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Vážení spoluobčania,

číslo 2/2020

už viac ako tri mesiace prežívame veľmi náročné obdobie. Náhle a nečakane sme sa ocitli
v situácii, ktorú si pred pár týždňami nedokázal nikto z nás predstaviť. Prestávali sme si vážiť zdravie, a tak sme dostali koronavírus, aby sme si uvedomili, že práve na zdraví najviac
záleží. Prestali sme si vážiť starých a chorých, a teraz si uvedomujeme, akí sú zraniteľní.
Prestali sme mať úctu voči učiteľom, no kvôli chorobe nám zatvorili školy a prácu učiteľov
si mali možnosť vyskúšať rodičia doma. Uvedomili sme si aj to, že kúpiť si všetko a kedykoľvek, tiež nie je samozrejmosťou. Korona nám zakryla tváre, aby sme pochopili, že výzor
človeka nie je dôležitý. Táto choroba nám veľa zobrala, ale nás aj veľa naučila. Prehodnotili sme naše postoje a hodnoty, ale tiež pochopili tie najdôležitejšie veci v živote človeka.
Viac sme začali vnímať a pociťovať vzájomnú spolupatričnosť. Ľudia si začali viac pomáhať
a rešpektovať sa.
Život v našej obci sa nezastavil. V tomto ťažkom období veľkú aktivitu prejavili od začiatku zamestnankyne obce, ktoré doniesli z domu plachty, obliečky, gumičky a začali šiť tak prepotrebné a nedostatkové rúška. K nim sa pridali ďalšie dobrovoľníčky. Ušili asi 300 ks rúšok bez nároku na akúkoľvek finančnú náhradu. Pre našich spoluobčanov s vekovou hranicou 65 rokov sme objednali ochranné rúška
z rozpočtu obce. Predsedníčka sociálnej komisie a zamestnankyne obce
ich roznášali občanom spolu s informačnými letákmi. V spolupráci s reštauráciou Mami Style sa nám podarilo zabezpečiť dovoz stravy, čo malo
veľmi priaznivú odozvu. Od 20. marca sme rizikovej skupine obyvateľov
ponúkli služby obce a to 3-krát do týždňa zabezpečenie nákupov a dovoz
liekov priamo do domácnosti. O túto službu bolo strany občanov záujem
až do polovice mája. Od prvého dňa pandémie bolo náročné informovanie občanov. Denne sme hlásili aktuálne informácie v miestnom rozhlase,
pracovníčky obce pravidelne aktualizovali webstránku obce i informačné tabule, aby mali občania aktuálne informácie čo najskôr. Dezinfikovali
sme verejné priestranstvá a autobusové zastávky.
Ďakujem pracovníčkam úradu, keďže sme jedným z úradov, ktorý svoje dvere aj počas krízy nezatvoril. Každý deň prijímali stránky, aj keď
v obmedzenom režime. Ďakujem členom DHZ i každému jednotlivcovi,
ktorí nám neváhali podať pomocnú ruku pri riešení našich každodenných problémov počas pandémie. Spoločne sme túto zložitú situáciu
zvládli.
Aj napriek nepriaznivému ekonomickému vývoju v našej spoločnosti sa
v obci aj v tomto roku uskutočnia niektoré investičné aktivity:
- pre bezpečnosť majetku a ochranu zdravia občanov pripravujeme rozšírenie kamerového systému
- avizovanú rekonštrukciu miestnej komunikácie ku bývalej škole v prírode
- rekonštrukciu kuchyne v tunajšej materskej škole
- pasportizáciu miestnych komunikácií
- opravu fasády a úpravu okolia domu smútku a iné

Milí čitatelia,
keďže sa blíži čas dovoleniek, do nasledujúcich letných mesiacov Vám želám pevné zdravie, lebo je to to najvzácnejšie. Prajem Vám veľa slnečných
dní prežitých v kruhu svojich najbližších, aby sme si užili čoraz menej
obmedzení, aby sme sa mohli v septembri stretnúť na uliciach i na školských dvoroch usmiati.
Mgr. Jana Gazdičová, starostka
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Z rokovaní Obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 21. 4. 2020
Zobralo na vedomie: - Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly financovania originálnych kompetencií na úseku školstva v obci v roku 2019, 2020,
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2020 vo výške 23.242,- €.
Schválilo: - použitie rezervného fondu a zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2020 vo výške 37.500,- €,
- zahájenie verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou s názvom ,,Modernizácia školskej kuchyne“,
- zahájenie verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou s názvom ,,Vývoz a zneškodňovanie odpadov“,
- spracovanie Pasportizácie miestnych komunikácií, ktorú vyhotoví v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní
a Smernicou obce o verejnom obstarávaní na základe priameho zadania spoločnosť Nordic House, s.r.o., Hlavná
36, 032 02 Závažná Poruba v cene 2.424,-€,
- podanie podnetu na Okresnú prokuratúru Liptovský Mikuláš voči Mestu Liptovský Hrádok ako povinnej osobe z dôvodu nezákonného postupu pri poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám v z.n.p.
Uložilo: - obecnému úradu osloviť okolité obce za účelom zriadenia spoločnej obecnej polície.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 26. 5. 2020
Zobralo na vedomie: - informáciu o ukončení verejného obstarávania na zákazku Územno-plánovacia dokumentácia obce
Liptovská Porúbka prostredníctvom elektronického portálu Tendernet. Za zhotoviteľa bola vybratá
spoločnosť Ateliér C, Liptovský Hrádok, Ing., arch. Vlasta Cukorová, vysúťažená cena zákazky 17.000,- €
(zhotoviteľ nie je platcom DPH),
- stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce za rok 2019,
- správu audítora za rok 2019,
- správu hlavnej kontrolórky z vykonanej finančnej kontroly účtovných dokladov za mesiac február 2020,
- informáciu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov v ktorej konštatuje, že starostka obce neporušila ustanovenie 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,
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2020 vo výške 5.081,- €,
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2020 vo výške 2.935,- €,
- informáciu starostky o podmienkach a obmedzeniach na otvorenie prevádzky materskej školy od 1.
6. 2020,
- informáciu starostky o podmienkach a obmedzeniach na otvorenie prevádzky multifunkčného ihriska v obci,
- žiadosť Ing. Michaely Gašparíkovej o stanovisko obce k umiesteniu základov posuvnej brány na parcele KN-C č. 1226/1, LV 1966 v k.ú Liptovská Porúbka vo vlastníctve obce,
- informácie starostky ohľadom rekonštrukcie miestnej komunikácie ku Škole v prírode a Hasičskej zbrojnice.
Súhlasilo:- s použitím rezervného fondu vo výške 25.000,-€ na nákup dopravných prostriedkov pre potreby obce.
Schválilo:- Záverečný účet obce Liptovská Porúbka za rok 2019 bez výhrad,
- použitie prebytku hospodárenia obce za rok 2019,
- upravený zostatok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 220.873,41 € takto: Potvrdzuje vykrytie záporných finančných operácií vo výške 73.423,67 € v priebehu rozpočtového roka 2019. Vo výške 147.449,74 € použiť na tvorbu
rezervného fondu,
- spôsob obstarania služobného motorového vozidla v max. cene 20.000,-€ a vlečky za traktor v max. cene 5.000,-€
prostredníctvom elektronického portálu Tendernet do 10. 6. 2020,
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2020 vo výške 25.000,- €.
Uznieslo sa: - na prijatí Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska - cintorín Liptovská Porúbka.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 16. 6. 2020
Zobralo na vedomie: - správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly financovania originálnych kompetencií na úseku školstva v obci v roku 2019, 2020,
- informáciu o výsledku verejného obstarávania služobného vozidla a vlečky za traktor prostredníctvom
elektronického portálu Tendernet a to osobný automobil Škoda Octávia combi 1,5 TSI, 110 kW v nadobúdacej cene 18.258,-€ od dodávateľa Autonova s.r.o., Poprad,
- informáciu o výsledku verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou s názvom ,,Vývoz a zneškodňovanie odpadov“ prostredníctvom elektronického portálu Tendernet. Víťaznú ponuku vo výške
49.265,16 € na jeden rok predložila firma Brantner Poprad, s.r.o.,
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- informáciu o zákonnej povinnosti obce vykonať audit kybernetickej bezpečnosti v zmysle zákona č.
69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2020 vo výške 243,- €,
- informáciu starostky, že v zmysle VZN č. 5/2019 o podmienkach prideľovania nájomných bytov a správy bytových domov obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania ČL. 2, ods. 9 pridelila uvoľnený 3-izbový byt č. 5 v bytovom dome č. 505 Ing. Dušanovi Haluškovi
s manželkou,
- informáciu starostky o vyhlásenej výzve na zapojenie sa do národného projektu ,,Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“
Schválilo: - plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Liptovská Porúbka na II. polrok 2020 a poverilo ju vykonaním
kontrol v zmysle schváleného plánu,
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2020 vo výške 1.200,- €,
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2020 vo výške 1.700,- €,
- pridelenie 2- izbového obecného nájomného bytu č. 6 v bytovom dome č. 506 nájomcovi Mgr. Michalovi Harichovi
na dobu nájmu 1 rok,
- harmonogram zasadnutí OZ na II. polrok 2020 nasledovne: 18. 8., 22. 9., 20.10., 10.11. a 8.12.2020.
Súhlasilo: - so zapojením sa obce do národného projektu ,,Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“ na obdobie od 1.
septembra 2020 do 31. augusta 2022 pričom cena práce bude refundovaná v plnom rozsahu.
Orgány obce sa dištancovali od správ a článkov uverejnených na sociálnej sieti Facebook.com - Liptovská Porúbka, komunita,
nakoľko ide o nepravdivé a zavádzajúce informácie.

Zmena Životného minima od 1. 7. 2020
Životné minimum aj tento rok porastie. Sumy životného minima sa upravia tak, že tie aktuálne sa vynásobia koeficientom
rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Ten bol podľa údajov Štatistického úradu za rozhodujúce obdobie
(t. j. apríl 2020/apríl 2019) 1,022. V percentuálnom vyjadrení to predstavuje, že nielen životné minimum, ale aj dávky naň
naviazané, sa zvýšia o 2,2%.

Sumy životného minima sa upravia nasledovne:
•
•
•

suma 210,20 eura mesačne sa upravuje na 214,83 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
suma 146,64 eura mesačne sa upravuje na 149,87 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú
osobu,
suma 95,96 eura mesačne sa upravuje na 98,08 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené
Zdroj: employment.gov.sk
dieťa.

Ovocný sad
Milí priatelia! Keď ste sa boli poprechádzať, alebo navštíviť miesto odpočinku milovaných, možno ste si všimli, že oproti obecnému cintorínu niečo vyrastá. Možno ste si položili otázky typu: Čo to je? Koho to je? Čo bude s tým robiť? Kto bude na tom pracovať?
Možno ste už niečo počuli, alebo si domysleli. Predsa však prosím, aby ste mi dovolili napísať k tomu niekoľko viet, možno to trošku
objasniť.
Pred určitým časom vznikla myšlienka, že by sme vytvorili možnosť, kde by mohli ľudia prísť pracovať a zarobiť si nejaký peniaz.
Nezávisle od toho prišla myšlienka učiť pracovitosti tých, ktorí si k tomu potrebujú vytvoriť vzťah. Ako a kde, to sme nevedeli. Mali
sme však túžbu robiť niečo, čo je prospešné pre človeka.
Snáď pri všetkých gratuláciách a prianiach si želáme najmä pevné zdravie. Tak sme začali uvažovať, či by sme nemohli urobiť niečo, čo je prospešné pre zdravie človeka. Keďže v dnešnom konzumnom svete už ani ovocie, ani zelenina kúpené v obchode nie sú
celkom zdravé, lebo sú plné umelej chémie a nezdravo dopestované, zhodli sme sa na tom, že by sme pestovali ovocie a bylinky.
Pri dlhšom uvažovaní sme sa rozhodli vysadiť jablone, hrušky, čierne ríbezle, jostu a muchovník. Priestor medzi radmi by sme chceli
tiež využiť a preto by sme tam pestovali rôzne byliny na čaj. Všetko by chceme pestovať v BIO kvalite. V októbri 2019 sa nám vďaka
ochotným dobrovoľníkom podarilo túto myšlienku začať uskutočňovať a tak sme spomínané druhy aj vysadili. Značnou sumou
za rastliny nám prispel žilinský samosprávny kraj, za čo sme veľmi vďační. Neskôr sme začali s dobrovoľníkmi ovocný sad oplocovať.
Niektoré práce ešte prebiehajú, iné na nás ešte čakajú. Začiatky sú ťažké, ale veríme, že sa to dobre rozbehne.
Boli by sme radi, ak by sa nám podarilo spomínaný projekt zaregistrovať ako sociálny podnik, aby tam mohli pracovať ľudia
s telesným obmedzením a zo sociálne slabšieho zázemia. Našou túžbou je vytvoriť pri tej práci príjemné prostredie s pekným estetickým vzhľadom, vhodné podmienky pre každého, kto by chcel pridať ruku k dielu, aby sme spolu pomohli človeku k lepšiemu
zdraviu. Preto sme celému projektu dali názov RAJ, čo nám pripomína rajskú záhradu, v ktorom bolo všetko dobré, ale zároveň je
to aj skratka: Robím Aj Ja. Tešíme sa na ovocie našej práce. Veríme, že to bude Pán Boh ďalej požehnávať a že vy budete mať z toho
Mgr. Michal Belanji
úžitok.
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Dňa 10. 12. 2019 sa Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke uznieslo na prijatí VZN
č.7/2019 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia
úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Obcou
Liptovská Porúbka.
Prinášame Vám základné informácie o poskytovaných sociálnych službách.
Obec Liptovská Porúbka poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,
ktorými sú: a) opatrovateľská služba – terénnou formou, b) terénna sociálna práca,
c) prepravná služba, d) podporné sociálne služby, ktorou je odľahčovacia služba.
Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti prijímateľa sociálnej služby
v pracovných dňoch, maximálne 7,5 h denne. Opatrovateľská služba sa poskytuje na území Obce Liptovská Porúbka v domácnosti občana. V prípade, ak o opatrovateľskú službu požiada viacero osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, poskytne sa
týmto opatrovateľská služba v rozsahu maximálne 7,5 h/deň/domácnosť.
Úhrada za sociálnu službu – opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa
určí podľa rozsahu hodín poskytovaných úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít v prepočte na počet pracovných dní
v príslušnom mesiaci.
Úhradu za sociálnu službu – opatrovateľskú službu občan vyplatí v hotovosti
do pokladnice na Obecnom úrade Liptovská Porúbka alebo bezhotovostne na účet
obce. Výška úhrady za sociálnu službu – opatrovateľskú službu je 2,40 €/hodina.
Podrobnosti o poskytovaní sociálnej služby sa upravia v zmluve o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.
Služby terénnej sociálnej práce poskytuje obec Liptovská Porúbka terénnou
formou fyzickej osobe prevažne v jej prirodzenom domácom prostredí , ktorá má
trvalý alebo prechodný pobyt v obci Liptovská Porúbka pri riešení jej nepriaznivej
sociálnej situácie.
Obsahom je činnosť zameraná na vyhľadávanie takýchto fyzických osôb, odborné činnosti a činnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, pomoci pri uplatňovaní
práv a právom chránených záujmov. Obec zamestnáva jednu terénnu sociálnu pracovníčku a jednu terénnu pracovníčku. Služby terénnej sociálnej práce sa v obci Liptovská Porúbka poskytujú bezodplatne v pracovných dňoch.
Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná osobným motorovým vozidlom zabezpečeným Obcou Liptovská Porúbka na základe zmluvy. Prepravná služba
je sociálna služba, ktorá sa poskytuje:
a) fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu
prepravu motorovým vozidlom. Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným
motorovým vozidlom preukazuje fyzická osoba posudkom vydaným príslušným
úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
b) fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Nepriaznivý zdravotný stav preukazuje fyzická osoba potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Prepravná služba sa fyzickej osobe
poskytuje na základe dohody o poskytovaní sociálnej služby, uzatvorenej medzi Obcou Liptovská Porúbka (ako poskytovateľom sociálnej služby) a fyzickou osobou (ako prijímateľom sociálnej
služby). Príjem fyzickej osoby ktorej sa
poskytuje prepravná služba nesmie byť
vyšší ako 2 – násobok životného minima. Fyzická osoba preukáže výšku príjmu potvrdením, resp. rozhodnutím Sociálnej poisťovne.
Prepravná služba sa fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky podľa VZN,
môže poskytnúť aj jednorázovo alebo okamžite, a to v prípade, ak osobné
motorové vozidlo určené na prepravnú
službu v danom čase nevykonáva prepravu na základe zmluvy alebo objednávky. Prepravná služba sa poskytuje v pracovných dňoch, obvykle v čase
od 7.00 h do 15.00 h, v odôvodnených
prípadoch aj mimo tohto času.
Odľahčovacia služba je sociálna
služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len ,,fyzická
osoba, ktorá opatruje"), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím
sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.
Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej
fyzického zdravia a duševného zdravia
a prevencie jeho zhoršenia. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku.
Info na obecnom úrade alebo www.liptovskaporubka.sk

Terénna sociálna práca opäť pokračuje
Implementačná agentúra MPSVR SR realizuje národný projekt s názvom: „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“
financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. NP TSP II sa realizuje
na celom území Slovenskej republiky. Dňom 1. 3. 2020 v našej obci opäť pokračuje terénna sociálna práca.
Hlavným cieľom projektu je začlenenie ľudí sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou do spoločnosti, reálne zlepšenie ich životnej situácie smerom k životu v dôstojných podmienkach a to prostredníctvom výkonu terénnej
sociálnej práce a realizácie nadväzujúcich komplexných činností, umožňujúcich reálnu zmenu ich životných podmienok.
Terénna sociálna pracovníčka: Mgr. Katarína Ochodnická a terénna pracovníčka: Bc. Mária Pušková
V prípade potreby nás kontaktujte: 0911 332 240, E-mail: tsp.lporubka@gmail.com
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Neželaný návštevník v obci
Medveď hnedý je najväčšou šelmou žijúcou na Slovensku a neodmysliteľne patrí
do našej krásnej liptovskej prírody. Nepatrí však do zastavanej časti obce. Od polovice mája medveď pravidelne chodí do intravilánu našej obce a pohybuje sa po miestnych komunikáciách. Zviera vyhľadáva a navštevuje najmä kontajnery na komunálny odpad nielen pri bytových domoch v okrajových častiach obce. Nie je normálne, aby v zastavaných oblastiach bola dravá
šelma a zháňala si obživu. Opakovaný výskyt medveďa obec preto nahlásila Štátnej ochrane prírody (ŠOP) SR, odvtedy sa ním
zaoberá Zásahový tím pre medveďa hnedého. Zásahový tím vytypoval lokality, kde sa medveď môže vo večerných hodinách
nachádzať. Ak sa objaví, členovia zásahového tímu sa ho snažia odplašiť a vytlačiť naspäť do lesa. Pokiaľ to nepomôže pristúpia k ďalším opatreniam o ktorých nás budú informovať. Obec zabezpečila kontajnery na odpad pri bytových domoch, medveď
sa tu už k potrave nedostane. Prosíme obyvateľov a návštevníkov obce, aby svoje nádoby na odpad neumiestňovali na verejné
priestranstvá a nechali si ich vo svojich dvoroch za oplotením.
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Dňa 18. 2. 2020 sa Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke uznieslo na prijatí VZN
č. 9/2020 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené
na určitý čas alebo na určitom mieste.
Na verejných priestranstvách je zakázané:
- poškodzovať, ohrozovať, znehodnocovať a ničiť verejné priestranstvá a ich zariadenia,
- umiestňovať bez povolenia obce technické zariadenia a pomocné stavebné konštrukcie (lešenia, výťahy, dočasné ochranné
zariadenia a pod.) pri udržiavacích prácach, stavebných úpravách a zabezpečovacích prácach,
- vylepovať plagáty, nápismi a kresbami znečisťovať verejné priestranstvá, zariadenia verejných priestranstiev, steny budov, ploty, brány,
- bez povolenia obce jazdiť alebo parkovať s motorovými vozidlami na miestach, ktoré svojou povahou a účelom nie sú na to určené,
- parkovať s vozidlami na verejných priestranstvách spôsobom, ktorý znemožňuje alebo narúša plynulosť cestnej premávky, alebo obmedzuje prejazd iných vozidiel, bráni údržbe ciest (najmä odhŕňaniu snehu),
- obmedzovať vlastníkov a užívateľov nehnuteľností zastavením alebo státím motorového vozidla na mieste, kde bráni alebo
obmedzuje výjazd alebo vjazd vlastníkov a užívateľov,
- predávať, podávať a konzumovať alkoholické nápoje; s výnimkou doby konania kultúrnej, športovej, spoločenskej či inej akcie,
na ktorej konanie dala obec súhlas
- zriaďovať alebo umiestňovať bez povolenia obce zariadenia exteriérového sedenia alebo iný drobný mobiliár,
- požívať omamné a psychotropné látky,
- používať výbušniny, pyrotechnické predmety a zábavnú pyrotechniku; s výnimkou používania zábavnej pyrotechniky dospelými osobami v čase od 16.00 h dňa 31. 12. do 2.00 h dňa 1. 1., a na podujatiach, na ktorých konanie dala obec súhlas a pri konaní
ktorých obec povolila používanie zábavnej pyrotechniky dospelými osobami v určitom čase a na určitom obmedzenom mieste,
- budiť na verejnom priestranstve verejné pohoršenie najmä hlasným nadávaním, pľuvaním, krikom, gestikuláciou, prípadne
iným vulgárnym spôsobom,
- stanovať alebo zakladať oheň mimo plôch na to určených,
- správať sa hlučne a vulgárne, hlučne spievať a vykrikovať, hlasno reprodukovať hudbu či zvuky podobného druhu; s výnimkou
reprodukcie hudby či zvukov podobného druhu počas konania kultúrnej, športovej, spoločenskej či inej akcie, ktoré organizuje obec, alebo na konanie ktorej dala obec súhlas,
- spúšťať a prevádzkovať motorové vozidlo neprimerane a neopodstatnene hlučným spôsobom,
- vypúšťať alebo svojou nečinnosťou umožniť pohyb hospodárskych a spoločenských zvierat na verejné priestranstvo bez
dozoru.
Na verejných priestranstvách v obci je zakázané vykonávať činnosti, ktoré sa priečia účelu, na ktoré je verejné priestranstvo podľa svojho druhu určené, pokiaľ na to nedá obec povolenie. Najmä je zakázané na miestnych komunikáciách vykonávať činnosti,
ktoré bránia plynulosti cestnej premávky alebo ohrozujú život a zdravie chodcov.
Užívatelia miestnych komunikácii, najmä vodiči motorových vozidiel, sú povinní používať miestne komunikácie v obci s ohľadom na to, že tieto v prevažnej miere priamo susedia s obývanými nehnuteľnosťami a v ich blízkosti je zvýšený pohyb chodcov,
najmä detí, osôb v dôchodkovom veku a cyklistov v rôznom veku. Za tým účelom sú najmä vodiči motorových vozidiel povinní
primerane znížiť rýchlosť motorových vozidiel a prispôsobiť tomu spôsob jazdy.
Na verejnom priestranstve je možné vykonávať nakladanie alebo vykladanie tovaru, nákladu či iného materiálu (ako napr.
uhlia, dreva, stavebného materiálu) len po nevyhnutne potrebnú dobu. Musí byť pritom zabezpečená bezpečnosť chodcov
a okoloidúcich motorových vozidiel. Po vykonaní tejto činnosti je nevyhnutné uviesť verejné priestranstvo do pôvodného stavu, vrátane zabezpečenia jeho čistoty.
Zodpovedná osoba môže na nehnuteľnostiach uskutočňovať chov hospodárskych a spoločenských zvierat len v rozsahu, aby nad mieru primeranú pomerom neobťažoval vlastníka alebo užívateľa priamo či nepriamo susediacich nehnuteľností, či iných obyvateľov obce, a to najmä hlukom, pachom či vnikaním týchto zvierat na tieto susediace nehnuteľnosti a verejné
priestranstvo.
Zodpovedná osoba je povinná zabezpečiť:
-aby sa na nehnuteľnosti nevykonávali činnosti, ktoré by nad mieru primeranú pomerom obťažovali vlastníkov susediacich
pozemkov, a ktoré spočívajú najmä v hlučnom a vulgárnom správaní, v hlučnom spievaní a vykrikovaní, v hlučnej reprodukcii
hudby či iných zvukových prejavov podobného druhu, alebo v spúšťaní a prevádzke motorových vozidiel neprimeraným a neopodstatneným spôsobom. Za hlučné správanie sa nepovažujú primerané a prirodzené zvukové prejavy pri detskej hre, ktoré
nepresahujú všeobecne akceptovateľné hranice.
- aby sa na nehnuteľnosti nevykonávali činnosti, ktoré predstavujú požiarne, hygienické alebo iné riziko vzniku akejkoľvek škody
pre vlastníkov priamo či nepriamo susediacich nehnuteľností alebo pre ich majetok.
- aby sa na nehnuteľnosti nevykonávali činnosti spočívajúce v používaní výbušnín, pyrotechnických predmetov a zábavnej pyrotechniky; s výnimkou používania zábavnej pyrotechniky dospelými osobami v čase od 16.00 h. dňa 31. 12. do 2.00 h. dňa 1. 1.
a to spôsobom, ktorý neohrozí život, zdravie a majetok iných osôb.
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V nedele v čase od 12.00 h do 22.00 h, ako aj v dňoch 24. 12., 25. 12., a 1. 1., ako aj každý deň v čase nočného pokoja od 22.00
h do 6.00 h, je zodpovedná osoba povinná zabezpečiť, aby sa na nehnuteľnosti nevykonávali činnosti, ktoré by rušili
v obci pokoj aj nočný pokoj a obťažovali ostatných obyvateľov obce:
- nadmerným hlukom, neprimeranými hlasnými a vizuálnymi prejavmi audiovizuálnej, počítačovej techniky, elektrotechnických
výrobkov a pomôcok, hudobných a reprodukčných zariadení slúžiacich na vytváranie a výrobu zvuku a zvukových efektov,
- vykonávaním rôznych pracovných činností, ktoré spôsobujú nadmerný hluk, svetelné efekty a vibrácie (napr. kosenie motorickými kosačkami, vŕtanie, zbíjanie či používanie iných hlučných pracovných pomôcok).
Porušenie ustanovení VZN bude posudzované v zmysle zákona o priestupkoch ako priestupok proti poriadku v správe alebo ako porušenie VZN v zmysle zákona o obecnom zriadení.
V prípade, ak osoba alebo zodpovedná osoba poruší niektoré z ustanovení VZN, je obec za účelom zjednania nápravy a zabezpečenia dodržiavania VZN oprávnená osobu alebo zodpovednú osobu písomne upozorniť na porušenie VZN a na povinnosť jeho dodržiavania. Ďalej bude obec postupovať v súlade so zákonom o priestupkoch v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Bližšie informácie na webovom sídle obce www.litovskaporubka.sk alebo na obecnom úrade.

Milí spoluobčania!
V médiách ste sa mohli dočítať o výpadku príjmov do rozpočtu miest a obcí z dôvodu poklesu daní z príjmov. Čas ukáže, či
vedenie obce nebude nútené pristúpiť k zvýšeniu daní a poplatkov. Zatiaľ sa chýbajúce financie snažíme vykryť z iných zdrojov. Avšak poplatky za odpady nezávisia od vedenia obce, ale od nás, obyvateľov. Ak budeme svedomito separovať a do komunálneho odpadu sa dostanú výlučne tie zložky, ktoré sa nedajú separovať, tak sa naše poplatky nebudú zvyšovať. V súčasnosti
už obec za vývoz odpadu dopláca, dlhodobo nedokážeme pokryť odvoz odpadu súčasnými poplatkami. Aj týmto spôsobom
chcem preto apelovať na vás, občanov. Za odvoz vytriedených zložiek komunálneho odpadu, teda za plasty, papier, sklo, kovy,
textil, VKM a elektroodpad neplatíme. Znamená to teda, že čím viac odpadu vytriedime, tým menej za zvyšný zmesový komunálny odpad zaplatíme. Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK. Slovenská republika naplánovala, že do roku 2021 by mali obce vyseparovať viac ako 60 % svojho odpadu. Motiváciou k triedeniu má byť politika penalizácie. To znamená, že systém je nastavený tak, že okrem samotných platieb
zberovej spoločnosti /za zber, odvoz a uloženie odpadu na skládku/ platí obec štátu aj poplatok za skládkovanie. Zjednodušene
to môžeme nazvať pokutou zo strany štátu za každú tonu vyvezeného odpadu na skládku. Výška poplatku sa odvíja od miery
separovania v predošlom kalendárnom roku. Čierne skládky, ktoré sa z času na čas objavia na území obce tiež prispievajú k našim zvýšeným nákladom. Správajme sa zodpovedne a ohľaduplne nielen voči sebe a svojim blízkym, ale aj voči prírode.
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Pocta Belopotockému
Pri príležitosti Roku slovenského divadla a 190. výročia vzniku ochotníckeho divadla na Slovensku pripravilo Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s Liptovským kultúrnym strediskom v Liptovskom Mikuláši exteriérovú výstavu
názvom: Pocta Belopotockému. Výstava je nainštalovaná na pouličnom osvetlení
na Ulici 1. mája. Cieľom výstavy je popularizovať osobnosť Gašpara Fejérpatakyho-Belopotockého inovatívnym spôsobom a vytvoriť zaujímavý a interaktívny priestor nielen pre náhodných návštevníkov, ale tiež pre študujúcu mládež. Výstava je slávnostne
otvorená od 15. júna 2020 a potrvá do 30. novembra 2020. Autorom ilustračnej grafiky je Michael Beyer a autorkou výstavy je metodička pre divadlo Eva Štofčíková.
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Domom kultúry v Liptovskom Mikuláši pripravilo pri príležitosti tohto významného výročia, ktoré sa dotýka mesta Liptovský Mikuláš a významnej osobnosti Gašpara Fejérpataky Belopotockého výstavu
pod názvom: Ochotnícke divadlo v Liptove vo fotografii.

Výstava fotografií mapuje ochotnícke
divadlo v regióne Liptova od jeho vzniku až po súčasnosť. Je vyskladaná z fotografií ochotníckych divadelných súborov, ktoré v regióne Liptova pôsobia
a pôsobili v rokoch 1830–2020. Cieľom
výstavy je zmapovať históriu ochotníckeho divadla v Liptove na starých fotografiách až po súčasné. Pripomenúť si
ducha starého divadla. Vrátiť sa k divadelným predstaveniam, ktoré sa odohrali v minulosti a zadívať sa do tvárí
ochotníkov, ktorí už opustili dosky, ktoré
znamenajú svet. Zároveň vydať svedectvo o kontinuite divadelnej minulosti so
súčasnou. Vydať svedectvo o ochotníckom divadle v obciach a mestách horného, stredného a dolného Liptova.
Výstava je nainštalovaná v priestoroch Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši, verejnosti je prístupná od 16.
júna 2020 do 30. novembra 2020 v pracovných dňoch od 9.00 h do 15.00 h.

MO COOP
Naša MO COOP Jednota má 42 členov. Riadi sa podľa plánu práce. V mesiaci februári vždy prebieha výročná členská schôdza,
kde je prednesená: - správa o činnosti výboru členskej základne, - správa o hospodárení so ZPC, - správa o ekonomike družstva
a predbežných zámeroch družstva, - návrh plánu činnosti a rozpočtu ZPC.
Výbor je zložený z dvoch členov: predseda a pokladník. Keď boli v obci predajne naša činnosť bola zameraná na rôzne údržbárske práce, čistota v predajniach, dodržiavania cien akciového tovaru, záruky tovaru a pod.. Dnes naša činnosť je zameraná
hlavne na našich členov: navštevujeme dlhodobo chorých, starších členov a členov ktorí sa dožívajú okrúhlych jubileí. Takto
chceme priblížiť činnosť našej organizácie hlavne tým, ktorí sa už nemôžu zúčastňovať ani na VČS. Apelujem na našich členov,
aby ostali COOP Jednote verní, aby bola konkurencie schopná veď sortiment slovenských výrobkov je až 70%, keďže náš trh
obsadili zahraničné obchodné reťazce. Členovia majú výhody, že z každého nákupu majú 1,5 % zľavu, ktorá platí na celom Slovensku. Taktiež sa naši členovia zúčastňujú akcii usporiadaných obcou. Predseda MO COOP Jednota sa zúčastňuje na zasadaní
predsedov a zasadaní delegátov v Lipt. Mikuláši
Anna Hutková, Predseda MO COOP Jednota
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Sprava o činnosti ZO JDS Liptovská Porúbka za rok 2019
Činnosť organizácie sa riadila plánom práce na rok 2019 a bola zameraná na kultúrnospoločenskú, sociálnu, prednáškovú,
brigádnickú a tiež spoluprácu s inými zložkami ako DHZ, SZPB, COOP Jednota a tiež s kultúrnou a sociálnou komisiou pri obecnom zastupiteľstve v našej obci. Kultúrno-spoločenské akcie boli zamerané na rôzne podujatia, ako výročie oslobodenia našej
obce, výročie ukončenia 1. a 2. svetovej vojny, ako aj oslavy SNP. Naši členovia sa podieľali účasťou aj programom na týchto spomínaných akciách.
Každý rok sa tešíme na fašiangové posedenie , v roku 2019 sme sa zúčastnili zabíjačky v obci, ktorú zabezpečovala obec.
Členky našej organizácie navštívili koncom februára Rázusov dom v Lipt. Mikulaši, bolo slávnostné uvádzanie kníh pani Olšovskej a pána Vrlíka . Tiež prehliadka samotného Rázusovie domu bola veľmi príjemná a zaujímavá. Oslavy MDŽ a Deň matiek patria k akciám na ktoré nezabúdame a spríjemníme si ich pekným posedením. Naša spevácka skupina pri týchto príležitostiach
bola pozdraviť aj seniorov v zariadení v Ondrašovej a tiež v zariadení Červeného kríža v L. Hrádku. Potešili sme ich milým slovom
a veselými pesničkami.
Jarné a jesenné obdobie máme aj povinnosť venovať sa údržbe okolí pri pamätníku na Valentovom vršku, staráme sa o okolie
miestneho kostola , čistenie cintorína. Pri týchto činnostiam bolo odpracovaných 60 hodín. Dvojnásobná návšteva košického divadla nám priniesla zážitok z divadelných predstavení. V mesiaci máj Okr. výbor JDS v Lipt. Mikuláši pripravuje majáles v L. Jáne pre
všetky organizácie v okrese. Je to veselé podujatie, ktorého sme sa zúčastnili aj my. Prispeli sme aj zakúpením vecnej ceny do tomboly. Naša organizácia využíva aj rekreačné poukazy so štátnou dotáciou. V r. 2019 boli dve naše členky v kúpeľoch v Dudinciach.
Začiatkom júna sa pre našich členov uskutočnila prednáška o liečivých bylinách spojená s besedou a výmenou skúseností. V období pred veľkou nocou a Vianocami sme usporiadali zájazd do čokoládovne v Kitsse v Rakúsku čo malo veľký úspech.
V letných mesiacoch pripravujeme pre našich členov guláš a opekačku, všetko v príjemnej atmosfére s muzikou a spevom.
Sú to akcie s veľkým úspechom. V mesiaci september sme usporiadali výlet pre našich členov. Navštívili sme zámok Budatín v Žiline, kaštieľ Radoľa na Orave. Povozili sme sa výletnou loďou po Oravskej priehrade. Prezreli sme si galériu na vtáčom ostrove.
Počasie bolo nádherné a tak zážitok bol úžasný. Na záver sme ešte navštívili múzeum kávy v dedinke Krušetnica , čo nás obohatilo o nové poznatky z histórie a konzumácii kávy. Výlet bol veľmi vydarený.
Október mesiac úcty k starších, sme si pripomenuli milým spoločným posedením. Speváčky si pripravili pekný program. Deti
z MŚ nás tiež pozdravili milým programom. Sociálna komisia pri OZ pozdravila všetkých jubilantov z našej obce aj našich členov
JDS. Predsedníčka na tomto posedení ocenila členky výboru Ďakovným listom a kvietkom a poďakovala im za dobrú spoluprácu. Okresný aktív predsedov JDS, starostom a primátorov sa konal v obci Bobrovec, ktorého sa zúčastnila aj starostka a 3 naše
členky. Akcia červené maky sa uskutočňuje každý rok 11. novembra a 11.00 h. Je to výročie ukončenia 1. sv. vojny a veteránov
z týchto bojov. V tomto čase sa rozozvučia zvony v našej obci a zapálením sviečok a kvetmi pri pamätnej tabuli v miestnom kostole a pri pomníku na Valentovom vršku si uctíme padlých hrdinov. Pripravili sme si aj pekné predvianočné posedenie s pekným
programom. Pozdraviť nás prišli naši najmenší z MŠ, Naše členky tiež prispeli do programu a pozvali sme si aj členov divadelného krúžku z JDS Dovalovo. Udržiavame spoluprácu s organizáciami v obci. Snažíme
sa získavať nových členov a tak skvalitniť našu členskú základňu .

Plán činnosti ZO JDS na rok 2020

Júl - individuálny oddych. August - účasť na oslavách SNP, návšteva historického mesta podľa výberu, účasť Stretnutie na hranici. September - príprava programu na októbrové posedenie, opekačka v prírode, brigáda na miestnom cintoríne. Október október mesiac úcty k starším (posedenie), účasť na okres. aktíve JDS so starostami
a primátormi okresu, návšteve seniorského zariadenia v L. Hrádku. November - akcia
Červené maky, návšteva divadla, nácvik programu na vianočné posedenie, múzeum
L. Hrádok. December - mikulášske a vianočné posedenie, návšteva zariadenie pre seniorov Ondrašová, návšteva adventné mestá podľa výberu.
Božena Glavová, Predsedníčka ZO JDS

10



Porúbčanské noviny



Júl 2020



DHZO Liptovská Porúbka

„Sme členmi humánnej organizácie - Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky,
ktorá v nadväznosti na svoje tradície je pripravená poskytnúť dobrovoľnú pomoc širokej
verejnosti i každému jednotlivcovi najmä v nešťastí, núdzi a ohrození života, zdravia a majetku
pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami.“ (Stanovy DPO SR)
Každý člen vstupuje do dobrovoľného hasičského zboru dobrovoľne z vlastného
rozhodnutia a je oboznámený s hlavnými úlohami DHZ ktorými sú výchova spoluobčanov v oblasti ochrany pred požiarmi, odborná príprava, školenia a výcvik členov, civilná ochrana obyvateľstva a iné vykonávané na báze dobrovoľnosti. Za tieto
činnosti nie je nik z nás platený a vykonávame ich vo svojom voľnom čase.
Začiatkom tohto roku sa aj našej krajiny začala dotýkať otázka šírenia ochorenia COVID-19. Všetky zbory boli kontaktované a dostali sme usmernenia týkajúce
sa hlavne zásahovej činnosti a opatrení na ochranu zdravia členov jednotiek. Dňa
23.3.2020 sme boli orgánmi DPO SR a združením samaritánov požiadaní o pomoc
v kúpeľno-rehabilitačnom zariadení Ministerstva vnútra SR Bystrá v Jánskej doline.
Zariadenie bolo dočasne zmenené na karanténnu stanicu určenú pre repatriantov
vracajúcich sa z celého sveta z dôvodu situácie spojenej s ochorením COVID-19.
Niekoľko našich členov výzvu prijalo a do 31.5.2020 sme pracovali v spolupráci so
zamestnancami na chode ubytovacieho zariadenia v tomto mimoriadnom režime.
Našimi úlohami boli dekontaminácia objektov a zamestnancov, príjem a prepúšťanie repatriantov a ďalšie. Týmto sa chceme poďakovať všetkým nasadeným členom,
členom ostatných DHZ ktorí sa do akcie zapojili a v neposlednom rade všetkým zamestnancom zariadenia s ktorými sme vytvorili vynikajúco fungujúci tím.

Zásahová činnosť od 1. 3. 2020
10. 3. 2020 – na výzvu starostky obce – požiar trávnatého porastu v lokalite Stráň.
Vo večerných hodinách bol občanmi obce ohlásený požiar v katastri obce. Jednotka
DHZO dorazila na miesto ešte pred príchodom HaZZ z Liptovského Hrádku. Požiar
bol rýchlo lokalizovaný a následne uhasený ručným náradím.
14. 3. 2020 – na upozornenie jedného z členov DHZ – jeden z našich členov spozoroval šíriaci sa požiar trávnatej plochy v lokalite pri Váhu pod cintorínom. Štyria
naši členovia na osobnom aute prišli na miesto a požiar ručným náradím uhasili.
Jednotka HaZZ nebola povolaná.
15. 3. 2020 – na výzvu starostky obce – v popoludňajších hodinách bola starostka obce
upozornená na šíriaci sa dym z priestorov za ihriskom na kraji našej obce. Po prieskume
bol vyhlásený výjazd pre DHZO. Po príchode na miesto požiaru boli zistené dva ohniská
požiaru a tri smery šírenia požiaru. Na pomoc bola povolaná aj jednotka HaZZ Liptovský
Hrádok. Rýchlim zásahom sa požiar podarilo lokalizovať a uhasiť bez väčších škôd.

17. 3. 2020 – na výzvu starostky obce –
v popoludňajších hodinách sa nad našou
obcou opäť začal šíriť hustý dym na ktorý upozornili obyvatelia obce. Do niekoľkých minút jednotka DHZO vyrazila
na výjazd k miestu určenia. Išlo o požiar
trávnatej plochy v blízkosti lesných porastov spôsobený nepozornosťou pri
manipulácii s otvoreným ohňom. Vďaka
rýchlemu zásahu bol požiar lokalizovaný
a uhasený bez väčších škôd.
22. 4. 2020 – na výzvu operačného
dôstojníka HaZZ – po 16-tej hodine
bola naša jednotka vyzvaná na výjazd
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Sčítanie

obyvateľov, domov a bytov
v roku 2020–2021.
V zmysle zákona č. 223/2019 Z. z.
o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä
podľa § 27 Úlohy obcí, si Vás dovoľujem upozorniť, že od 1.6.2020
sa bude realizovať sčítanie domov
a bytov, ako súčasť sčítania obyvateľov, domov a bytov.

do lokality Žiarska dolina k požiaru
rúbaniska. Na požiadanie vyšlo ako
prvé vozidlo CAS 32 T148 s posádkou
a do 45 minút aj dopravné vozidlo
Avia s posilami. Na mieste požiaru bolo
potrebné likvidovať otvorené a skryté ohniská. Bolo treba požiar lokalizovať a zabrániť jeho rozšíreniu do okolitých lesných porastov. Po zotmení
ostala naša cisterna s posádkou spolu
s ďalšími tromi DHZ na nočnej hliadke. Na ďalší deň pokračovali hasebné
práce od rána až do večera, kde sa naši
členovia podľa svojich možností striedali a pomáhali pri likvidácii požiaru.
Po 17-tej hodine bola naša jednotka
z požiaroviska odvolaná a výjazd bol
ukončený.

Iná činnosť:

Podľa potreby boli vykonávané brigády na údržbe techniky a brigády
o ktoré nás požiadali iné subjekty. Dňa
16. 3. bola vykonaná brigáda v areáli
Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku. V areáli školy sa nachádzali tri stromy, ktoré svojou
výškou a zdravotným stavom ohrozovali okolité budovy. Po vybavení všetkých
potrebných povolení nás vedenie školy
požiadalo o ich spílenie. Z dôvodu ohrozenia okolitých stavieb sa museli stromy
spiľovať od vrcholca za pomoci lezeckej
techniky a žeriava.
Chceli by sme sa poďakovať všetkým
členom, zamestnancom obce a občanom za pomoc pri zvládaní situácií
v tomto zložitom období, ktoré znamená čosi nové pre nás všetkých.

Po prvýkrát v histórii bude sčítanie
domov a bytov bez účasti obyvateľov. Sčítaním domov a bytov sú
podľa zákona o sčítaní poverené
obce Slovenskej republiky v rámci
preneseného výkonu štátnej správy. Po prvýkrát v histórii bude sčítanie domov a bytov realizované
výlučne elektronicky. Predmetom
sčítania domov a bytov sú všetky
domy, všetky byty v budovách bez
ohľadu na to, či sú obývané alebo
neobývané a iné obydlia obývané
k rozhodujúcemu okamihu sčítania
nachádzajúce sa na území SR.
Pred samotným sčítaním domov
a bytov obec určí osobu, ktorá bude
sčítanie domov a bytov realizovať
(poverené osoby) a môže určiť jednu osobu, ktorá bude vykonávať
funkciu manažéra poverených osôb.
Doba sčítania domov a bytov potrvá
od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.

Príjem príspevkov na obecnom úrade alebo e-mail: obec.lporubka@gmail.com
Štvrťročný občasník Porúbčanské noviny vydáva
Obec Liptovská Porúbka, Liptovská Porúbka 170, 03301 Liptovský Hrádok 1, IČO: 17061229
Registračné číslo periodika EV 5797/19 a ISSN 2644-5263.
Redakčná rada: Mgr. Jana Gazdičová, Mgr. Anna Fáberová, Roman Kuffa a Ing. Martin Lenárt.
Zostavovatelia nezodpovedajú za obsah ani úroveň jednotlivých článkov.

