Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovská Porúbka
konaného dňa 22. septembra 2020
Prítomní: Mgr. Jana Gazdičová, starostka
Poslanci: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, 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
p. Jana Benková- účtovníčka
1. Rokovanie otvorila Mgr. Gazdičová, starostka. Privítala aj verejnosť, ktorá sa zúčastnila
rokovania. Prítomní boli 5 poslanci, takže obecné zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Svoju
neúčasť na dnešnom rokovaní ospravedlnil Ing. Martin Lenárt. Pre potreby vyhotovenia zápisnice sa
z rokovania vyhotovuje audiozáznam. Pozvánka s návrhom programu bola poslancom doručená,
zverejnená na úradnej tabuli a webovom sídle obce.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Schvaľuje program zasadnutia zverejnený v pozvánke:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Otvorenie a schválenie programu
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 66 - 78/2020 zo dňa 18.08.2020
Informácia k zriadeniu obecnej polície
Schválenie prevodu majetku parc. KN-C č. 1203/11, k. ú. Liptovská Porúbka
Čerpanie rozpočtu k 30.06.2020
Rozpočtové opatrenia č. 13/2020 a č. 14/2020
Opätovná žiadosť Ing. Michaela Gašparíková
Pridelenie nájomného bytu č. 9 v bytovom dome 506
Fibris - požiadavka na možnosť vedenia závesnej optiky
Výzva Envirofondu na dotácie pre rok 2021
Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Športový klub Mesta Liptovský Hrádok
Žiadosť nájomcu bytu č. 9 v bytovom dome č. 505
Žiadosť o odpredaj časti obecného pozemku parc. KN-C 905/1, k.ú. Liptovská Porúbka
Rôzne informácie a interpelácie poslancov
Záver

Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, p. Roman Kuffa, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
2. Do návrhovej komisie starostka navrhla Ing. Rudolfa Eliáša, p. Romana Kuffu a p. Ľuboša
Čajnáka, vyhotovením zápisnice poverila p. Miriam Pallovú, a za overovateľov zápisnice určila p.
Ing. Katarínu Piklovú a Ing. Milana Vlčeka.
O 16:35h do rokovacej miestnosti vošla Mgr. Anna Fáberová.
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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. Rudolf Eliáš, p. Roman Kuffa a p. Ľuboš Čajnák
B) Berie na vedomie určenie zapisovateľky p. Miriam Pallovej a overovateľov zápisnice
Ing. Katarínu Piklovú a Ing. Milana Vlčeka
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Roman Kuffa, Ing. Katarína Piklová,
Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
3. Pri kontrole plnenia uznesení č. 66-78/2020 zo dňa 18. 08.2020, starostka postupne prešla
jednotlivé uznesenia. K Uzneseniu č. 78/2020 informovala, že pri vyhotovovaní uznesenia došlo k
administratívnej chybe namiesto s.č. 328 je v uznesení s.č. 321.
O 16:40h do rokovacej miestnosti vošiel Mgr. Michal Harich a p. Ladislav Hutka
Pre odstránenie administratívnej chyby bolo potrebné prijať nové uznesenie.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje odstránenie administratívnej chyby v uznesení č. 78/2020 zo dňa 18.08.2020 a to: Ukladá
obecnému úradu zvolať spoločné stretnutie s vlastníkmi nehnuteľnosti RD s.č. 327 a RD s.č. 328
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
Na záver starostka konštatovala, že uznesenia sa plnia priebežne. Predseda návrhovej komisie Ing.
Rudolf Eliáš prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 66 – 78 /2020 zo dňa
18.08.2020 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
4. Ako už boli poslanci informovaní starostka spolu s hlavnou kontrolórkou sa zúčastnili stretnutí
s viacerými zástupcami miest a obcí, ktoré majú zriadenú obecnú políciu, konkrétne Mesto Liptovský
Mikuláš, Obec Štrba a Mesto Spišská Belá. Starostka následne informovala, že po formálnej stránke
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by bolo treba spracovať dokumenty ako je Štatút obecnej polície a organizačný poriadok. Po
finančnej stránke ak počítame so zmennosťou boli by len pre obec potrebný traja obecní policajti
z toho jeden musí byť náčelník. Keď počítame s ošatným, školeniami, odbornou spôsobilosťou,
technickou vybavenosťou a mzdovými nákladmi celková suma cca je 85.000,- € ročne. Ak by
participovali aj susedné obce boli potrební 5-7 obecní policajti. Pri piatich by boli finančné náklady
vo výške cca 136.000,-€ a pri siedmich by bola výška finančných nákladov cca 187.000,-€. V prípade
záujmu susedných obcí musíme rátať aj so zakúpením osobného motorového vozidla, poisteniami
a prevádzkovými nákladmi vozidla. Keďže poslanci boli informovaní oslovíme starostov okolitých
obci a zvolá sa spoločné stretnutie, kde ich bude starostka informovať. Taktiež bude zvolané
pracovné stretnutie poslancov na ktoré bude pozvaný zástupca náčelníka Mestskej polície Liptovský
Mikuláš.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie informácie k zriadeniu Obecnej polície
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. Zámer na prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to: pozemok parcelné číslo
KN-C č. 1203/11 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 37 m2 v k.ú. Liptovská Porúbka, okres
Liptovský Mikuláš, zapísaný na LV č. 1016 bol zverejnený na úradnej tabuli aj na webovom sídle
obce od 19. 8. 2020 do 22. 9. 2020. Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke podľa §9a, ods. 8, písm. e) zák. SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Schvaľuje prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:
- pozemok parcelné číslo KN-C č. 1203/11 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 37 m2 v k.ú.
Liptovská Porúbka, okres Liptovský Mikuláš, zapísaný na LV č.1016
kupujúcim: Gustáv Krutý a manželka Denisa Krutá, Liptovská Porúbka č. 461 v celosti do BSM za
kúpnu cenu v sume 13,34 €/ m2 pozemku t.j. celkom vo výške: 493,58 €.
Za dôvod osobitného zreteľa obecné zastupiteľstvo považuje tieto skutočnosti:
- predmetná nehnuteľnosť je pre obec neupotrebiteľným majetkom, ktorý z dôvodu svojho
umiestnenia a rozsahu obec nemôže využívať pre svoje potreby,
- nadobúdateľ predmetný pozemok potrebuje nevyhnute ako hospodársky prístup ku svojim
nehnuteľnostiam parc. č. KN-C 1203/7, na ktorom sa nachádza stavba rodinného domu s.č. 461.
- osoba blízka nadobúdateľov recipročne prevedie vlastníctvo na Obec Liptovská Porúbka
k novovytvorenej parcele KN-C č. 1202/3, orná pôda o výmere 225m2 zameranej geometrickom
plánom č. 44820208-34/2019 vyhotoveným Ing. Františkom Olejárom-G3, za dohodnutú kúpnu
cenu 13,34€/m2.
- uvedenými prevodmi sa vytvoria scelené účelovo využiteľné pozemky pre obidvoch účastníkov
zmluvných strán
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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
6. Prehľad o čerpaní rozpočtu k 30.06.2020 bol poslancom doručený k preštudovaniu spolu
s ostatným pracovným materiálom a mali možnosť sa s ním oboznámiť. Rokovania OZ sa zúčastnila
aj ekonómka p. Benková, ktorá odpovedala na dotazy poslancov. V krátkej diskusii bolo dohodnuté,
že prehľad bude prepracovaný z dôvodu prehľadnosti za jednotlivé strediská.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Berie na vedomie informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.06.2020. Plnenie rozpočtu:
- príjmová časť 43,8 %
- výdavková časť 30,5%
B) Ukladá obecnému úradu pripraviť na rokovanie OZ, ktoré sa uskutoční 20.10.2020 prehľad
hospodárenia podľa jednotlivých stredísk obce.
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
7. Návrhy rozpočtových opatrení č. 13/2020 a č. 14/2020 spolu so stanoviskom hlavnej kontrolórky
boli s ostatnými pracovnými materiálmi doručené poslancom v dostatočnom časovom predstihu.
Rozpočtovým opatrením č. 13/2020 OZ berie na vedomie navýšenie bežných príjmov o správne
poplatky, za predaj prebytočného majetku a za nájom hrobových miest a navýšenie bežných
výdavkov o odvod správnych poplatkov pre SOcÚ a na materiálne výdavky v MŠ. Hlavná
kontrolórka poslancov oboznámila so svojím stanoviskom.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 13/2020 v súlade s §14 ods. 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 vo výške 910,- € a
povolené prekročenie a viazanie bežných výdavkov vo výške 910,- €. 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, p. Roman Kuffa, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Rozpočtovým opatrením č. 14/2020 bolo realizované navýšenie bežných príjmov o dotáciu –
finančný príspevok v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie a núdzového stavu na mzdové prostriedky
4

v materskej škole a školskej jedálni. Hlavná kontrolórka poslancov oboznámila so svojím
stanoviskom.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 14/2020 v súlade s §14 ods. 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 vo výške 4.580,- €
a povolené prekročenie a viazanie bežných výdavkov vo výške 4.580,- €. 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, p. Roman Kuffa, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
8. Uznesením č. 78/2020 zo dňa 18.08.2020 bolo uložené zvolať spoločné stretnutie s vlastníkmi
rodinných domov s.č. 327 a 328. Stretnutie bolo zvolané na 18.9.2020. Zúčastnili sa ho starostka,
hlavná kontrolórka a z poslancov p. Ladislav Hutka, Mgr. Anna Fáberová, Ing. Rudolf Eliáš a Mgr.
Michal Harich. Vlastník RD s.č. 328 sa stretnutia nezúčastnil, dňa 14. 9.2020 doručil na OcÚ svoje
písomné stanovisko v ktorom trvá na svojom pôvodnom stanovisku, žiada aby sa postupovalo
v zmysle zákona, najmä aby bolo ochránené jeho vlastnícke právo k nehnuteľnosti v zmysle Ústavy
SR a Občianskeho zákonníka a skončilo sa pretrvávajúce zasahovanie do jeho vlastníckeho práva
a oprávnených záujmov. Starostka požiadal poslancov aby sa postupne vyjadrili a odporučila im, aby
v prípade súhlasného stanoviska riešili prenájom obecného pozemku.
Mgr. Anna Fáberová súhlasila odpredajom, nájmom alebo zriadením vecného bremena.
Ing. Rudolf Eliáš nesúhlasí, nech si žiadateľ bránu vybuduje na svojom pozemku. Nie je za
porušovanie zákona, keďže zabral pozemok, ktorý mu nepatrí a obmedzuje vlastníka susednej
nehnuteľnosti v užívaní.
Mgr. Michal Harich skonštatoval, že lacnejšie je vybudovať si bránu na svojom pozemku ako platiť
súdy a vyjadril súhlas so stanoviskom Ing. Rudolfa Eliáša.
Hlavná kontrolórka vyjadrila nesúhlas s názorom Mgr. Anny Fábrovej, nie je správne, aby obec
napomáhala tým , ktorí porušujú zákon a upozornila poslancov, že ak sa budú rozhodovať o vecnom
bremene alebo odpredaji časti pozemku majú mať na zreteli majetkové práva obce a skutočnosť že
nemôžu uprednostniť práva jedného vlastníka pred druhým.
p. Ladislav Hutka je za prenájom časti obecného pozemku do doby kým rozhodne súd.
Ing. Rudolf Eliáš skonštatoval, že súd by nemusel rozhodovať ak sa nebude porušovať zákon.
O 17:29h p. Ladislav Hutka opustil rokovaciu miestnosť
Ing. Katarína Piklová súhlasí s prenájmom pozemku.
p. Roman Kuffa skonštatoval, že je mu ťažké sa vyjadriť, keďže prehodnocuje svoje predchádzajúce
stanovisko a uvidí ako sa vyjadria ostatní.
O 17:30h p. Ladislav Hutka vošiel do rokovacej miestnosti.
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p. Ľuboš Čajnák a Ing. Milan Vlček sa priklonili k vyjadreniu Ing. Rudolfa Eliáša a vyjadrili svoj
nesúhlas. Následne predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Súhlasí s odpredajom alebo nájmom k umiesteniu základov posuvnej brány na parcele KN-C č.
1226/1, LV 1966 v k.ú Liptovská Porúbka vo vlastníctve obce
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 8
Za: Mgr. Anna Fáberová, Ing. Katarína Piklová,
Zdržali sa: p. Roman Kuffa
Proti: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav Hutka, Ing. Milan Vlček
Vzhľadom na hlasovanie poslancov, uznesenie o tomto bode nebolo prijaté. V platnosti ostáva
Uznesenie č. 48/2020 zo dňa 26.05.2020.
9. Dňa 01.07.2020 bola na obecný úrad doručená výpoveď nájomníka č. 9 v bytovom dome s.č 506.
Starostka odovzdala slovo predsedovi bytovej komisie Mgr. Michalovi Harichovi, ktorý následne
informoval, že komisia zasadla dňa 18.09.2020, aby posúdila jednotlivé žiadosti spĺňajúce
podmienky pridelenia nájomného bytu č.9 v bytovom dome s.č. 506. Podmienky o pridelenie podľa
platného VZN č. 5/2019 spĺňali iba dvaja žiadatelia. Na záver komisia odporučila byt prideliť p.
Lýdii Kočtúchovej na dobu 1 rok s platnosťou od 01.10.2020 a v prípade neprijatia bytu schváleným
nájomcom bude byt pridelený Dušane Linskej na dobu nájmu 1 rok.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. a v zmysle čl. 2 ods. 8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 o podmienkach
prideľovania bytov a správy bytových domov obstaraných s použitím verejných prostriedkov na
účely podpory sociálneho bývania, na základe odporučenia bytovej komisie
Schvaľuje pridelenie 3- izbového obecného nájomného bytu č.9 v bytovom dome č. 506
Nájomcovi: p. Lýdii Kočtúchovej
Na dobu nájmu 1 rok s účinnosťou od 01.10.2020
V prípade neprijatia bytu schváleným nájomcom bude byt pridelený Dušane Linskej na dobu nájmu 1
rok.
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
10. Firma Fibris predložila požiadavku na možnosť vedenia závesnej optiky v obci. Starostka
odovzdala slovo konateľovi p. Zvonárovi, ktorý v krátkosti informoval, že v minulosti internet
v obci prebrali od spoločnosti Liponet. Je potrebné zvýšiť jeho prenosovú rýchlosť a z tohto dôvodu
je potrebná závesná optika. Kde to dovolia inžinierske siete je možné káble viesť v páse zelene.
Starostka upozornila, že závesnú optiku je možné zo strany obce povoliť viesť len po rozhlasových
stĺpoch, keďže sú v majetku obce. Za stĺpy Stredoslovenskej energetiky obec platí nájomné, nakoľko
nie je ich vlastník. Poslanci v krátkej diskusii súhlasili s udelením súhlasu k vedeniu optiky na
stĺpoch vo vlastníctve obce.
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Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Berie na vedomie informáciu zástupcu firmy Fibris, s.r.o. o možnosti vedenia závesnej optiky na
stĺpoch vo vlastníctve obce
B) Súhlasí s udelením súhlasu k vedeniu závesnej optiky na stĺpoch vo vlastníctve obce
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
11. Dňa 03.09.2020 bola vyhlásená výzva Environmentálneho fondu na dotácie pre rok 2021.
Termín uzávierky je 15.12.2020. Starostka požiadala poslancov, aby sa s výzvou oboznámili.
Navrhla zapojiť sa do skupiny C - Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva z pohľadu
odpadov. Tento bod bude zaradený do programu rokovania v októbri.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie informáciu o zverejnenej výzve Enviromentálneho fondu na rok 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
12. Na obec bola doručená od Športového klubu Mesta Liptovský Hrádok žiadosť o dotáciu
z dôvodu účasti občana Liptovskej Porúbky Daniela Langa na Majstrovstvách Európy, ktoré sa budú
konať 14.11. - 24.11.2020 v Turecku. Predpokladané náklady na podujatie sú vo výške 2.000,- €
a požadovaná dotácia je vo výške 1.000,-€. Žiadosť je kompletná, spracovaná v zmysle platného
VZN. Skontrolovala ju ekonómka p. Benková. Poslanci v krátkej diskusii vyjadrili nesúhlas
s poskytnutím dotácie. P. Roman Kuffa ako člen rady školy vyjadril svoj názor, že finančné
prostriedky treba dať na prevádzku materskej školy a na jej materiálne vybavenie. Podotkol, že
v roku 2019 obec poskytla dotácie vo výške viac ako 7.000,-€. Predseda návrhovej komisie prečítal
návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Súhlasí s poskytnutím dotácie pre Športový klub Mesta Liptovský Hrádok.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 8
Za: 0
Zdržali sa: 0
Proti: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Uznesenie nebolo prijaté.
7

13. Ako už boli poslanci informovaní na predchádzajúcom rokovaní, bola na obec doručená žiadosť
nájomcu bytu č. 9 v bytovom dome s.č.505. Starostka opätovne prečítala celú žiadosť a odovzdala
slovo predsedovi bytovej komisie Mgr. Michalovi Harichovi, aby oboznámil prítomných
s výsledkom obhliadky. V krátkej diskusii hlavná kontrolórka navrhla zabezpečiť odborný posudok
stavu podkrovných bytov v bytových domoch s.č. 505 a 506 s čím poslanci jednomyseľne súhlasili.
Nájomca bytu č. 9 požiadal, aby bol upozornený nájomca bytu č. 6 na povinnosť temperovať byt
a zatvárať okná. Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Odporúča starostke obce zabezpečiť odborný posudok stavebno-technického stavu podkrovných
bytov v bytových domoch s.č. 505 a s.č. 506
B) Ukladá obecnému úradu upozorniť nájomcu bytu č. 6 v bytovom dome s.č. 505 na povinnosť
temperovať byt a nepoškodzovať majetok obce
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
O 18.45h p. Ľuboš Čajnák opustil rokovaciu miestnosť.
14. Ako už na predchádzajúcom OZ starostka informovala nájomca bytu č.9 v bytovom dome
s.č.505 taktiež doručil žiadosť o odpredaj časti obecného pozemku parc. KN-C č. 905/1 v k.ú.
Liptovská Porúbka, jedná sa o pozemok susediaci s garážou, ktorá je vo vlastníctve jeho družky.
O 18.52h p. Ladislav Hutka opustil rokovaciu miestnosť.
Poslanci navrhli sa žiadosťou zaoberať až po jej doplnení.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie žiadosť nájomníka bytu č. 9 v bytovom dome s.č. 505 o odpredaj časti obecného
pozemku parc. KN-C 905/1, k.ú. Liptovská Porúbka a o žiadosti OZ rozhodne až po jej doplnení
o skutočnosť, či môže byť stavba, ktorú chcú na uvedenom pozemku realizovať povolená.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Roman Kuffa, Ing. Katarína
Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
15. V bode Rôzne informácie a interpelácie poslancov najprv informovala starostka a potom bol
poskytnutý priestor pre interpelácie poslancov.
Starostka poslancov informovala o možnosti požiadať Ministerstvo financií SR o poskytnutie
návratných finančných výpomocí obciam na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb
v roku 2020.
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Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie informáciu o možnosti požiadať o poskytnutie návratného zdroja financovania úveru obci na kompenzáciu výpadku dane z prímov fyzických osôb v roku 2020
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Roman Kuffa, Ing. Katarína
Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
- začala sa 2. etapa rekonštrukcie miestnej komunikácie (MK) ku bývalej škole v prírode, montuje sa
solárne verejné osvetlenie. Cez elektronický portál Tender bolo realizované verejné obstarávanie na
zákazku ,,Solárne verejné osvetlenie“. Vysúťažená cena je v celkovej výške 10.873,27 €. Dodávateľ
DAGArtis, s.r.o., Senická 626/4, Liptovský Mikuláš. V jeseni sa bude realizovať odvodnenie MK.
V tejto súvislosti bude potrebné uskutočniť orez krovitých porastov v blízkosti MK, v zmysle zákona
o ochrane prírody a krajiny. Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie výsledok verejného obstarávania na zákazku ,, ,,Solárne verejné osvetlenie v obci
Liptovská Porúbka“ prostredníctvom elektronického portálu Tendernet. Víťaznú cenovú ponuku
predložila firma DAGArtis, s.r.o. Liptovský Mikuláš v celkovej výške 10.873,27 €
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Roman Kuffa, Ing. Katarína
Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
- Správa ciest ŽSK po opätovných urgenciách konečne zrealizovala odvodnenie štátnej cesty III. triedy
na úseku od hasičskej zbrojnice po most. Opätovne sme Správu ciest ŽSK požiadali o vysprávku
výtlkov na moste. Prísľub je, že výtlky budú zaplátané v najbližších dňoch popri dokončovacích prácach
na odvodnení.
- z Pôdohospodárskej platobnej agentúry nám bolo oznámené, že nám bola schválená žiadosť
o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov na rekonštrukciu MK, čakáme na podpis zmluvy.
- Na základe žiadosti o odstránenie zásahu do pokojného stavu bolo dňa 9.9. 2020 v zmysle správneho
poriadku zvolané ústne pojednávanie, z ktorého bol vyhotovený zápis. Pojednávania sa zúčastnili
právny zástupca účastníka konania a navrhovateľa ako aj ostatní účastníci konania – vlastníci susedných
nehnuteľností. Pojednávania sa zúčastnila aj hlavná kontrolórka. Na základe vzájomného vyjasnenia
sporných otázok účastníci konania v uvedenej veci uzatvorili zmier, podľa ktorého sa prítomní účastníci
konania zaviazali, že sa zdržia konania, ktoré by nadmieru obťažovalo susedov. Budú medzi sebou
komunikovať za účelom dobrých susedských vzťahov a budú dodržiavať VZN č. 9/2020.
- cez elektronický portál Tendernet bolo ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa ,,Kamerového
systému v obci Liptovská Porúbka 2. etapa.“ Víťaznú ponuku predložila spoločnosť SecuTech s.r.o.
Liptovský Mikuláš, vysúťažená cena 10.510,10 € s DPH. V obci budú osadené 4 kamery a to: bytové
domy 505 a 506, bytové domy 555 a 556, pri potravinách CBA Verex a na dome smútku. Umiestnenie
kamier nie je možné zmeniť, nakoľko obec dostala na túto akciu dotáciu z MV na prevenciu kriminality
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vo výške 8.000,- €. V tejto súvislosti navrhla, aby sa pri zostavovaní návrhu rozpočtu obce pre rok 2021
vyčlenili finančné prostriedky na ďalšie rozšírenie kamerového systému tak, aby bola postupne
monitorovaná celá obec.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie výsledok verejného obstarávania na zákazku ,,Kamerový systém v obci Liptovská
Porúbka II. etapa prostredníctvom elektronického portálu Tendernet. Víťaznú cenovú ponuku
predložila firma SecuTech, s.r.o. Liptovský Mikuláš v celkovej výške 10.510,10 €
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Roman Kuffa, Ing. Katarína
Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Starostka taktiež požiadala poslancov, aby ekonómke p. Benkovej doručili svoje návrhy na rozpočet na
rok 2021
- Verejné obstarávanie na Zateplenie obvodového plášťa domu smútku cez elektronický portál
Tendernet bolo neúspešné. Bolo spustené nové obstarávanie cez Tendernet s tým, že sme nezadali
automatické vyhodnotenie zákazky. Je potrebné určiť výberovú komisiu, ktorá doručené cenové ponuky
vyhodnotí a vyberie dodávateľa.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Berie na vedomie informáciu, že verejné obstarávanie realizované cez elektronický portál
Tendernet na zákazku ,, Zateplenie obvodového plášťa domu smútku“ bolo neúspešné
B) Určuje výberovú komisiu v zložení: Mgr. Michal Harich, Ing. Rudolf Eliáš, p. Roman Kuffa
a Ing. Milan Vlček na vyhodnotenie cenových ponúk na zákazku ,, Zateplenie obvodového plášťa
domu smútku.“
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Roman Kuffa, Ing. Katarína
Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Verejné obstarávanie na ,,Opravu a prestrešenie balkónov v BD s.č. 505 a s.č. 506“ nebolo úspešné,
nikto sa neprihlásil. V zmysle Smernice o verejnom obstarávaní navrhujem osloviť podnikateľov
a živnostníkov v oblasti stavebníctva o vypracovanie cenových ponúk na opravu a zastrešenie balkónov
a z radov poslancov určiť výberovú komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk a výber dodávateľa
týchto prác.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
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A) Berie na vedomie informáciu, že opakované verejné obstarávanie realizované cez elektronický
portál Tendernet na zákazku ,, Oprava a prestrešenie balkónov v bytovom dome č. 505 a č. 506 “
bolo neúspešné
B) Určuje výberovú komisiu v zložení: Mgr. Michal Harich, Ing. Rudolf Eliáš, p. Roman Kuffa
a Ing. Milan Vlček na vyhodnotenie cenových ponúk na zákazku ,,Oprava a prestrešenie balkónov
v bytovom dome č. 505 a č. 506 “
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Roman Kuffa, Ing. Katarína
Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti:0
Preukazy poslancov obecného zastupiteľstva sú objednané, budúci týždeň by mali byť doručené na
OcÚ.
O slovo požiadala hlavná kontrolórka, ktorá opravila informáciu p. Romana Kuffu, v roku 2019 obec
poskytla dotácie z rozpočtu obce v celkovej výške 3.184,80 € z toho na záujmovú činnosť detí vo veku
od 5-15 rokov vo výške 2.038,20 €. Taktiež konštatovala, že obec vynakladá na materskú školu značné
finančné prostriedky na prevádzku, mzdy či materiálne vybavenie. Mrzí ju, že sa na iných miestach
dozvedá o ohováraní a šírení nepravdivých informácií ohľadom materskej školy v obci Liptovská
Porúbka a nového vedenia MŠ.
Interpelácie poslancov:
Mgr. Anna Fáberová upozornila na potrebu ostrihať živý plot na súkromných pozemkoch v blízkosti
miestnej komunikácie a taktiež na potrebu doplniť osvetlenie pri obchode CBA VEREX.
16. Starostka ukončila rokovanie obecného zastupiteľstva o 19:48h. Poďakovala prítomným za účasť
a konštatovala, že najbližšie plánované rokovanie podľa schváleného harmonogramu bude 20.
októbra 2020 so začiatkom o 16.30h.
Zapísala: p. Miriam Pallová, v.r.
Starostka: Mgr. Jana Gazdičová, v.r.
Overovatelia zápisnice: Ing. Katarína Piklová, v.r.
Ing. Milan Vlček, v.r.
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