu v nájomných bytových domoch
Štatút obecnej polície
Harmonogram zasadnutí na II. polrok 2021
Žiadosť o užívanie obecného pozemku
Príprava kultúrnych podujatí
Rôzne informácie a interpelácie poslancov
Záver

Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa,
Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
2. Do návrhovej komisie starostka navrhla: Ing. Katarínu Piklovú, Mgr. Annu Fáberovú, p. Ladislava
Hutku, vyhotovením zápisnice poverila p. Miriam Pallovú, za overovateľov zápisnice určila Ing.
Rudolfa Eliáša 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, p. Ladislav
Hutka
B) Berie na vedomie určenie zapisovateľky p. Miriam Pallovej a overovateľov zápisnice
Ing. Milana Vlčeka a Ing. Rudolfa Eliáša
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 8
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0

3. Pri kontrole plnenia uznesení č. 37-43/2021 zo dňa 18.05.2021 starostka postupne prešla
jednotlivé uznesenia. Na záver konštatovala, že uznesenia sa plnia priebežne.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 37 – 43/2021 zo dňa
18.05.2021 a konštatuje ich priebežné plnenie.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 8
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Pri príprave dohôd o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce pre deti ktoré navštevujú
mimoškolskú záujmovú činnosť sme zistili, že v uzneseniach č. 28 a č. 29 zo dňa 20.4.2021 sú
administratívne chyby. Dotácie poskytujeme ZŠ s MŠ J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok a ZŠ s MŠ
Hradná Liptovský Hrádok ako žiadateľom s právnou subjektivitou a nie Centrám voľného času.
Starostka požiadala predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesení č. 48 a č. 49/2021
nech môže byť dotácia poskytnutá.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje odstránenie administratívnej chyby v Uznesení č. 28/2021 zo dňa 20.04.2021 v názve
žiadateľa o dotáciu na rok 2021 z Centra voľného času pri ZŠ s MŠ J. D. Matejovie Liptovský
Hrádok na Základná škola s materskou školou J. D. Matejovie 539, Liptovský Hrádok pre
Centrum voľného času.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 8
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje odstránenie administratívnej chyby v Uznesení č. 29/2021 zo dňa 20.04.2021 v názve
žiadateľa o dotáciu na rok 2021 z Centra voľného času pri ZŠ s MŠ Hradná, Liptovský Hrádok na
Základná škola s materskou školou Hradná 342, Liptovský Hrádok pre Centrum voľného času.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 8
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
4. Na obec bola dňa 09.06.2021 doručená žiadosť Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov, Oblastný výbor Liptovský Mikuláš o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce. Žiadosť
bola spracovaná v zmysle VZN č. 1/2021. Predpokladané celkové náklady sú vo výške 3500,-€.
Požadovaná výška dotácie na Obnovu náučného chodníka SNP Liptovská Porúbka je vo výške

1000,-€. V prvej etape, ktorá bude realizovaná do 30.07.2021 bude osadených 5 náučných tabúľ.
V krátkej diskusii na návrh Mgr. Anny Fáberovej a p. Ľuboša Čajnáka zástupcovia Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov súhlasili s osadením prvej náučnej tabule pri nehnuteľnosti s.č.
149 s popisom umiestnenia ostatných tabúľ. Mgr. Anna Fáberová navrhla poskytnúť dotáciu vo
výške 1.000,- € za podmienky, že tabule budú osadené do 30.07.2021. Mgr. Michal Harich s jej
návrhom súhlasil v prípade ak prvá informačná tabuľa bude osadená pri nehnuteľnosti s.č. 149 tak
ako sa dohodlo v diskusii. O ich návrhu poslanci hlasovali.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje na základe žiadosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Oblastný výbor
Liptovský Mikuláš dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 1.000,- € na akciu ,,Obnova
náučného chodníka SNP Liptovská Porúbka“, ktorá bude realizovaná najneskôr do 31. 07. 2021.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 8
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, p. Roman Kuffa, , Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
5. Hlavná kontrolórka predložila Správu z vykonanej kontroly evidencia a nakladanie s
nehnuteľným majetkom obce Liptovská Porúbka. Kontrola bola vykonaná v dňoch 8.4.2021,
27.4.2021, 3.5.2021, 13.5.2021, 11.6.2021. Cieľom kontroly bola analýza súčasného stavu vedenia
evidencie a nakladania s nehnuteľným majetkom obce a súlad súčasného stavu so stavom
právnym a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
O 17:22h Ing. Rudolf Eliáš opustil rokovaciu miestnosť
V závere správy hlavná kontrolórka odporučila rozdielne názvy stavieb na LV a v evidencii obce
zosúladiť so skutočným stavom. Bytové domy s. č. 555 a 556 v účtovníctve rozdeliť na 2
samostatné stavby.
O 17:25h Ing. Rudolf Eliáš vošiel do rokovacej miestnosti
Bližšie neidentifikovateľné stavby v evidencii obce odporučila spresniť, prípadne komisionálne
prehodnotiť a vyradiť z evidencie. K identifikácii odporučila využiť aj nové pomenovanie ulíc
a verejných priestranstiev. Zosúladiť zistený stav s právnym stavom pri pozemkoch – odporučila
nariadiť mimoriadnu inventarizáciu účtu 031 – pozemky.
O 17:38h Ing. Milan Vlček opustil rokovaciu miestnosť
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly evidencie a nakladania s
nehnuteľným majetkom obce Liptovská Porúbka.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 bol zverejnený na úradnej tabuli aj na
webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote. Na obec neboli doručené žiadne návrhy zo
strany poslancov na jeho doplnenie.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Liptovská Porúbka na II. polrok
2021.
B) Poveruje hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol v zmysle Plánu kontrolnej činnosti.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
7. Zvýšenie nájmu v nájomných bytových domoch s.č. 505, 506, 555 a 556. Tabuľky s návrhom
na zvýšenie nájmu boli doručené poslancom spolu s pozvánkou. Starostka navrhla zvýšiť nájomné
od 20 eurocentov/m2/mesiac z dôvodu, že je potrebné navýšiť tvorbu fondu opráv na 0,50 €/m2.
Z nájomného sa spláca úver Štátneho fondu rozvoja bývania a tvorí sa fond opráv. Momentálne je
fond opráv používaný na úhradu prevádzkových nákladov, revízií elektrických a plynových
zariadení, výmena vchodových dverí a drobnú údržbu bytových domov. Na opravu balkónov bude
treba odsúhlasiť aj použitie rezervného fondu.
Mgr. Michal Harich poukázal na stav bytových domov a vzniesol dotaz na zateplenie bytových
domov.
Starostka odpovedala, že bytové domy s.č. 555 a 556 sú zateplené a bytové dome s.č. 505 a 506 sa
ešte 2 roky nemôžu zatepliť z dôvodu, že ich obstaranie bolo financované prostredníctvom
podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.
O 18:07h Ing. Milan Vlček vošiel do rokovacej miestnosti.
Mgr. Anna Fáberová poukázala na skutočnosť, že nájomné byty v Podturni a v Jamníku majú
vyšší nájom ako v Liptovskej Porúbke.
Ing. Rudolf Eliáš navrhol výšku nájomného pre bytové domy 505 a 506 vo výške 2,05 €/m² a
výšku finančnej zábezpeky v sume 2,05 €/m² a výšku nájomného pre bytové domy 555 a 556 vo
výške 2,91 €/m² a výšku finančnej zábezpeky v sume 2,75 €/m² s účinnosťou od 01.07.2021.
Hlavná kontrolórka odporučila poslancom aby nájomníkom bola umožnená dlhšia splatnosť
poukázania doplatku finančnej zábezpeky. Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh
uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A, Schvaľuje s účinnosťou od 01. 07. 2021 výšku nájomného pre bytové domy 505 a 506 vo
výške 2,05 €/m² a sumu pre výpočet finančnej zábezpeky 2,05 €/m².
B, Schvaľuje s účinnosťou od 01.07.2021 výšku nájomného pre bytové domy 555 a 556 vo
výške 2,91 €/m² a sumu pre výpočet finančnej zábezpeky 2,75 €/m².
Doplatok finančnej zábezpeky je splatný v termíne do 31.10.2021.

Hlasovanie
Prítomných poslancov: 8
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
8. Návrh Štatútu obecnej polície v Liptovskej Porúbke po zapracovaní pripomienok bol
poslancom doručený. Poslanci v krátkej diskusii na návrh hlavnej kontrolórky zriadili dočasnú
výberovú komisiu na výber príslušníkov obecnej polície ako aj jej členov.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len v z.n.p.) a §4 zákona č. 564/1991 Zb.
o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
Schvaľuje Štatút obecnej polície v Liptovskej Porúbke s účinnosťou od 01. 07. 2021
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 8
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje zriadenie a členov dočasnej výberovej komisie na výber príslušníkov obecnej polície:
Mgr. Igor Petra, Mgr. Jana Gazdičová, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, Ing. Rudolf
Eliáš
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 8
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
9. Starostka navrhla termíny zasadnutí OZ na II. polrok 2021 nasledovne: 21.09., 19.10., 23.11.,
7.12.2021. Poslanci s návrhom jednomyseľne súhlasili.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje Harmonogram zasadnutí na II. polrok 2021 nasledovne: 21.09., 19.10., 23.11.,
7.12.2021
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 8
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0

10. Vlastníci rodinného domu s.č. 194 žiadajú obec o súhlas na užívanie obecného pozemku časti
parciel registra E, parc. č. 1114 a 1115, ostatné plochy, zapísané na LV č. 1966. Na predmetných
parcelách na nachádza schodisko pre peších, ktoré je prístupom k rodinnému domu č. 194,
nakoľko chcú robiť rekonštrukciu tohto existujúceho schodiska potrebujú k tomu súhlas obce. Bez
súhlasu obce nedostanú stavebné povolenie. Starostka požiadala poslancov, aby sa k žiadosti
vyjadrili.
V krátkej diskusii Ing. Rudolf Eliáš a p. Ladislav Hutka súhlasili s odpredajom, keďže schody boli
kedysi povolené a užívajú ich ako jediný prístup k rodinnému domu. Mgr. Anna Fáberová
súhlasila s prenájmom časti pozemku. Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček a p. Ľuboš Čajnák
súhlasili s nájmom a v prípade, že by mali záujem časť pozemku odkúpiť tak až po zameraní a
vyhotovení geometrického plánu na náklady žiadateľa. P. Roman Kuffa nesúhlasil s predajom ani
prenájmom časti pozemku.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Vydáva predbežný súhlas s užívaním časti pozemkov E- KN parc. č. 1114 a 1115
v nevyhnutnom rozsahu pre rodinu Mackovcov za účelom vysporiadania pozemku v súvislosti
s potrebou opravy jediného prístupom k nehnuteľnosti RD s.č. 194 vo vlastníctve žiadateľov.
Predbežný súhlas sa vydáva za účelom vyhotovenia GP na náklady žiadateľov. O konkrétnej
forme vysporiadania bude OZ rozhodovať po predložení GP.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 8
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Martin
Lenárt, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: Mgr. Michal Harich
Proti: p. Roman Kuffa
O 18:37h Ing. Rudolf Eliáš opustil rokovaciu miestnosť
11. Starostka navrhla termín podujatia s názvom Hurá prázdniny na 10.07.2021 a požiadala
všetkých o aktívnu účasť ako aj predsedníčku kultúrnej komisie o zabezpečenie jednotlivých
stanovíšť a personálne zabezpečenie podujatia.
O 18:41h Ing. Rudolf Eliáš vošiel do rokovacej miestnosti.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Súhlasí s organizovaním podujatia ,,Hurá prázdniny“, ktoré sa uskutoční 10.07.2021 so začiatkom
o 10.00h v areáli materskej školy a multifunkčného ihriska.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 8
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Poslanci navrhli termín kultúrneho podujatia Výstup na Slemä na 21.08.2021. Kultúrna komisia
zabezpečí účinkujúcich. Stánkový predaj bude zabezpečený. Akcia bude zabezpečená v rozsahu
zodpovedajúcemu aktuálnej situácii protiepidemiologickým opatrením COVID 19.

12. V bode rôzne najprv informovala starostka a potom bol poskytnutý priestor pre interpelácie
poslancov.
Starostka informovala:
- Verejné obstarávanie na vývoz odpadov cez Elektronický kontraktačný systém na obdobie 3
rokov vyhrala spoločnosť Marius Pedersen a.s., vygenerovaná zmluva bola zverejnená v
Centrálnom registri zmlúv. Vedenie spoločnosti požiadalo o zrušenie zmluvy dohodou z dôvodu
vysúťaženej podhodnotenej ceny zákazky s tým, že ak sa nedohodneme dajú oficiálnu výpoveď zo
zmluvy. Podpísali sme dohodu a čakáme na výmaz zmluvy z centrálneho registra. Následne
budeme verejné obstarávanie opakovať.
- Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Piešťany, závod Povodie Váhu na základe našej žiadosti
vyčistil najkritickejšie časti koryta miestneho potoka, ktorý majú v správe,
- zamestnanci obce kosia verejné priestranstva, cintorín bol pokosený, popri týchto prácach
pripravujú tabuľu na smútočné oznámenia, ktorá bude umiestnená pri predajni CBA Verex,
- spoločnosť Tes Média Žilina, s.r.o. na základe pripomienok občanov ako aj našej požiadavky
vymenila satelitný prijímač a tanier, tým by sa malo predísť výpadku niektorých programov,
- zameranie obecného pozemku v blízkosti RD č. 121 bolo uskutočnené dňa 2.6.2021, geodet
zameraním zistil, že hranica súkromných pozemkov je na verejnom priestranstve cca 30 cm od
jestvujúceho oplotenia,
p. Ľuboš Čajnák konštatoval, že autá ktoré tam parkujú sú na obecnom pozemku. Je potrebné ich
dať odtiahnuť.
Poslanci boli informovaní o novej možnosti riešenia takýchto situácii formou objektívnej
zodpovednosti.
- znovu je potrebné spraviť kontrolu spoločných dvorov, nakoľko sú podnety od občanov na
hromadenie sa odpadov a hlasnú hudbu počas dňa. Jeden týždeň dvory poriadia a na druhý je tam
opäť odpad.
- dňa 15.6.2021 (t.j. dnes) nám bola doručená Správa nezávislého audítora za rok 2020, Správa
bude na programe najbližšieho rokovania OZ,
- je potrebné dohodnúť spoločné stretnutie s veliteľom DPZ a jeho zástupcom ohľadom požiarnej
zbrojnice.
Zo strany starostky to bolo všetko. Priestor pre poslancov:
Ing. Katarína Piklová sa opýtala, či multifunkčné ihrisko bude v prevádzke.
Starostka odpovedala, že akonáhle bude ihrisko vyčistené bude jeho prevádzka spustená.
p. Ľuboš Čajnák:,, Budeme mať aj správcu?“
Starostka odpovedala, že obec spracovala žiadosť na ÚPSVaR a v prípade jej schválenia budeme
mať aj správcu.
p. Ľuboš Čajnák navrhol zaviesť vstupný poplatok na multifunkčné ihrisko počas prevádzkovej
doby vo výške 1€/osoba/hodina. O jeho návrhu poslanci hlasovali.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke

Schvaľuje vstupný poplatok na multifunkčné ihrisko vo výške 1,-€ /osoba/hodina s účinnosťou od
01.07.2021 počas prevádzkovej doby multifunkčného ihriska.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 8
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
13. Starostka ukončila rokovanie obecného zastupiteľstva o 19:20 h.. Poďakovala prítomným za
účasť. Najbližšie rokovanie sa podľa schváleného harmonogramu uskutoční 21.09.2021 so
začiatkom o 16.30h.
Zapísala: p. Miriam Pallová, v.r.
Starostka: Mgr. Jana Gazdičová, v.r.
Overovatelia zápisnice: Ing. Rudolf Eliáš, v.r.
Ing. Milan Vlček, v.r.

