Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovská Porúbka
konaného dňa 21. júla 2022
Prítomní: Mgr. Jana Gazdičová, starostka
Poslanci: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Ing. Milan Vlček, Ing. Martin Lenárt, Roman Kuffa.
Ďalší prítomní: p. Danuša Beláková – hlavná kontrolórka
Bc. Aneta Madejová – odborný referent
1. Rokovanie otvorila Mgr. Gazdičová, starostka. Konštatovala, že prítomní sú 5 poslanci, takže
obecné zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Svoju neúčasť na rokovaní ospravedlnili Ing.
Katarína Piklová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav Hutka príde neskôr, v priebehu rokovania.
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.
Do rokovacej miestnosti o 16:37 vošla Mgr. Anna Fáberová
Starostka vyzvala poslancov aby sa vyjadrili k programu zverejnenému v pozvánke a navrhla na
základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže, program doplniť o bod č. 4 - prevod nehnuteľného
majetku obce pozemkov:
- parcela reg. KN-C č. 1609/11 trvalý trávny porast o výmere 5268 m2
- parcela reg. E-KN č. 240/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2027 m2
- parcela reg. E-KN č. 240/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1582 m2
Číslovanie ostatných bodov programu sa posúva.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
A) Schvaľuje program zasadnutia zverejnený v pozvánke:
Otvorenie a schválenie programu
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Obchodná verejná súťaž prevod pozemkov Liptovská Porúbka Rozšírenie zadania ÚPNO
Rozpočtové opatrenia č. 10,11/2022
Modernizácia materskej školy -zapojenie sa obce do projektu na modernizáciu interiérového
vybavenia MŠ
7. Rôzne informácie a interpelácie poslancov
8. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.

B) Schvaľuje Doplnenie programu o bod 4. v tomto znení: prevod nehnuteľného majetku obce
pozemkov:
- parcela reg. KN-C č. 1609/11 trvalý trávny porast o výmere 5268 m2
- parcela reg. E-KN č. 240/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2027 m2
- parcela reg. E-KN č. 240/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1582 m2
na základe výsledkov OVS.
Číslovanie ostatných bodov programu sa posúva.

C) Schvaľuje doplnený program rokovania
1.Otvorenie a schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3. Obchodná verejná súťaž prevod pozemkov Liptovská Porúbka
4. prevod nehnuteľného majetku obce pozemkov:
- parcela reg. KN-C č. 1609/11 trvalý trávny porast o výmere 5268 m2
- parcela reg. E-KN č. 240/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2027 m2
- parcela reg. E-KN č. 240/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1582 m2
na základe výsledkov OVS
5. Rozšírenie zadania ÚPNO
6. Rozpočtové opatrenia č. 10,11/2022
7. Modernizácia materskej školy -zapojenie sa obce do projektu na modernizáciu
interiérového vybavenia MŠ
8. Rôzne informácie a interpelácie poslancov
9. Záver
Počet poslancov OZ: 9
Hlasovanie: 6
Za: - p. Ľuboš Čajnák, Mgr. Anna Fáberová, p. Roman Kuffa, Ing. Martin Lenárt, Ing. Rudolf Eliáš,
Ing. Milan Vlček
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: Mgr. Michal Harich, Ing. Katarína Piklová, p. Ladislav Hutka
2. Do návrhovej komisie starostka navrhla Ing. Martina Lenárta, p. Romana Kuffu, Mgr. Annu
Fáberovú, vyhotovením zápisnice poverila Bc. Anetu Madejovú, za overovateľov zápisnice určila
Ing. Milana Vlčka 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. Martin Lenárt, Roman Kuffa, Mgr. Anna Fáberová
B) Berie na vedomie určenie zapisovateľky Bc. Anety Madejovej a overovateľov zápisnice
Ing. Milan Vlček, a p. Ľuboš Čajnák
Počet poslancov OZ: 9
Hlasovanie:6
Za: - p. Ľuboš Čajnák, Mgr. Anna Fáberová, p. Roman Kuffa, Ing. Martin Lenárt, Ing. Rudolf Eliáš,
Ing. Milan Vlček
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: Mgr. Michal Harich, Ing. Katarína Piklová, p. Ladislav Hutka

3., 4. Bodom programu bola Obchodná verejná súťaž – prevod pozemkov Liptovská Porúbka,
ktorú vyhlásilo Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke Uznesením č. 64/2022 dňa 21.06.2022.
O 16:45 vstúpil do rokovacej miestnosti p. Ladislav Hutka.

Zástupca komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže, Ing. Milan Vlček prečítal zápis zo
zasadnutia komisie, kde v úvode informoval, že komisia sa zišla dňa 21. 7. 2022 z 9 členov komisie
boli prítomní 5 a to: Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Ing. Martin Lenárt, p. Roman Kuffa, Ing.
Milan Vlček. V stanovenom termíne bola do podateľne obce Liptovská Porúbka doručená jedna
obálka s cenovým návrhom. Súťažný návrh doručil osobne zástupca spoločnosti TATRA REAL,
a.s., Bratislava, dňa 18.07.2022. Členovia komisie otvorili zapečatenú obálku a konštatovali, že
ponuka obsahuje všetky požadované doklady určené v podmienkach OVS. Navrhovaná kúpna cena
za predaj nehnuteľnosti 25 €/m2, t.j spolu: 221.925,- €. Vzhľadom na uvedené skutočnosti, komisia
pre vyhodnotenie obchodnej verejnej konštatovala, že doručený návrh je víťazný a odporúča
Obecnému zastupiteľstvu v Liptovskej Porúbke pokračovať pri prevode majetku obce v zmysle
zákona o majetku obcí.
V návrhu kúpnej zmluvy, ktorú predložila spoločnosť TATRA REAL a.s., je v čl. 2 bod 2.4
uvedené „ Kupujúci túto zmluvu uzatvára za predpokladu, že najneskôr 31.12.2023 nadobudne
účinnosť také znenie Územného plánu Obce Liptovská Porúbka, ktoré bude upravovať funkčné
využitie územia tvoreného parcelou uvedenou v bode 2.1, písm. a) tejto zmluvy tak, že na tejto
parcele
bude
možné
realizovať
výstavbu
budov
rekreačného
bývania...“
Ing. Eliáš sa vyjadril, že v prípade ďalších požiadaviek o rozšírenie zadania územného plánu obce
týmto netreba vyhovieť, aby sa zbytočne nepredlžoval čas na schválenie územného plánu. Starostka
informovala poslancov, že podľa vyjadrenia spracovateľky územného plánu, tento by mal byť do
tohto termínu spracovaný a schválený.
Mgr. Anna Fáberová vyjadrila názor, že nesúhlasí s predajom pozemku o výmere 5000m2 , myslela
si, že tento pozemok si nechá obec vo svojom vlastníctve a do budúcnosti tam mohli byť
vybudované rodinné domy, v tomto prípade by sa pozemok mohol predať za výhodnejšiu cenu ako
je 25,- €/m2. Z pracovných dôvodov sa nezúčastnila rokovania OZ konaného dňa 21.06.2022, kedy
OZ vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž a určilo podmienky súťaže. Vzhľadom na uvedené
skutočnosti sa zdrží hlasovania.
Poslanci konštatovali, že obchodnú verejnú súťaž a podmienky súťaže schválili uznesením
obecného zastupiteľstva č. 64/2022, kde za prijatie uznesenia hlasovali všetci 6-ti prítomní poslanci.
Po krátkej diskusii, predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
A.) Berie na vedomie správu komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže zo dňa
21.07.2022 o výsledku obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenej v súlade s uznesením Obecného
zastupiteľstva v Liptovskej Porúbke č. 64/2022 zo dňa 21. 06. 2022 na predaj nehnuteľností
vo vlastníctve Obce Liptovská Porúbka:
- parcela reg. KN-C č. 1609/11 trvalý trávny porast o výmere 5268 m2
- parcela reg. E-KN č. 240/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2027 m2
- parcela reg. E-KN č. 240/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1582 m2
vo výlučnom vlastníctve Obce Liptovská Porúbka, nachádzajúce sa v katastrálnom území
Liptovská Porúbka a je zapísané na LV č. 1016.
B.) Konštatuje
- že na obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Liptovská
Porúbka, vyhlásenú v súlade s uznesením OZ č . 64/2022 zo dňa 21. 06.2022 do určeného
termínu, t.j. do 18. júla 2022 do 12:00 hod. na predaj nehnuteľností vo vlastníctve Obce
Liptovská Porúbka:
- parcela reg. KN-C č. 1609/11 trvalý trávny porast o výmere 5268 m2

- parcela reg. E-KN č. 240/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2027 m2
- parcela reg. E-KN č. 240/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1582 m2
bol na Obecný úrad Liptovská Porúbka doručený 1 súťažný návrh a to:
- TATRA REAL, a.s. Dunajská ul. č. 25, 81108 Bratislava, osobne podané do podateľne obce
dňa 18.07.2022,
- že vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže sa uskutočnilo podľa kritérií vyhlásenej súťaže
v súlade §9a ods. 1 písm.a).
- podaný návrh spĺňa všetky podmienky OVS a preto tento návrh hodnotí ako víťazný.
C.) Ukladá obecnému úradu zabezpečiť zaslanie výzvy na zaplatenie kúpnej ceny
nehnuteľnosti víťazovi obchodnej verejnej súťaže a postupovať v súlade so zákonom.
Počet poslancov OZ: 9
Hlasovanie: 7
Za: - p. Ľuboš Čajnák, p. Roman Kuffa, Ing. Martin Lenárt, Ing. Rudolf Eliáš, p. Ladislav Hutka,
Ing. Milan Vlček
Proti: 0
Zdržali sa: Mgr. Anna Fáberová,
Neprítomní: Ing. Katarína Piklová, Mgr. Michal Harich
5. Na základe žiadosti investorov p. Tatiany Hečkovej a Ing. Dalibora Fottu, ktorí predložili minimálne
a maximálne kapacity 24- 36 lôžok a stoličiek, ktoré boli zaslané spracovateľke územného plánu Ing.
arch. Vlaste Cukorovej bolo obci oznámené, že výška ceny za rozšírenie dodatku sa nezmenila cca
1.000,- €. V prípade, že obecné zastupiteľstvo požiadavke investorov vyhovie, Ing. Cukorová odporúča
OZ prijať uznesenie, že všetky vyvolané investície budú hradiť žiadatelia. Starostka poprosila
poslancov, aby ste sa vyjadrili. V krátkej diskusii poslanci súhlasili s rozšírením zadania s tým, že
všetky vyvolané investície súvisiace s rozšírením zadania UPN-O Liptovská Porúbka budú hradiť
žiadatelia.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A.) Súhlasí s rozšírením zadania ÚPN-O o pozemky parc. č. KN-C 1577/2 a 1572/2 v k.ú.
Liptovská Porúbka s využitím na rekreačné účely s max. kapacitou 36 lôžok a 36 stoličiek za
nasledovných podmienok:
- Predpoklad úhrady alikvotnej časti za rozšírenie zadania v predpokladanej výške 1.000,- €,
ktorá bola určená spracovateľom
B.)

Súhlas je vydaný podmienečne, v prípade plnej úhrady všetkých vyvolaných investícií
súvisiacich s rozšírením zadania ÚPN-O Liptovská Porúbka

Počet poslancov OZ: 9
Hlasovanie: 7
Za: - p. Ľuboš Čajnák, Mgr. Anna Fáberová, p. Roman Kuffa, Ing. Martin Lenárt, Ing. Rudolf Eliáš,
p. Ladislav Hutka, , Ing. Milan Vlček
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: Mgr. Michal Harich, Ing. Katarína Piklová
6. Starostka prešla rozpočtové opatrenie č. 10/2022, Rozpočtovým opatrením sa realizuje navýšenie
bežných príjmov o transfer na utečencov a bežných výdavkov za ich ubytovanie.

Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov so svojím stanoviskom. Vykonanou zmenou nebude
narušená rovnováha rozpočtu obce na rok 2022. Uvedená zmena rozpočtu nepodlieha schváleniu
orgánmi obce, nakoľko sa jedná o účelové prostriedky zo štátneho rozpočtu na krytie výdavkov za
ubytovanie odídencov z Ukrajiny. Starostka požiadala poslancov aby sa vyjadrili. Mgr. Anna
Fáberová vzniesla dotaz k výške príspevku za osobu/noc. Starostka odpovedala, že výška príspevku
je upravovaná štátom, pre fyzické osoby je to 8,- €/noc dospelá osoba a 4,- €/noc za dieťa.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2022 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
3.759,-€ a povolené prekročenie a viazanie účelových výdavkov vo výške 3.759,- €. Rozpočtové
opatrenie so stanoviskom hlavnej kontrolórky tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
Počet poslancov OZ: 9
Hlasovanie: 7
Za: - p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Milan Vlček,
Mgr. Anna Fáberová, Ing. Martin Lenárt
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: Mgr. Michal Harich, Ing. Katarína Piklová
Starostka prešla Rozpočtové opatrenie č. 11/2022, ktorým OZ schvaľuje použitie prijatého transferu
z PPA na vybudovanie verejného osvetlenia, rekonštrukciu miestneho rozhlasu a zároveň za predaj
pozemku s použitím na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Pôdohospodárska platobná agentúra
poskytla obci nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu – stavebné úpravy miestnej
komunikácie, pričom stavba bola zrealizovaná v roku 2020. Hlavná kontrolórka oboznámila
prítomných so svojím stanoviskom v ktorom upozornila, že finančné prostriedky budú použité ako
kapitálové výdavky, ktoré sa použijú na rekonštrukciu existujúceho verejného osvetlenia
a miestneho rozhlasu, ktorými sa dosiahne zmena technologických vlastností uvedenej
infraštruktúry. Starostka požiadala poslancov aby sa vyjadrili. Poslanci vzniesli dotaz od ktorej
ulice sa začne verejné osvetlenie rekonštruovať. Starostka odpovedala, že montáž bude prebiehať
postupne od najstarších svietidiel v obci, pretože tieto svietidlá majú väčšiu energetickú spotrebu.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2022 v súlade s ods. 2 písm. c) a d) § 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 kapitálových príjmov vo výške 27.870,- €
a povolené prekročenie a viazanie kapitálových výdavkov vo výške 27.870,-€. Rozpočtové
opatrenie so stanoviskom hlavnej kontrolórky tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
Počet poslancov OZ: 9
Hlasovanie: 6
Za: - p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Milan Vlček,
Mgr. Anna Fáberová, , Ing. Martin Lenárt
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: Ing. Katarína Piklová, Mgr. Michal Harich
7. Cez Regionálny integračný operačný systém je vyhlásená výzva. Je možné získať finančné
prostriedky na kompletné interiérové vybavenie (detské zostavy nábytku, stoly, stoličky, lavičky,

katedry, skrinky, lehátka, koberce, taktiež na dovybavenie kuchyne – regály do skladov, nové
chladničky s mrazničkou a výdajný nerezový stôl a tiež na stavebné úpravy MŠ v rozsahu výmena
dverí a obložiek a výmena podlahovej krytiny. Obstaranie materiálneho vybavenia potrieb pre triedy
materskej školy v Obci Liptovská Porúbka je v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-AKT7-512-003 operačného programu IROP. Projekt je
investičnou prioritou v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a jeho špecifickým
cieľom je zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo
verejných službách a vo verejných infraštruktúrach. Skvalitnením a vytvorením podmienok
v priestoroch materskej školy dosiahneme, že navýšime počet detí s poobedným spánkom a tak budú
vykazovať celodenný pobyt. Spolufinancovanie zo strany obce je 5%. Poslanci jednomyseľne
súhlasili so zapojením sa do výzvy.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A.) Berie na vedomie informáciu starostky o vyhlásenej výzve číslo IROP-CLLD-AKT7-512003, pre Integrovaný regionálny operačný program, na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok pre projekt s názvom: Materiálne vybavenie Materská škola Liptovská Porúbka
B.) Schvaľuje
1. predloženie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy číslo
IROP-CLLD-AKT7-512-003 za účelom realizácie projektu Materiálne vybavenie Materská škola
Liptovská Porúbka
2. zabezpečenie realizácie projektu obcou v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
Materiálne vybavenie Materská škola Liptovská Porúbka vo výške 5% z celkových
oprávnených výdavkov na projekt.
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu obce.
Počet poslancov OZ: 9
Hlasovanie: 7
Za: - p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Milan Vlček,
Mgr. Anna Fáberová, , Ing. Martin Lenárt
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: Mgr. Michal Harich, Ing. Katarína Piklová
8. V bode rôzne najprv informovala starostka a potom bol poskytnutý priestor pre interpelácie
poslancov a verejnosť.
Starostka informovala:
- na dňa 20.08.2022 sa uskutoční Výstup na Slemä je zabezpečená 2. kapela Nicholas, atrakcie pre
deti a aj občerstvenie. Obec zatiaľ dostala sponzorské príspevky na túto akciu od spol. Rettenmeier
Tatra Timber, s. r. o. a Glosinvest s.r.o.
- oplotenie cintorína zo severnej strany sa realizuje, práce majú byť ukončené do konca budúceho
týždňa
- Detské ihrisko – dodávateľ začne s prácami dňa 26.7. 2022, práce majú byť ukončené do konca
týždňa. V tejto súvislosti sme dostali informáciu od domovníka BD č. 555, že nájomníci nesúhlasia
s vybudovaním detského ihriska pri bytových domoch. Domovník bol informovaný, že
vybudovanie detského ihriska schválilo OZ, súhlas na vybudovanie ihriska dal vlastník pozemku
a Spoločný stavebný úrad nám vydal povolenie na realizáciu stavby. BD sú vo vlastníctve obce
a k realizácii detského ihriska sa nájomníci bytov v BD nevyjadrujú.

- obecní policajti už vykonávajú hliadkovaciu činnosť od 01.07.2022. Majú nerovnomerné
rozloženie pracovného času. Obecní policajti prišli za starostkou s požiadavkou, že by chceli viac
voľna hlavne cez víkendy. Ako vieme júl – august sú najkritickejšie mesiace, hlavne piatky, soboty
a nedele vo večerných a nočných hodinách. S toto skutočnosťou boli obecní policajti oboznámení
za prítomnosti zamestnaneckého dôverníka. Obec dodržiava zákonník práce 1 deň v týždni majú
nepretržitých 24h voľno. Toho času od stredy je jeden z obecných policajtov na PN. Preto
hliadkovú činnosť zabezpečuje len 1 policajt. Máme zatiaľ pár kladných ohlasov od občanov.
Jednou z požiadaviek obecných policajtov, keďže vykonávajú hliadkovaciu činnosť aj v časti obce
ku škole v prírode je zakúpenie spreja proti medveďom.
p. Ľuboš Čajnák informoval, že mu boli doručené požiadavky obecných policajtov a dotaz na
používanie súkromných zbraní. Nasledovne oboznámil poslancov s ich požiadavkami. Taktiež sa
dotazujú, či by obec mohla zabezpečiť pre Obecnú políciu služobné vozidlo.
Mgr. Anna Fáberová navrhla, zakúpiť elektrické kolobežky alebo bicykle.
Starostka odpovedala, že tieto požiadavky boli obecnými policajtmi osobne doručené na obec
a prerokované aj za prítomnosti zamestnaneckého dôverníka. Obec podľa finančných možností
postupne dopĺňa materiálno-technické vybavenie.
Hlavná kontrolórka upozornila, že pracovno-právne vzťahy nemajú v kompetencii riešiť poslanci
ale starostka. Je to vyslovene záležitosť zamestnávateľa a bolo im to vysvetlené aj za účasti
zamestnaneckého dôverníka a základné informácie o pracovno-právnych podmienkach, vrátane
odmeňovania dostali aj v rámci výberového konania a pri nástupe do zamestnania .
Poslanci na záver konštatovali, že po dvoch mesiacoch bude prehodnotená činnosť obecných
policajtov
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A.) Berie na vedomie požiadavky zamestnancov obce – obecní policajti.
Počet poslancov OZ: 9
Hlasovanie: 7
Za: - p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa, , Ing. Milan Vlček,
Mgr. Anna Fáberová, , Ing. Martin Lenárt
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: Mgr. Michal Harich, Ing. Katarína Piklová
Mgr. Anna Fáberová vzniesla dotaz k osadeniu tabúľ názvov ulíc a že by bolo potrebné vyčistiť
potok nakoľko sú v ňom nánosy špiny a skaly.
Ing. Rudolf Eliáš odpovedal, že zmapuje situáciu, kde budú tabule osadené. Zamestnanci obce
následne oslovia vlastníkov nehnuteľností, kde budú osadené tabule.
Starostka odpovedala, že Porúbčanský potok má v správe Slovenský vodohospodársky podnik ŠP
Piešťany. Obec podnik vyzve listom.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Ukladá obecnému úradu vyzvať Slovenský vodohospodársky podnik ŠP Piešťany Porubského potoka na vyčistenie koryta potoka.
Počet poslancov OZ: 9
Hlasovanie: 7

správcu

Za: - p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Milan Vlček,
Mgr. Anna Fáberová, , Ing. Martin Lenárt
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: Mgr. Michal Harich, Ing. Katarína Piklová
Mgr. Anna Fáberová spripomienkovala umiestnenie nádob na separovaný odpad pri cintoríne,
nakoľko keď je na cintoríne sú neustále plné.
Starostka odpovedala, čo sa týka biologicky rozložiteľného odpadu nádoby vyrobil z paliet
zástupca. Zamestnanci 2x do týždňa nádoby na komunálny odpad vyprázdňujú. Dokosili dedinu
a ostatné plochy. V najbližších dňoch pripravia terén na osadenie nádob na bioodpad. Separovaný
zber musíme doriešiť, nakoľko za separáciu je zodpovedná Organizácia zodpovednosti výrobcov
na Slovensku u nás konkrétne ENVI-PAK, oslovíme ich s požiadavkou o navýšenie nádob na
separáciu, prípadne, či by bolo možné využiť naše staré 1100 litrové nádoby. Dvierka na kontajnery
pri poslednej bráne, ktoré sa ťažko otvárajú, zamestnanci pre lepšiu manipuláciu vypodložili.
Starostka informovala, že čakáme na prepis stavebného povolenia zo SKI Centra Zapač na Obec
Liptovskú Porúbku, nakoľko Oznámenie o začatí stavebného konania neprevzal Slovenský
pozemkový fond.
9. Starostka ukončila rokovanie obecného zastupiteľstva o 18:08 h. Poďakovala prítomným za
účasť. Konštatovala, že najbližšie rokovanie sa podľa schváleného harmonogramu uskutoční
20.09.2022 so začiatkom o 16.30h. Požiadala poslancov, aby sa zúčastnili kultúrneho podujatia
Výstup na Slemä.

Zapísala: Bc. Aneta Madejová, v.r.
Starostka: Mgr. Jana Gazdičová, v.r.
Overovatelia zápisnice: p. Ľuboš Čajnák, v.r.
Ing. Milan Vlček, v.r.

