Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovská Porúbka
konaného dňa 19. apríla 2022
Prítomní: Mgr. Jana Gazdičová, starostka
Poslanci: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Ing. Martin Lenárt, Ing.
Katarína Piklová
Ospravedlnení: p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Milan Vlček
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. 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:
Otvorenie a schválenie programu
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 8–24/2022 zo dňa 15.03.2022
Správa z vykonanej kontroly financovania originálnych kompetencií na úseku školstva v obci
Liptovská Porúbka v roku 2021, 2022
5. Správa Ústrednej inventarizačnej komisie
6. VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy a príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Liptovská Porúbka
7. Investičný zámer vlastníkov pozemkov parc. KN-C č. 1609/4 a č. 1601/1 (bývalý areál
Rezortu Liptovia)
8. Oplotenie cintorína
9. Rozpočtové opatrenie č. 2/2022
10. Rôzne informácie a interpelácie poslancov
11. Záver
1.
2.
3.
4.

Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína
Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
2. Do návrhovej komisie starostka navrhla Ing. Katarínu Piklovú, Mgr. Annu Fáberovú a Ing.
Martina Lenárta, vyhotovením zápisnice poverila p. Miriam Pallovú, za overovateľov zápisnice
určila Ing. Rudolfa Eliáša a p. Ľuboša Čajnáka.
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: Ing. Katarína Piklová, Mgr. Anna Fáberová a Ing. Martin
Lenárt
B) Berie na vedomie určenie zapisovateľky p. Miriam Pallovej a overovateľov zápisnice Ing.
Rudolfa Eliáša a p. Ľuboša Čajnáka
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína
Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
3. Starostka postupne prešla uznesenia č. 8-24/2022 zo dňa 15. 3. 2022. Informovala poslancov
o výsledku verejného obstarávania na maľovanie spoločných priestorov bytových domov.
Cenové ponuky boli doručené od troch uchádzačov. Víťaznú cenovú ponuku na zákazku ,,
Vymaľovanie bytových priestorov s.č. 505, 506“ predložil Ľubomír Vyšný, Liptovský Mikuláš,
IČO: 30519527. Vysúťažená cena 2.670,40 €. Aj víťaznú cenovú ponuku na zákazku ,,
Vymaľovanie bytových priestorov s.č. 555, 556“ predložil Ľubomír Vyšný, Liptovský Mikuláš,
IČO: 30519527. Vysúťažená cena 3.908,80 €. Ceny sú konečné, nakoľko dodávateľ maliarskych
prác nie je platcom DPH. K vysúťaženej cene prác sa bude pripočítavať cena materiálu, čo
predstavuje čiastku cca 2.000,- € na všetky štyri bytové domy. Materiál bude obec odoberať
z veľkoskladu Petrus Group farby laky Liptovský Mikuláš.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A)Berie na vedomie informáciu, že víťaznú cenovú ponuku na zákazku ,, Vymaľovanie bytových
priestorov s.č. 505, 506“ predložil Ľubomír Vyšný, Liptovský Mikuláš, IČO: 30519527.
Vysúťažená cena 2.670,40 € bez DPH.
B)Berie na vedomie informáciu, že víťaznú cenovú ponuku na zákazku ,, Vymaľovanie bytových
priestorov s.č. 555, 556“ predložil Ľubomír Vyšný, Liptovský Mikuláš, IČO: 30519527.
Vysúťažená cena 3.908,80 € bez DPH.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína
Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
O 16.47 h vstúpil do rokovacej miestnosti poslanec Mgr. Michal Harich.
Na záver starostka konštatovala, že uznesenia sa plnia priebežne. Predsedníčka návrhovej komisie
prečítala návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 8––24/2022 zo dňa
15.03.2022 a konštatuje ich priebežné plnenie.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, Ing. Martin
Lenárt, Ing. Katarína Piklová

Zdržali sa: 0
Proti: 0
4. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly financovania originálnych kompetencií na
úseku školstva v obci Liptovská Porúbka v roku 2021 a 2022 bola doručená poslancom s ostatným
pracovným materiálom. Starostka odovzdala slovo hlavnej kontrolórke. Hlavná kontrolórka
informovala, že cieľom kontroly bol súlad financovania Materskej školy a záujmovej činností
detí vo veku 5 – 15 rokov v Liptovskej Porúbke v roku 2021 a na rok 2022, so všeobecne
záväznými právnymi predpismi. V závere konštatovala, že pri financovaní originálnych
kompetencií v školstve na území obce Liptovská Porúbka postupuje podľa príslušných všeobecne
záväzných právnych predpisov a účinných VZN obce. Kontrolou neboli zistené nedostatky a nie je
potrebné prijímať opatrenia.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly financovania originálnych
kompetencií na úseku školstva v obci Liptovská Porúbka v roku 2021, 2022
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, Ing. Martin
Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
5. Správu ústrednej inventarizačnej komisie poslancom zaslal predseda komisie, ktorému starostka
odovzdala slovo. Predseda v krátkosti prešiel jednotlivé položky a na záver oboznámil poslancov
s návrhom ústrednej inventarizačnej komisie vyradiť majetok v celkovej výške 4.635,61€.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Berie na vedomie Správu Ústrednej inventarizačnej komisie
B) Schvaľuje vyradenie majetku navrhnuté Ústrednou inventarizačnou komisiou v celkovej výške
4.635,61€ v zmysle predloženej Správy Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, Ing. Martin
Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
p. Ľuboš Čajnák vzniesol dotaz, ako obec naloží s vyradeným majetkom.
Ing. Rudolf Eliáš odpovedal, že vyradený majetok bude zhromaždený a následne sa rozhodne ako
ďalej s ním bude naložené. Niektoré položky budú ponúknuté na odpredaj, iné zošrotované alebo
zhodnotené ako elektroodpad.
6. Návrh VZN č. 2/2022 o určení príspevku na činnosť MŠ a príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Liptovská Porúbka bol zverejnený
na úradnej tabuli obce a na webovom sídle. Počas zverejnenia nebol pripomienkovaný zo strany
poslancov ani verejnosti. Poslanci v krátkej diskusii navrhli zmeny oproti zverejnenému návrhu

a to: určenie finančného pásma č. 3 určeného Ministerstvom školstva na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov, určenie réžie pre deti od 2-6 rokov vo výške 0,30 €/deň/ dieťa,
vypustenie tabuľkovej časti, ktorá určuje príspevok zo sociálneho fondu, príspevok
zamestnávateľa a úhradu stravníka za deň. Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh
uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Schvaľuje prijaté zmeny oproti zverejnenému návrhu VZN č. 2/2022 o určení výške príspevku
na činnosť materskej školy a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Liptovská Porúbka a to:
- určenie finančného pásma č. 3 určeného Ministerstvom školstva na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov
- určenie réžie pre deti od 2-6 rokov vo výške 0,30 €/deň/ dieťa
B) Schvaľuje vypustenie tabuľkovej časti, ktorá určuje príspevok zo sociálneho fondu, príspevok
zamestnávateľa a úhradu stravníka za deň
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, Ing. Martin
Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke sa uznieslo na prijatí:
Všeobecne záväzného nariadenia VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na činnosť materskej
školy a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Liptovská Porúbka
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, Ing. Martin
Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Pri prijímaní VZN bola dodržaná podmienka hlasovania 3/5 väčšiny prítomných poslancov.
O 16.27h vstúpila do rokovacej miestnosti verejnosť a to p. Tatiana Hečková a Ing. Dalibor Fotta a
p. Martin Búda.
7. Mapa s návrhom investičného zámeru vlastníkov pozemkov parc. č KN-C 1609/4 a 1601/1
v k.ú. bola poslancom doručená spolu s ostatným materiálom. Starostka odovzdala slovo
investorom p. Tatiane Hečkovej a Ing. Daliborovi Fottovi, aby obecné zastupiteľstvo oboznámili
so svojim investičným zámerom. Ing. Dalibor Fotta konštatoval, že existujúca komunikácia
nespĺňa parametre. Obecný pozemok pod miestnou komunikáciou má v najužšom mieste šírku len
1,2m a že miestna komunikácia zasahuje do ich súkromných pozemkov. Navrhujú vybudovanie
novej cesty cez pozemky v ich vlastníctve, ktoré by zamenili s obcou za pozemok nachádzajúci sa
pod jestvujúcou miestnou komunikáciou. Na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve plánujú
vybudovať turisticko-ubytovacie kapacity v podobe dvoch samostatných a dvoch dvojzrubových
domov, wellnes a sezónnu kaviareň a to popri pôvodnej komunikácii. V prvom kroku so svojím
zámerom oboznámili vlastníkov susediacich nehnuteľností, usporiadali spoločné stretnutie
a následne oslovili obec. V prípade potreby si pozemky, ktoré majú vo vlastníctve oplotia.

Starostka konštatovala, že miestna komunikácia končí pri vstupe do rezortu Liptovie. Je
spracovaný pasport miestnej komunikácie a obec je vlastníkom pozemku pod miestnou
komunikáciou. Časť miestnej komunikácie zasahuje aj do súkromných pozemkov, ktoré by bolo
možné v prípade potreby na základe uznesenia obecného zastupiteľstva odkúpiť, resp. vyvlastniť
vo verejnom záujme, nakoľko je to jediná prístupová cesta k hospodárskym lesom. Následne
vyzvala poslancov, aby vzniesli dotazy k investičnému zámeru.
Ing. Rudolf Eliáš nevidí dôvod prečo by obec mala preložiť komunikáciu a ak dobre pochopil
vybudovanie cesty by financovala Vaša spoločnosť?
p. Tatiana Hečková odpovedala, že na vybudovaní by bolo vhodné, aby participovali všetci, čo
cestu využívajú.
Martin Búda poznamenal, že obec nemá finančné prostriedky na vybudovanie cesty a cestu
nevyužíva, využívajú ju urbáre bolo by dobre sa ich opýtať či prispejú.
Starostka navrhla, že by bolo vhodné dohodnúť termín obhliadky na tvare miesta, aby sa poslanci
oboznámili so situáciou priamo na mieste a následne by sa mohli k danému zámeru na najbližšom
rokovaní OZ vyjadriť. Taktiež upozornila na skutočnosť, že sa táto časť miestnej komunikácie
nachádza mimo intravilánu obce v 2. stupni ochranného pásma NAPANT-u.
Hlavná kontrolórka poznamenala, že investori zámeru zvolili postup oslovenia každej organizácie
jednotlivo. Podľa jej názoru ak poslanci obce povedia, že by súhlasili v prípade, že by všetky
orgány dali súhlasné stanovisko a takéto stanovisko zaujme napríklad Okresný úrad Liptovský
Mikuláš, odbor životného prostredia tak k žiadnemu stanovisku nemusia prísť. Navrhla, či by
nebolo vhodné, aby investor zvolal spoločné stretnutie na ktoré pozvú všetky dotknuté orgány.
p. Tatiana Hečková a Ing. Dalibor Fotta s jej návrhom súhlasili a následne o 18:10h opustili
rokovaciu miestnosť.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie informáciu o investičnom zámere vlastníkov pozemkov parc. KN-C č. 1609/4
a č. 1601/1 (bývalý areál Rezortu Liptovia) v k.ú. Liptovská Porúbka.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, Ing. Martin
Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
8. Konateľ spoločnosti TOZDA s.r.o. z Východnej, ktorá vyhrala verejné obstarávanie na opravu
oplotenia cintorína z východnej, južnej a severnej strany v celkovej výške 11.591,70€ oznámil
mailom, že pri zadávaní zákazky bola chybne uvedená celková dĺžka oplotenia. Pri realizácii
zákazky zistili, že celková dĺžka oplotenia je cca 390 bm. Chýbajúcich 40 m sú schopní urobiť
s doplatkom 1.738,-€, čo predstavuje navýšenie ceny diela o necelých 15%. V zmysle zákona
o verejnom obstarávaní §18, ods. 3 písm. a) možno cenu stavebných prác navýšiť maximálne
o 15%. Poslanci jednomyseľne súhlasili s navýšením diela a dokončením oplotenia z vyššie
uvedený svetových strán.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Berie na vedomie informáciu, že v rámci verejného obstarávania zákazky ,, Oplotenie
obecného cintorína v obci Liptovská Porúbka“ bola uvedená neúplná dĺžka oplotenia.
Vysúťažené bolo oplotenie o dĺžke 350 bm pričom celková dĺžka oplotenia, ktoré je potrebné
realizovať je v rozsahu 390 bm.

B) Schvaľuje navýšenie ceny diela o 1.738,- € a súhlasí s uzatvorením Dodatku č. 1 k zmluve
o dielo zo dňa 21.12.2021 so spoločnosťou TOZDA s.r.o. v zmysle §18 ods. 3 písm. a) zákona
o verejnom obstarávaní.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, Ing. Martin
Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
9. Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 bolo poslancom doručené v predstihu, ide o schválenie
použitia rezervného fondu na úhradu výdavkov spojených s mimoriadnou situáciou v obci. Tieto
finančné prostriedky budú obci refundované Okresným úradom Liptovský Mikuláš.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2022 v súlade s §14 ods. 2 písm. 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 príjmových finančných operácií
v celkovej výške 6.500,00 € a povolené prekročenie a viazanie bežných výdavkov v celkovej
výške 6.500,00 €. Rozpočtové opatrenie so stanoviskom hlavnej kontrolórky tvorí neoddeliteľnú
súčasť tohto uznesenia.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, Ing. Martin
Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
10. V bode rôzne najprv informovala starostka a potom bol poskytnutý priestor pre interpelácie
poslancov.
Starostka informovala:
- dňa 6.4.2022 o 16.30h nám občania obce nahlásili spadnutý telekomunikačný stĺp nad rodinným
domom s.č. 199, ktorý zabraňoval prejazdu miestnej komunikácie. Komunikovala s veliteľom DHZO
Liptovská Porúbka, ktorý na miesto poslal členov zásahovej jednotky, ktorí po príchode na miesto
zistili, že spadnutý stĺp už odstránili iní občania obce. Členovia DHZO zabezpečili a označili
reflexnou vestou spadnutý telekomunikačný kábel. Starostka nahlásila na Slovak telekom spadnutý
stĺp a po dohode s kompetentnými pracovníkmi bol dňa 8.4.2022 osadený nový telekomunikačný
stĺp.
- ako vyplýva zo správy hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly financovania originálnych
kompetencií na úseku školstva v obci Liptovská Porúbka v roku 2021 a 2022 v roku 2021 sme čerpali
financie na deti od 5 do 15 rokov vo výške 6568,55€, zostatok finančných prostriedkov za rok je vo
výške 7.315,63€. Vzhľadom na uvedené navrhujem obecnému zastupiteľstvu, aby sme tieto finančné
prostriedky použili na vybudovanie detského ihriska v časti obce Za Váhom pri bytových domoch
s.č. 555 a 556, kde je detské ihrisko plánované a na jeho vybudovanie sme už niekoľkokrát žiadali

o dotáciu zo štátneho rozpočtu. V prípade, že by poslanci odsúhlasili vybudovanie detského ihriska
bolo by dobre ihrisko oplotiť s zabezpečiť jeho monitorovanie jestvujúcim kamerovým systémom.
Ing. Rudolf Eliáš navrhol vybudovanie ihriska v max. výške 20.000,- €
Mgr. Michal Harich navrhol finančné prostriedky v max. výške 15.000,- €.
Ing. Martin Lenárt, p. Ľuboš Čajnák, Ing. Katarína Piklova a Mgr. Anna Fáberová súhlasili
s návrhom Ing. Rudolfa Eliáša.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Súhlasí vybudovaním detského ihriska a s vyhlásením verejného obstarávania prostredníctvom
elektronického portálu Tendernet na vybudovanie detského ihriska pri bytových domoch s.č. 555
a 556 na parc. KN-C č. 1395/3 v k.ú. Liptovská Porúbka v maximálnej cene 20.000,-€ s DPH.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, Ing. Martin
Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
- Slovenský zväz včelárov, Základná organizácia Liptovský Hrádok doručil na obec písomnú
žiadosť o poskytnutie finančnej podpory z prostriedkov obce Liptovská Porúbka. Nakoľko
žiadosť musí byť spracovaná v zmysle VZN č. 1/2021 o podmienkach poskytovania dotácií bolo
predsedovi organizácie oznámené, že po doručení žiadosti na predpísanom tlačive bude táto
zaradená do programu rokovania.
- Dňa 20. 8. 2022 sa uskutoční kultúrne podujatie Výstup na Slemä. Starostka požiadala
predsedníčku kultúrnej komisie o výber a zabezpečenie účinkujúcich.
- Dňa 4. 6. 2022 sa uskutoční podujatie Deň detí. Bude potrebné zabezpečiť personál a atrakcie
pre deti.
- Dňom 31. 7. 2022 končí Poľovnému združeniu Brtkovica zmluva na prenájom chaty Fišiarka
a priľahlého senníka. Zákon o majetku obcí špecifikuje možné spôsoby prenájmu a to:
- štandardné formy:
obchodná verejná súťaž – o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy
priamy prenájom – verejný prieskum o najvyšší cenový návrh
– výnimka na základe rozhodnutia OZ: nájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
-zákonné výnimky: nájom hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je nižšia ako
3500,- €, alebo nájom majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí 10 dní
v kalendárnom mesiaci (nie je to náš prípad).
Hlavná kontrolórka sa vyjadrila v tom smere, že pri rozhodovaní o ďalšom nájme predmetnej
nehnuteľnosti je potrebné brať do úvahy, že uvedené objekty sa nachádzajú na cudzom pozemku
a pri rozhodovaní je potrebné rešpektovať platné zákony vzťahujúce sa na majetok obce a nájom
poľnohospodárskej a lesnej pôdy.
Na najbližšie májové rokovanie OZ zamestnanci obce pripravia podklady a súťažné podmienky
pre všetky spôsoby prenájmu. Je na rozhodnutí poslancov OZ aby rozhodli, ktorý spôsob
prenájmu odsúhlasia.
O 18:41h p. Ľuboš Čajnák opustil rokovaciu miestnosť

- vlastníci susedných nehnuteľností nahlásili na obecný úrad, že tehlový plot z južnej strany
v objekte garáží sa nám rozpadáva a tehly im padajú na pozemok.
Zástupca starostky spolu s niektorým z poslancov pôdu na miestnu obhliadku a zistia technický
stav tehlového oplotenia.
O 18:54h Ing. Rudolf Eliáš opustil rokovaciu miestnosť
Starostka požiadala poslancov, aby si prešli dedinu a zmapovali stav miestnych komunikácií na
jednotlivých uliciach. Následne navrhli ulice, na ktorých bude obec rekonštruovať miestne
komunikácie ako prvé.
O 18:56h Ing. Rudolf Eliáš vošiel do rokovacej miestnosti.
- časť miestneho rozhlasu je v zlom technickom stave vyžaduje si neustále opravy,
bezproblémovo funguje iba zrekonštruovaný bezdrôtový rozhlas. Bolo by vhodné sa zamyslieť
nad jeho rekonštrukciou.
- obci bola doručená odpoveď na zaslanú žiadosť Správe ciest Žilinského samosprávneho kraja.
Oznámili nám, že výtlky na ceste III/2341 budú opravené po skončení zimnej údržby ciest v rámci
bežnej údržby. Čo sa týka opravy, resp. rekonštrukcie miestneho objektu cez rieku Váh na vstupe
do obce stav evidujú, momentálne v projektovej príprave majú viacero mostných objektov,
ktorých stavebno-technický stav je horší ako na predmetnom moste.
- uvoľnili sa epidemiologické opatrenia a občania sa dotazujú, či sa tento rok bude konať
ochutnávka zabíjačkových špecialít. Bolo by vhodné ochutnávku realizovať čím skôr, kým to
počasie sa dovolí, preto navrhla termín 23.4.2022. Poslanci s návrhom starostky súhlasili, preto
požiadala poslancov, ktorí môžu aby sa prípravy ako aj realizácie zúčastnili.
- do podateľne obce bolo elektronicky doručené podanie Okresnej prokuratúry Liptovský Mikuláš
na stav prijatia VZN podľa § 4 ods. 5 písm. a) body 1 až 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení. Obec má všetky VZN podľa uvedeného paragrafu prijaté a v termíne do 25.04.2022
poskytneme prokuratúre súčinnosť.
Interpelácie poslancov:
Mgr. Anna Fáberová vzniesla dotaz, kedy bude opravený stánok?
Mgr. Michal Harich vzniesol dotaz od kedy v ňom budú fungovať obecní policajti?
Starostka odpovedala, že čakáme na určenie predpokladanej ceny zákazky, aby mohlo byť
spustené verejné obstarávanie na opravu novinového stánku. Predpokladáme, že hliadkovú
činnosť budú obecní policajti vykonávať od 01.06.2022, nakoľko v súčasnosti ešte absolvujú
odbornú prípravu a koncom mája budú mať skúšky.
Mgr. Michal Harich upozornil na tvoriace sa čierne skládky v katastrálnom území obce. Jedná sa
odpad z rozobratých áut.
Starostka ho požiadala o ich zmapovanie a fotodokumentáciu, keďže sa nejedná o
skládky komunálneho odpadu, aby podnety mohli byť postúpené na riešenie polícii a Okresnému
úradu Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie.
Ing. Piklová informovala, že veľkoobjemový kontajner nachádzajúci sa na cintoríne sa nedá
z jednej strany otvoriť.

Starostka odpovedala, že zamestnanci obce sa ho podľa možností pokúsia opraviť.
11. Starostka ukončila rokovanie obecného zastupiteľstva o 19:20 h. Poďakovala prítomným za
účasť. Najbližšie rokovanie sa podľa schváleného harmonogramu uskutoční 17.05.2022 so
začiatkom o 16.30h.
Zapísala: p. Miriam Pallová, v.r.
Starostka: Mgr. Jana Gazdičová, v.r.
Overovatelia zápisnice: p. Ľuboš Čajnák, v.r.
Ing. Rudolf Eliáš, v.r.

