Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovská Porúbka
konaného dňa 21. januára 2020
Prítomní: Mgr. Jana Gazdičová, starostka
Poslanci: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Martin
Lenárt, Ing. Katarína Piklová,
Ospravedlnení: p. Ľuboš Čajnák, Mgr. Michal Harich, Ing. Milan Vlček
Ďalší prítomní: p. Danuša Beláková – hlavná kontrolórka
p. Miriam Pallová – odborný referent
1. Rokovanie otvorila Mgr. Gazdičová, starostka. Prítomní boli 6 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.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie a schválenie programu
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 167 – 183/2019 zo dňa 10.12.2019
Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly účtovné doklady obce Liptovská Porúbka
za mesiac november 2019
Rozpočtové opatrenie č. 21/2019
VZN č. 8/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektu Materskej
školy so sídlom na území obce Liptovská Porúbka a na záujmové vzdelávanie a činnosť
detí.
Žiadosť Mesta Liptovský Hrádok o dotáciu na záujmové vzdelávanie detí na I. polrok 2020
Žiadosť Tanečného klubu Jessy Vavrišovo o dotáciu z rozpočtu obce na vzdelávanie,
výchovu a rozvoj telesnej kultúry na rok 2020
Oznámenie o začatí procesu obstarávania Územného plánu obce Liptovská Porúbka
Plán verejného obstarávania
Rôzne informácie a interpelácie poslancov
Záver

Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Martin
Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
2. Do návrhovej komisie starostka navrhla: Ing. Rudolfa Eliáša, p. Romana Kuffu, Mgr. Annu
Fáberovú, vyhotovením zápisnice poverila p. Miriam Pallovú, za overovateľov zápisnice určila
Ing. Katarínu Piklovú a Ing. Martina Lenárta.

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, Mgr. Anna Fáberová.
B) Berie na vedomie určenie zapisovateľky p. Miriam Pallovej a overovateľov zápisnice
Ing. Kataríny Piklovej a Ing. Martina Lenárta.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Martin
Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
3. Pri kontrole plnenia uznesení č. 167 – 183 /2019 zo dňa 10.12.2019 starostka postupne prešla
jednotlivé uznesenia a na záver konštatovala, že uznesenia sa plnia priebežne.
K uzneseniu č. 170/2019 p. Roman Kuffa informoval, že Komisia pre ochranu verejného poriadku
v zložení p. Roman Kuffa, Ing. Milan Vlček spolu s poverenými poslancami Mg. Anna Fáberová
a Ing. Rudolf Eliáš vykonali kontrolu dodržiavania VZN č. 20/2018 v zariadení Krutilko
Liptovská Porúbka. Predseda návrhovej komisie p. Roman Kuffa prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 167 – 183 /2019 zo dňa
10.12.2019 a konštatuje ich priebežné plnenie.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Martin
Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
4. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly účtovné doklady obce Liptovská Porúbka za
mesiac november 2019 bola spolu s ostatným pracovným materiálom poslancom doručená
v časovom predstihu k preštudovaniu. Hlavná kontrolórka v krátkosti zhrnula obsah správy
a konštatovala, že pri kontrole nezistila žiadne nedostatky.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly účtovné doklady obce
Liptovská Porúbka za mesiac november 2019.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Martin
Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0

5. Rozpočtové opatrenie č. 21/2019 bolo spolu s ostatnými pracovnými materiálmi doručené
poslancom v dostatočnom časovom predstihu. Poslanci prešli rozpočtové opatrenie a vypočuli si
stanovisko hlavnej kontrolórky k navrhovaným zmenám rozpočtu. Predseda návrhovej komisie
prečítal návrh uznesenia a poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 21/2019 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
1.358,- € a povolené prekročenie a viazanie účelových bežných výdavkov vo výške 1.358,- €.
Rozpočtové opatrenie so stanoviskom hlavnej kontrolórky tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
uznesenia.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Martin
Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
6. návrh VZN č. 8/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektu MŠ so
sídlom na území obce LP a na záujmové vzdelávanie a činnosť detí bol zverejnený na úradnej
tabuli a na webovom sídle obce. Poslanci sa dohodli na zmene Čl.2 bod 3, ktorý znie nasledovne:
Výška dotácie na príslušný kalendárny rok 2020 na záujmové vzdelávanie detí na prevádzku
a mzdy je určená vo výške 104,82 € na jedno dieťa. Obec poskytne dotáciu na základe žiadosti v
súlade s VZN č. 1/2014 a to vo výške zodpovedajúcej dobe (v mesiacoch), v ktorej je činnosť a
služby aktívne poskytované deťom.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke sa uznieslo na prijatí:
Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu
objektu Materskej školy so sídlom na území obce Liptovská Porúbka a na záujmové vzdelávanie
a činnosť detí.
Pri prijímaní VZN bola dodržaná podmienka hlasovania minimálne 3/5 väčšiny prítomných
poslancov.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Martin
Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
7. Na obec bola doručená žiadosť o dotáciu na I. polrok 2020 pre Mesto Liptovský Hrádok na
mimoškolskú záujmovú činnosť detí. Žiadosť na obdobie január – jún 2020 je kompletná,
spracovaná v zmysle platného VZN. Skontrolovala ju ekonómka p. Benková. Poslanci odsúhlasili
plnú výšku dotácie v prepočte na prvý polrok.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje na základe žiadosti Mesta Liptovský Hrádok dotáciu na I. polrok 2020 za mesiace
január - jún vo výške 8,735 € /mesiac/dieťa s trvalým pobytom na území obce Liptovská Porúbka,

pre 27 detí, ktoré navštevujú mimoškolskú záujmovú činnosť. Celková výška dotácie na I. polrok
2020 za mesiace január-jún predstavuje čiastku 1.415,07 €.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Martin
Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
8. Na obec bola doručená žiadosť Tanečného klubu Jessy Vavrišovo o dotáciu z rozpočtu obce na
vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry na rok 2020, ktorá je kompletná, spracovaná
v zmysle platného VZN. Skontrolovala ju ekonómka p. Benková. O návrhu Ing. Rudolfa Eliáša
poskytnúť dotáciu na 6 detí s trvalým pobytom v obci v celkovej výške 603,-€ poslanci hlasovali.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje na základe žiadosti Tanečného klubu Jessy Vavrišovo dotáciu na rok 2020 vo výške
100,50 € na 1 dieťa s trvalým pobytom na území obce Liptovská Porúbka, pre 6 detí, ktoré
navštevujú mimoškolskú záujmovú činnosť. Celková výška dotácie na rok 2020 predstavuje
čiastku 603,- €.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Martin
Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
9. V súčasnosti platný Územný plán Obce Liptovská Porúbka je potrebné aktualizovať a zosúladiť
s platnou legislatívou. Hlavné kontrolórka upozornila, že do doby schválenia nového územného
plánu platí aj naďalej aktuálny územný plán. Predseda návrhovej komisie prečítal návrh
uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Schvaľuje začatie procesu spracovania nového Územného plánu Obce Liptovská Porúbka
v súlade s platnou legislatívou.
B) Berie na vedomie zverejnenie oznámenia o začatí obstarávania Územného plánu Obce
Liptovská Porúbka.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Martin
Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
10. Návrh plánu verejného obstarávania bol poslancom doručený k oboznámeniu. Návrh bol
pracovaný podľa potrieb obce v súlade so schváleným rozpočtom pre rok 2020.

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje plán verejného obstarávania Obce Liptovská Porúbka na rok 2020.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Martin
Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
11. V bode rôzne najprv informovala starostka a potom bol poskytnutý priestor pre interpelácie
poslancov.
Starostka informovala:
- Úrad splnomocnenca Vlády SR pre rómske komunity vyhlásil Výzvu na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MV SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia
mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity v r. 2020. Starostka navrhla aby OZ
odsúhlasilo zapojenie sa do tejto výzvy a požiadať o poskytnutie dotácie na údržbu kuchyne
v materskej škole školskej jedálne a spolufinancovanie vo výške 5% z celkových výdavkov.
Udržiavacie práce vo výške 10.000,- € sú schválené v rozpočte obce na rok 2020, a sú zahrnuté aj
v Pláne verejného obstarávania na rok 2020. V prípade, že by obec bola úspešná, ušetrené
finančné prostriedky by sa mohli použiť na iný účel. Poslanci s návrhom jednomyseľne súhlasili
a predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Schvaľuje zapojenie sa do výzvy o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR na
podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej
komunity v roku 2020 na rekonštrukciu kuchyne v školskej jedálni pri MŠ.
B) Súhlasí so spolufinancovaním projektu vo výške 5% z celkových výdavkov.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa,
Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
- Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti osláv 75. výročia oslobodenia obce sa uskutoční vo
štvrtok dňa 30. januára. Zraz účastníkov je o 15.00 h pred obecným úradom. Starostka požiadala
o účasť.
- 18. januára sa konal 2. reprezentačný ples, ohlasy na túto akciu boli veľmi pozitívne. Starostka sa
poďakovala všetkým, ktorí pomohli pri príprave plesu, jeho organizačno-technickom zabezpečení.
Taktiež poďakovala všetkým sponzorom, ktorí prispeli cenami do tomboly, ako aj všetkým, ktorí
sa plesu zúčastnili. S vyúčtovaním plesu budú poslanci oboznámení na najbližšom rokovaní OZ,
pretože ešte čakáme na faktúru zo SOZY – Slovenský ochranný zväz autorský. Výťažok sa
rozdelí pre OZ PORÚBČANIA a Obec Liptovská Porúbka.

- 22. februára sa uskutoční akcia Posledný fašiang s tým, že 21. februára bude od rána prebiehať
príprava. Starostka požiadala všetkých poslancov, ako aj členov komisií zriadených pri OZ
o aktívnu účasť na tejto akcii. Požiadala aby svoju účasť nahlásili telefonicky alebo mailom
v termíne do 30. januára.
Interpelácie poslancov:
Ing. Rudolf Eliáš informoval poslancov, že prebehla fyzická inventúra majetku. Správa
o inventarizácii majetku a návrhy na vyradenie budú zaradené do najbližšieho rokovania OZ.
Mgr. Anna Fáberová vzniesla dotaz ohľadom jubilantov v obci.
Starostka odpovedala, že formu blahoželania jubilantov si musí zvoliť sociálna komisia. Sú dve
možnosti. Navštíviť každého jubilanta v domácnosti alebo 2x do roka ich pozvať na posedenie, ktoré
sa bude konať na obecnom úrade. Zoznamy jubilantov si treba vyžiadať na obecnom úrade ako aj
výšku finančných prostriedkov na jednotlivca.
p. Roman Kuffa navrhol zvolať stretnutie redakčnej rady a pripraviť prvé tohtoročné vydanie
Porúbčanských novín.
Starostka s návrhom súhlasila a konštatovala, že ďalšie vydanie novín sa plánuje na polovicu marca.
V krátkej diskusii sa dohodli, že stretnutie redakčnej rady sa uskutoční 04.03.2020 o 16:30h.
Ing. Katarína Piklová upozornila na státie motorových osobných vozidiel v páse zelene popri
komunikácii.
Je potrebné spracovať VZN o zákaze činností ktorých vykonávanie je zakázane alebo obmedzené na
určitý čas alebo na určitom mieste v zmysle §4 ods. 5, pism. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení.
Starostka informovala, že sa riešil problém s namŕzaním vody na miestnej komunikácii, ktorá
vyvierala na pozemku p. Kuchárika.
12. Starostka ukončila rokovanie obecného zastupiteľstva o 18:13 h. Poďakovala prítomným za
účasť a konštatovala, že najbližšie rokovanie OZ uskutoční podľa schváleného harmonogramu
18.02.2020 o 16.30 h..
Zapísala: p. Miriam Pallová, v.r.
Starostka: Mgr. Jana Gazdičová, v.r.
Overovatelia zápisnice: Ing. Martin Lenárt, v.r.
Ing. Katarína Piklová, v.r.

