Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovská Porúbka
konaného dňa 20. apríla 2021
Prítomní: Mgr. Jana Gazdičová, starostka
Poslanci: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich,
p. Ladislav Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Ďalší prítomní: p. Danuša Beláková – hlavná kontrolórka
p. Miriam Pallová – odborný referent
p. Jana Benková - účtovníčka
1. Rokovanie otvorila Mgr. Gazdičová, starostka. Prítomní boli 8 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:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 1 – 15 /2021 zo dňa 16.02.2021
4. Správa Komisie pre ochranu verejného záujmu
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Liptovská Porúbka Záverečný účet
Obce Liptovská Porúbka za rok 2020
6. Rozpočtové opatrenia č. 3 – č. 7/2021
7. Schválenie návrhu zadania ÚPNO pre vypracovanie Územného plánu obce Liptovská Porúbka
8. Dotácie na záujmovú činnosť a vzdelávanie detí
9. Verejné obstarávanie ,,Zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu“
10. Bytové hospodárstvo – informácia o stave nájomných bytov a o byte č. 11 v bytovom dome
s.č. 59
11. Schválenie výšky nájomného pre byt č. 8 a č. 11 v bytovom dome s.č. 59
12. Rôzne informácie a interpelácie poslancov
13. Záver

Hlasovanie
Prítomných poslancov: 8
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0

2. Do návrhovej komisie starostka navrhla: Mgr. Annu Fáberovú a Ing. Katarínu Piklovú,
vyhotovením zápisnice poverila p. Miriam Pallovú, za overovateľov zápisnice určila Mgr. Michala
Haricha 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
B) Berie na vedomie určenie zapisovateľky p. Miriam Pallovej a overovateľov zápisnice
p. Ľuboš Čajnák a Mgr. Michal Harich
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 8
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
3. Pri kontrole plnenia uznesení č. 1 - 15/2021 zo dňa 20.04.2021 starostka postupne prešla
jednotlivé uznesenia. K uzneseniu č. 126/2021 konštatovala, že pracovná skupina zriadená za
účelom zistenia skutkového stavu verejného priestranstva sa zatiaľ nezišla. Na záver konštatovala,
že uznesenia sa plnia priebežne.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 1 - 15/2021 zo dňa
16.02.2021 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, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
4. P. starostka odovzdala slovo predsedníčke Komisie pre ochranu verejného záujmu. Ing.
Katarína Piklová informovala, že komisia bola zvolaná za účelom vyhodnotenia Oznámenia
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2020, ktoré starostka doručila na
obecný úrad v zákonom stanovenej lehote. Členovia preskúmali úplnosť oznámenia a vyhodnotili
ho. V závere komisia konštatovala, že starostka obce neporušila ustanovenie zákona č. 357/2004
Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v z.n.p..
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie informáciu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií,
zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov v ktorej konštatuje, že starostka obce neporušila
ustanovenie ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov v z.n.p.. Po prerokovaní informácie v obecnom zastupiteľstve bude
Oznámenie zverejnené v zmysle platnej legislatívy.

Hlasovanie
Prítomných poslancov: 8
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
5. Návrh záverečného účtu bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce od
1.4.2021, čím bola splnená zákonná povinnosť. Návrh záverečného účtu bol poslancom doručený
a mali možnosť sa s ním oboznámiť. Počas jeho zverejnenia nebol na obecný úrad doručený
žiadny podnet či pripomienka zo strany poslancov ani občanov. Starostka odovzdala slovo hlavnej
kontrolórke. Tá v stručnosti oboznámila poslancov so svojim stanoviskom, v závere ktorého
konštatovala, že v zmysle §16, ods. 10 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
s poukázaním na obsah tohto stanoviska v jednotlivých častiach a prístup orgánov obce pri riešení
vzniknutých situácii v súlade s príslušnými právnymi predpismi priebežne v priebehu
rozpočtového obdobia odporučila Obecnému zastupiteľstvu v Liptovskej Porúbke schváliť
Záverečný účet Obce Liptovská Porúbka za rok 2020 bez výhrad. S poukázaním na výsledky
hospodárenia obce za rok 2020, odporučila výsledok hospodárenia obce za rok 2020 - upravený
prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 72.031,25 € a prebytok finančných operácií
vo výške 31.045,83 €, spolu vo výške 103.077,18 € použiť na tvorbu rezervného fondu.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok
2020
B) Schvaľuje Záverečný účet obce Liptovská Porúbka za rok 2020 bez výhrad
C) Schvaľuje použitie prebytku hospodárenia obce za rok 2020 - upravený zostatok bežného
a kapitálového rozpočtu vo výške 72.031,25 € a zostatok finančných operácií vo výške
31.045,83 € spolu v celkovej výške 103.077,18 € použiť na tvorbu rezervného fondu.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 8
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
6. Poslanci spolu so starostkou postupne prešli jednotlivé rozpočtové opatrenia č. 3,4,5,6,7/2021
a vypočuli si stanovisko hlavnej kontrolórky k navrhovaným zmenám rozpočtu. Predsedníčka
návrhovej komisie prečítala návrhy uznesení a poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021 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
7.100,-€ a povolené prekročenie a viazanie účelových bežných výdavkov vo výške 7.100,-€.
Rozpočtové opatrenie so stanoviskom hlavnej kontrolórky tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
uznesenia.

Hlasovanie
Prítomných poslancov: 8
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2021 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
8.533,-€ a povolené prekročenie a viazanie účelových bežných výdavkov vo výške 8.533,-€.
Rozpočtové opatrenie so stanoviskom hlavnej kontrolórky tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
uznesenia.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 8
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2021 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
2.485,-€ a povolené prekročenie a viazanie účelových bežných výdavkov vo výške 2.485,-€.
Rozpočtové opatrenie so stanoviskom hlavnej kontrolórky tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
uznesenia.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 8
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2021 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 bežných
a kapitálových príjmov vo výške 32.155,-€ a povolené prekročenie a viazanie účelových bežných
a kapitálových výdavkov vo výške 32.155,-€. Rozpočtové opatrenie so stanoviskom hlavnej
kontrolórky tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 8

Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2021 v súlade s §14 ods. 2 písm. 2 písm.
b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a to: povolené prekročenie a viazanie bežných príjmov a povolené
prekročenie a viazanie bežných výdavkov v celkovej výške na strane bežných príjmov a bežných
výdavkov vo výške 5.311,-€. Rozpočtové opatrenie so stanoviskom hlavnej kontrolórky tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 8
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
O 17.12h vošiel do rokovacej miestnosti p. Roman Kuffa.
7. Návrh Zadania ÚPNO pre vypracovanie Územného plánu obce Liptovská Porúbka bol
zverejnený v zmysle platnej legislatívy, doručené návrhy a pripomienky boli zapracované.
Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania na
základe našej žiadosti posúdil Návrh Zadania pre Územný plán obce Liptovská Porúbka a vydal
stanovisko v ktorom konštatuje, že:
- obsah Návrhu je v súlade s Územným plánom Vyššieho Územného celku Žilinského kraja
- obsah Návrhu a postup jeho obstarania a prerokovanie je v súlade s príslušnými právnymi
predpismi.
Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania odporučil
Obci Liptovská Porúbka schváliť Návrh Zadania pre vypracovanie Územného plánu Obce
Liptovská Porúbka.
Predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje Zadanie pre vypracovanie Územného plánu obce Liptovská Porúbka podľa §20 ods. 7
písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v z.n.p.. vypracovaný
Ing. arch. Vlastou Cukorovou.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 9
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

8. Na obec boli doručené žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na záujmovú činnosť a vzdelávanie
detí. Žiadosti sú spracované v zmysle platného VZN, ich formálny obsah a kompletnosť posúdila
ekonómka p. Benková. Poslanci postupne prešli jednotlivé žiadosti a po krátkej diskusii v ktorej sa
dohodli poskytnúť dotácie za mesiace apríl-jún v maximálnej výške 8,38 €/dieťa/mesiac.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje na základe žiadosti Centra voľného času - Hradná 342, Liptovský Hrádok dotáciu na
rok 2021 za mesiace apríl - jún vo výške 25,14 € na 1 dieťa (8,38 €/mesiac/dieťa) s trvalým
pobytom na území obce Liptovská Porúbka, pre 27 detí, ktoré navštevujú mimoškolskú záujmovú
činnosť. Celková výška dotácie na rok 2021 za mesiace apríl - jún predstavuje čiastku 678,78 €.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 9
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
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje na základe žiadosti Centra voľného času pri ZŠ s MŠ J. D. Matejovie, Liptovský
Hrádok dotáciu na rok 2021 za mesiace apríl – jún vo výške 25,14 € na 1 dieťa
(8,38€/mesiac/dieťa) s trvalým pobytom na území obce Liptovská Porúbka, pre 2 deti, ktoré
navštevujú mimoškolskú záujmovú činnosť. Celková výška dotácie na rok 2021 za mesiace apríl jún predstavuje čiastku 50,28 €.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 9
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
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje na základe žiadosti Centra voľného času pri ZŠ s MŠ Hradná, Liptovský Hrádok
dotáciu na rok 2021 za mesiace apríl - jún vo výške 25,14 € na 1 dieťa (8,38€ /mesiac/dieťa)
s trvalým pobytom na území obce Liptovská Porúbka, pre 3 deti, ktoré navštevujú mimoškolskú
záujmovú činnosť. Celková výška dotácie na rok 2021 za mesiace apríl - jún predstavuje čiastku
75,42 €.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 9
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

9. Vývoz a zneškodňovanie odpadov v obci realizuje firma Brantner s.r.o. Poprad. Zmluva je
uzatvorená na dobu určitú a jej platnosť končí dňom 31.7.2021. Z uvedeného dôvodu je potrebné
odsúhlasiť verejné obstarávanie na poskytovanie tejto služby. Starostka navrhla, aby sa táto služba
obstarávala na dlhšie časové obdobie 3 rokov, z dôvodu časovej náročnosti prípravy a realizácie
verejného obstarávania. Poslanci s jej návrhom súhlasili.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje spôsob a zabezpečenie verejného obstarávania podlimitnej zákazky ,, Zber
a zneškodňovanie komunálneho odpadu“ na obdobie 36 mesiacov s účinnosťou od 01.08.2021 do
výšky 135.000,- € bez DPH cez Elektronický kontraktačný systém.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 9
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. Poslanci boli v minulom roku oboznámení so zlým technickým stavom balkónov na bytových
domoch č. 505 a 506, ako aj so skutočnosťou, že opakované verejné obstarávanie na realizáciu
tejto zákazky bolo neúspešné. Stále hľadáme dodávateľa na uvedenú zákazku. Nájomníci
bytových domov s.č. 555 a 556 upozornili na zlý technický stav a na zatekanie do bytov cez
balkóny, čo zapríčiňuje vlhkosť v bytoch a výskyt plesní. Pri obhliadke bolo zistené, že sú zle
vyspádované balkóny. Na jednom bytovom dome je 16 balkónov. Odstránenie uvedených
nedostatkov si vyžiada značné finančné náklady a predpokladáme, že fond opráv nebude
postačovať na pokrytie nákladov. Bude potrebné na to vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu
obce. Zároveň bude treba upraviť nájomníkom výšku nájmu a upraviť tvorbu fondu opráv.
V budúcnosti nás čaká výmena strešných okien na bytových domoch súp. č. 505 a 506, ktoré sú
v zlom technickom stave. Na bytovom dome č. 506 v byte č. 10 bol riešený havarijný stav
a výmena strešného okna. Strešné okno na kúpeľni bolo poškodené tak, že zatekalo nielen do bytu
č. 10 aj do bytu č. 8.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie informáciu o stave nájomných bytových domov s.č. 505, 506, 555 a 556
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 9
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
11. V bytovom dome s.č. 59, ktorý sa nachádza pri moste bolo v minulosti odpredaných 12 bytov.
Dva byty - č. 8 a č. 11 zostali vo vlastníctve obce z dôvodu, že nájomníci nemali záujem byty
odkúpiť. Nakoľko s nájomníkmi bytu č. 11 je vedený súdny spor z titulu neplatenia nájmu nebolo
možné upravovať nájom. Vychádzajúc z obstarávacej ceny bytového domu navrhujeme určiť
výšku nájmu na 0,89 € za m2. Keďže nájomcovia bytu č. 11 zomreli, nedoplatky na nájomnom si
obec uplatňuje v dedičskom konaní. Synov zosnulých nájomcov, ktorí byt užívajú bez právneho
titulu obec listom upozornila na túto skutočnosť a zároveň ich vyzvala, aby sa dostavili na obecný
úrad za účelom riešenia vzniknutej situácie. Keďže sa na obecný úrad nedostavili, poslanci

odporučili zaslať užívateľom opätovnú výzvu, v opačnom prípade obec prostredníctvom právneho
zástupcu podá žalobu na súd o vypratanie bytu č. 11 v bytovom dome s.č. 59.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Berie na vedomie informácia o byte č. 11 v bytovom dome s.č. 59
B) Schvaľuje výšku nájomného pre byty č. 8 a č. 11 v bytovom dome s.č. 59 vo výške 0,89 €/m2
s účinnosťou od 01.05.2021.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 9
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
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Odporúča prostredníctvom právneho zástupcu podať žalobu na súd na vypratanie bytu č. 11
v bytovom dome s.č. 59.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 9
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
12. V bode rôzne najprv informovala starostka a potom bol poskytnutý priestor pre interpelácie
poslancov.
Starostka informovala:
- P. Eva Strnisková, ktorá doručila na Okresný súd Liptovský Mikuláš návrh na vydraženie
pozemku parc. KN-C 76/2, ktorý jej obec predala žalovala obec o určenie vlastníckeho práva a
zároveň žiadala o zaplatenie čiastky vo výške 1.026,- € (cena pozemku, geometrický plán a návrh
na vklad). Podaním doručeným na okresný súd dňa 12.4.2021 vzala podanú žalobu späť v plnom
rozsahu. Z uvedeného dôvodu súd konanie zastavil a žalovanému, t.j. obci Liptovská Porúbka
priznal voči žalobkyni nárok na náhradu trov konania v plnom rozsah, ktoré si obec bude
uplatňovať prostredníctvom právneho zástupcu.
- Cez víkend v dňoch 23. a 24. 4.2021 opäť testujeme. Máme preplatené takmer všetky testovania
až na posledné dve, pričom minulý víkend sme testovali len personál a zamestnancov. Preplatené
finančné prostriedky nám pokrývajú všetky náklady spojené s testovaním. V súvislosti
s testovaním, ešte jedna informácia, dňa 26.3.2021 vykonali pracovníci Regionálny úrad
verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš kontrolu podľa zákona č. 355/2007Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia v z.n.p. z dôvodu údajného porušovania právnych predpisov
zo strany obce. Kontrola bola vykonaná na základe anonymného podnetu na dočasnom odbernom
mieste Obecný úrad Liptovská Porúbka, kde vykonávame antigénové testovanie občanov.
Kontrolou bolo zistené, že testovanie je vykonávané na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní
služieb (MOM), prevádzkový poriadok schválil RÚVZ Liptovský Mikuláš, pri testovaní

nedochádzalo k zhromažďovaniu osôb. Z kontroly bol vyhotovený zápis. Záver z kontroly bol
nasledovný: ,,Skutočnosti, ktoré boli uvedené v podnete neboli dozorom preukázané.“
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie informácie o testovaní antigénovými testami na ochorenie COVID-19 a o
vykonanej kontrole na odbernom mieste.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 9
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
Starostka ďalej informovala:
- vzhľadom na skutočnosť, že núdzový stav bol predĺžený a od 1.1.2021 nadobudlo účinnosť VZN
č. 14/2020 o podmienkach prideľovania nájomných bytov, informovala poslancov, že v zmysle čl.
2, ods. 9 tohto VZN som na základe odporučenia bytovej komisie uvoľnený 2-izbový
nájomný byt č. 1 nachádzajúci sa v bytovom dome č. 556 pridelila žiadateľke Marcele
Haffnerovej na dobu nájmu 1 rok s účinnosťou od 01.4.2021.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie informáciu, že v zmysle VZN č. 14/2020 o podmienkach prideľovania
nájomných bytov a správy bytových domov obstaraných s použitím verejných prostriedkov na
účely podpory sociálneho bývania a na základe odporučenia bytovej komisie, uvoľnený 2-izbový
nájomný byt č. 1 nachádzajúci sa v bytovom dome č. 556 pridelila žiadateľke p. Marcele
Haffnerovej na dobu nájmu 1 rok s účinnosťou od 1.4.2021.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 9
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
- projektant Ing. Uličný spracoval zjednodušený projekt odvodnenia miestnej komunikácie na ulici

Na žiare, po vybavení povolenia na Spoločnom stavebnom úrade v Liptovskom Hrádok bude
odvodnenie realizované v rámci údržby miestnych komunikácií.
- na obecný úrad bola doručená žiadosť p. Dušana Pagáča o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce.

Nakoľko ide o nakladanie s majetkom obce, v zmysle rokovacieho poriadku bude tento bod zaradený
do programu rokovania OZ v mesiaci máj. Hlavná kontrolórka upozornila, že predaj pozemku je
v tomto prípade možný jedine verejnou obchodnou súťažou.
- materiály ohľadom zriadenia obecnej polície boli poslancom zaslané e-mailom, pripomienky,

návrhy a dotazy treba zaslať na obecný úrad v termíne do 29.4.2021, aby mohli byť zapracované do
Návrhu VZN a štatútu. Následne budú dokumenty zverejnené v zmysle platnej legislatívy a zaradené
do programu rokovania v mesiaci máj

- na obecný úrad bola doručená ponuka na očkovanie imobilných občanov a príslušníkov
marginalizovaných skupín bez možnosti výberu očkovacej látky. Ponuka je zverejnená aj na
webovom sídle obce. Terénne pracovníčky už oslovili občanov a zisťujú záujem.
- dňa 19.4.2021 sme spolu s terénnymi pracovníčkami vykonali kontrolu spoločných dvorov
a verejných priestranstiev na ulici Jozefa Lenárta, vlastníkov a nájomcov nehnuteľností sme
upozornili, aby dvory a verejné priestranstvá upratali a nevytvárali čierne skládky. Termín na
odstránenie nedostatkov je do 27.4.2021. Následne bude vykonaná opätovná kontrola. V prípade
opakovaného porušovania zákona bude obec postupovať v zmysle platnej legislatívy.
- Dňa 13.4.2021 sa konalo pracovné stretnutie s Mgr. Mariánom Balogom, štátnym radcom Úradu
splnomocnenca vlády pre rómske komunity, ktorého sa zúčastnili aj terénne pracovníčky. Na
stretnutí p. starostka štátneho radcu informovala, že obec spolupracuje s kanceláriou v Spišskej Novej
Vsi a už v minulosti sa zapojila do výziev a žiadala o poskytnutie finančných prostriedkov z dotačnej
schémy.
Interpelácie poslancov.
p. Ladislav Hutka mal dotaz ohľadom nefunkčného čerpadla v studni pri dome smútku.
Ing. Rudolf Eliáš informoval, že boli zmerať hĺbku studne a na základe zistených parametrov sa
vykonáva prieskum trhu na obstaranie čerpadla. Predpokladaný termín dodania čerpadla vrátane
montáže je 30.4.2021.
Nakoľko sa uvoľnili epidemiologické opatrenia Mgr. Anna Fáberová informovala, že sociálna
komisia navštívi jubilantov, ktorí v rokoch 2020 a 2021 oslávili svoje životné jubileá a požiadala
o zabezpečenie 24 balíčkov v termíne do 5. mája pre jubilantov v cene cca 15,- €/ balíček. Taktiež
vzniesla dotaz ohľadom oplotenia pri rodinnom dome s.č. 121, nakoľko sa domnieva, že je oplotený
aj obecný pozemok.
Starostka konštatovala, že až po vytýčení hranice pozemkov je možné skontrolovať, či oplotenie
nezasahuje do obecného pozemku. Obecný úrad zabezpečí geodeta na vytýčenie hranice.
Mgr. Anna Fáberová vzniesla dotaz prečo aj napriek osadenej dopravnej značke 18 t jazdia nákladné
autá po novej miestnej komunikácii.
Starostka odpovedala: ,, Okamžite ma treba kontaktovať, prípadne volať políciu. Drevo zvážajú
nielen z Vislavcov ale aj zo Záhoria. Ťažko je dodatočne zisťovať z ktorej lokality auto išlo.
Samosčítanie obyvateľov bolo ukončené k 31.03.2021. V našej obci sa sčítalo 76,68 %. Od
03.05.2021 bude prebiehať sčítanie za pomoci stacionárneho a mobilného asistenta. Aktuálne
informácie, ako aj kontakty budú zverejnené na úradných tabuliach, webovom sídle obce. Taktiež
budú občania informovaní aj miestnym rozhlasom.
p. Ľuboš Čajnák upozornil na autá parkujúce pri bytových domoch s.č. 555 a 556, ktoré bývajú
odstavené sčasti na chodníku ako aj na krajnici miestnej komunikácie. Navrhol upozorniť držiteľov
vozidiel na porušovanie dopravného značenia a v prípade, že nedôjde k náprave zabezpečiť
odťahovou službou ich odtiahnutie. S jeho návrhom poslanci súhlasili.

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Súhlasí s použitím finančných prostriedkov z rozpočtu obce na zabezpečenie odťahovej služby
v prípade porušovania dopravného značenia schváleného Dopravným inšpektorátom OR PZ
v Liptovskom Mikuláši.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 9
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
Ing. Katarína Piklová upozornila na voľný pohyb hospodárskych zvierat na ulici Horepotoky.
Držiteľ hospodárskych zvierat bude opätovne upozornený na porušovanie VZN č. 9/2020
o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na
určitom mieste.
Mgr. Michal Harich konštatoval, že cesta popri Váhu je v zlom technickom stave.
Táto cesta sa nachádza v k.ú.
ovplyvniť.

Mesta Liptovský Hrádok a jej technický stav nemáme ako

13. Starostka ukončila rokovanie obecného zastupiteľstva o 18:56 h. Poďakovala prítomným za
účasť. V prípade, že to epidemiologická situácia dovolí najbližšie rokovanie sa podľa schváleného
harmonogramu uskutoční 18.05.2021.
Zapísala: p. Miriam Pallová, v.r.
Starostka: Mgr. Jana Gazdičová, v.r.
Overovatelia zápisnice: p. Ľuboš Čajnák, v.r.
Mgr. Michal Harich, v.r.

