Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovská Porúbka
konaného dňa 16. júna 2020
Prítomní: Mgr. Jana Gazdičová, starostka
Poslanci: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína
Piklová, Ing. Milan Vlček
Ospravedlnení: p. Ľuboš Čajnák, p. Roman Kuffa
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. Pre potreby vyhotovenia zápisnice sa z rokovania vyhotovuje
audiozáznam.
Pozvánka s návrhom programu bola poslancom doručená, zverejnená na úradnej tabuli a webovom
sídle obce.
O 16:34h do rokovacej miestnosti vstúpila Mgr. Anna Fáberová
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.

Otvorenie a schválenie programu
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 31-50/2020 zo dňa 26.05.2020
Otvorenie materskej školy
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Liptovská Porúbka na II. polrok 2020
Dom smútku – oprava fasády a úprava okolia
Oznámenie výsledku Verejného obstarávania služobného motorového vozidla a vlečky za
traktor
Oznámenie výsledku Verejného obstarávania na vývoz a zneškodňovania odpadov
Audit kybernetickej bezpečnosti v zmysle zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rozpočtové opatrenie č.7, č.8 , č.9 a č.10/2020
Pridelenie 2-izbového nájomného bytu
Harmonogram zasadnutí na II. polrok 2020
Rôzne informácie a interpelácie poslancov
Záver

Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: 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. Michala Haricha, Ing. Rudolfa Eliáša, Ing. Milana
Vlčeka, vyhotovením zápisnice poverila p. Miriam Pallovú, za overovateľov zápisnice p. Ladislava
Hutku 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: Mgr. Michal Harich, Ing. Rudolf Eliáš, Ing. Milan Vlček
B) Berie na vedomie určenie zapisovateľky p. Miriam Pallovej a overovateľov zápisnice
p. Ladislava Hutku a Ing. Martina Lenárta

Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: 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. 31 – 50 /2020 zo dňa 26.05.2020 starostka postupne prešla
jednotlivé uznesenia. K uzneseniu č. 33/2020 informovala, že v stredu sa bude konať pracovné
stretnutie na Meste Liptovský Mikuláš, za účelom oboznámenia sa s nákladmi na zriadenie a
prevádzku obecnej polície. Predseda návrhovej komisie Mgr. Michal Harich prečítal návrh
uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 31 – 50 /2020 zo dňa
26.05.2020 a konštatuje ich priebežné plnenie.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: 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. Na obecný úrad bola doručená požiadavka zo strany rodičov na okamžité otvorenie prevádzky
materskej školy s tým, že má o tom rozhodnúť starostka a nemá prenášať kompetencie na poslancov.
Pre vysvetlenie: Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke schválilo v interných smerniciach
starostke obce kompetenciu na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením do výšky 1.000,- €, o prijatí
rozpočtového opatrenia musí starostka informovať poslancov na najbližšom rokovaní obecného
zastupiteľstva. Keďže navýšenie prevádzkových nákladov na prevádzku materskej školy do konca
školského roka 2019/2020 predstavuje čiastku cca 2.000,- €, otvorenie materskej školy musí schváliť
obecné zastupiteľstvo a taktiež aj rozpočtové opatrenie na navýšenie prevádzkových nákladov. Toto
je v každej obci iné, pretože príslušné obecné zastupiteľstvá/mestské zastupiteľstvá schválili
internými smernicami starostom či primátorom rozdielne kompetencie v súvislosti so zmenou
rozpočtu. Starostka požiadala poslancov aby sa k otvoreniu materskej školy vyjadrili.
V krátkej diskusii poslanci opätovne vyjadrili stanovisko neotvoriť materskú školu z dôvodov
nedostačujúceho záujmu zo strany rodičov a zvýšených finančných prostriedkov na bezpečnostné aj
hygienické opatrenia v rámci COVID-19.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Súhlasí s otvorením Materskej školy v Liptovskej Porúbke.

Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: 0
Zdržali sa: 0
Proti: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav Hutka, Ing. Martin
Lenárt, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Uznesenie nebolo prijaté.
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 bol zverejnený na úradnej tabuli aj na
webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote. Na obec neboli doručené žiadne návrhy zo strany
poslancov na jeho doplnenie. Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Liptovská Porúbka na II. polrok
2020.
B) Poveruje hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol v zmysle Plánu kontrolnej činnosti.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: 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 konštatovali potrebu riešiť havarijný stav Domu smútku. Starostka navrhla zistiť
predpokladanú hodnotu na zákazky, ktorá by zahŕňala opravu fasády a úpravu okolia. Požiadala
poslancov o vyjadrenie sa. V krátkej diskusii poslanci s návrhom starostky súhlasili.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Konštatuje potrebu riešenia havarijného stavu na dome smútku
B) Ukladá obecnému úradu zisť predpokladanú hodnotu zákazky a zabezpečiť verejné obstarávanie
v rozsahu oprava fasády – odstránenie starej omietky a sieťky, natiahnutie novej omietky odolnej
voči vlhkosti a sieťky, obloženie soklov
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: 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
Mgr. Michal Harich vzniesol dotaz na ozvučenie domu smútku.
p. Ladislav Hutka mu odpovedal, že obec nemá zakúpené ozvučenie na dom smútku. Ozvučenie,
ktoré sa tu používa je jeho súkromné.

7. Starostka oboznámila poslancov s výsledkami verejného obstarávania. Verejné obstarávanie na
osobný automobil nebolo úspešné z dôvodu, že vyhrala ponuka, ktorá nespĺňala zadané kritérium
osobný automobil combi. Verejné obstarávanie vyhrala cenová ponuka na vozidlo Škoda Octavia
sedan. Verejné obstarávanie na príves za traktor nebolo úspešné z dôvodu, že pri posudzovaní
komisia navrhla zakúpiť dlhšiu vlečku.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Berie na vedomie informáciu o výsledku Verejného obstarávania služobného vozidla a vlečky za
traktor prostredníctvom elektronického portálu Tendernet.
B) Berie na vedomie informáciu, že výberová komisia vybrala:
- Osobný automobil Škoda Octavia combi, 1,5 TSI, 110 kW v nadobúdacej cene 18.258,-€ od
dodávateľa Autonova s.r.o., Poprad
- Príves na traktor s rozmerom ložnej plochy 212 x 392cm v nadobúdacej cene 7.920,- € od
dodávateľa Agrobon Bojná, s.r.o.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: 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
8. Verejné obstarávanie na vývoz a zneškodňovanie odpadov prostredníctvom portálu Tendernet
bolo ukončené. Víťaznú ponuku vo výške 49.265,16 € na jeden technický rok predložila firma
Brantner Poprad, s.r.o.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Berie na vedomie informáciu o výsledku verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou
s názvom ,,Vývoz a zneškodňovanie odpadov“ prostredníctvom elektronického portálu Tendernet.
Víťaznú ponuku vo výške 49.265,16 € na jeden rok predložila firma Brantner Poprad, s.r.o.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: 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
9. Audit kybernetickej bezpečnosti je v zmysle § 29 zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej
bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec ako prevádzkovateľ základnej služby je
povinný preveriť účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek stanovených
týmto zákonom vykonaním auditu kybernetickej bezpečnosti do dvoch rokov odo dňa zaradenia
prevádzkovateľa základnej služby do registra prevádzkovateľov základných služieb. Podľa §31, ods.
2 správne delikty, kde pri nesplnení povinnosti vyplývajúcej z §29, ods. 1 nám môže byť uložená
pokuta vo výške od 300,- do 300 000,- €. Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie informáciu o zákonnej povinnosti obce vykonať audit kybernetickej bezpečnosti
v zmysle zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: 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
10. Starostka postupne prešla jednotlivé Rozpočtové opatrenia č. 7, č.8 a č. 9/2020 a hlavná
kontrolórka oboznámila poslancov so svojim stanoviskom k jednotlivým rozpočtovým opatreniam.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2020 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 finančných operácií vo výške 1.200,- €
a povolené prekročenie a viazanie kapitálových výdavkov vo výške 1.200,- €. Rozpočtovým
opatrením OZ schvaľuje použitie rezervného fondu - na kapitálové výdavky - navýšenie na
traktorový príves o 1.200,00 €. Rozpočtové opatrenie so stanoviskom hlavnej kontrolórky tvorí
neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: 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
Rozpočtové opatrenie č. 8/2020 so stanoviskom hlavnej kontrolórky bolo poslancom doručené spolu
s pracovným materiálom. Hlavná kontrolórka v stanovisku uviedla, že rozpočtovým opatrením sa
realizuje úprava rozpočtu v súlade s ustanovením §14 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z.
povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené prekročenie a viazanie výdavkov v celkovej
výške na strane bežných príjmov vo výške 243,00 € a na strane bežných výdavkov podľa funkčnej
klasifikácie vo výške 243,00 €.
Uvedená zmena rozpočtu nepodlieha schváleniu orgánmi obce, nakoľko sa jedná o účelové
prostriedky z poistného plnenia za spôsobenú škodu. Finančné prostriedky sa čerpajú v súlade
s princípom hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Predseda návrhovej komisie prečítal
návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2020 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 243,- €
a povolené prekročenie a viazanie účelových výdavkov vo výške 243,- €. Rozpočtové opatrenie so
stanoviskom hlavnej kontrolórky tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7

Za: 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
Aj toto rozpočtové opatrenie so stanoviskom hlavnej kontrolórky bolo poslancom doručené spolu
s pracovným materiálom.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2020 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 finančných operácií vo výške 1.700,- €
a povolené prekročenie a viazanie bežných výdavkov vo výške 1.700,-€. Rozpočtovým opatrením
OZ schvaľuje použitie rezervného fondu v súlade s ustanovením § 36 ods.2 zákona č. 67/2020 Z.z.
o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej
ľudskej choroby COVID-19 a to: na bežné výdavky: na vypracovanie auditu kybernetickej
bezpečnosti a zabezpečenie zodpovednej osoby vo výške 1.700,00 € .
Rozpočtové opatrenie so stanoviskom hlavnej kontrolórky tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: 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 17.46h hlavná kontrolórka opustila rokovaciu miestnosť
11. Člen bytovej komisie p. Ladislav Hutka informoval poslancov, že komisia zasadla a prehodnotila
úplné žiadosti o pridelenie dvojizbového nájomného bytu č. 6 v bytovom dome 506, v zmysle VZN
č. 5/2019. Členovia komisie posúdili jednotlivé žiadosti. Na daný byt bolo posudzovaných šesť
žiadostí. Členovia komisie jednotlivé žiadosti prehodnotili a navrhli Obecnému zastupiteľstvu v
Liptovskej Porúbke prideliť 2-izbový nájomný byt č. 6 v bytovom dome 506 p. Michalovi
Harichovi, ktorý počas hodnotenia žiadostí opustil rokovaciu miestnosť.
Starostka informovala poslancov o výmene bytu. V zmysle VZN č. 5/2019 o podmienkach
prideľovania nájomných bytov, č. 2, ods. 9 pridelila uvoľnený 3-izbový nájomný byt č. 5 v BD č.
505 dlhoročným nájomníkom 2-izbového bytu č. 6 v BD č. 506, ktorí mali na OcÚ už niekoľko
rokov žiadosť o výmenu 2-izbového bytu za 3-izbový byt. Ide o žiadateľov, ktorí sa aktívne zapájajú
do akcií organizovaných obcou, majú vysporiadané všetky záväzky voči obci. Jedná sa o viacčlennú
rodinu.
Člen návrhovej Ing. Rudolf Eliáš 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 v zmysle čl. 2 ods. 8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 o podmienkach
prideľovania bytov a správy bytových domov obstaraných s použitím verejných prostriedkov na
účely podpory sociálneho bývania, na základe odporučenia bytovej komisie
A) Schvaľuje pridelenie 2- izbového obecného nájomného bytu č.6 v bytovom dome č. 506
Nájomcovi: Mgr. Michalovi Harichovi

Na dobu nájmu 1 rok.
B) Berie na vedomie informáciu starostky, že v zmysle VZN č. 5/2019 o podmienkach
prideľovania nájomných bytov a správy bytových domov obstaraných s použitím verejných
prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania čl. 2, ods. 9 pridelila uvoľnený 3-izbový byt č. 5
v bytovom dome č. 505 Ing. Dušanovi Haluškovi s manželkou
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína
Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: Mgr. Michal Harich
Proti: 0
12. Starostka navrhla termíny zasadnutí OZ na II. polrok 2020:
a 8.12.2020. Poslanci s jej návrhom jednomyseľne súhlasili.

18.08., 22.09., 20.10., 10.11.

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje Harmonogram zasadnutí OZ na II. polrok 2020 nasledovne: 18.08., 22.09., 20.10., 10.11.
a 8.12.2020
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: 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 17.53h hlavná kontrolórka vošla do rokovacej miestnosti.
13. V bode rôzne najprv informovala starostka a potom bol poskytnutý priestor pre interpelácie
poslancov.
Starostka informovala:
Je zverejnená výzva Metodicko-pedagogického centra Bratislava, operačný program Ľudské zdroje,
prioritná os: vzdelávanie, špecifický cieľ: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému
vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. Máme možnosť požiadať o poskytnutie
finančných prostriedkov na vytvorenie pracovnej pozície asistenta učiteľa v materskej škole, kde je
v prípade úspešnosti projektu refundovaná cena práce v plnom rozsahu, tzn. žiadne
spolufinancovanie zo strany obce.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Berie na vedomie informáciu starostky o vyhlásenej výzve na zapojenie sa do Národného
projektu ,, Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“
B) Súhlasí so zapojením sa obce do Národného projektu ,, Pomáhajúce profesie v edukácii detí
a žiakov II.“ na obdobie 1. september 2020- 31. august 2022 pričom cena práce bude refundovaná
v plnom rozsahu.

Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: 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
- Verejné obstarávanie na Modernizáciu školskej kuchyne, ktoré bolo realizované prostredníctvom
elektronického portálu Tendernet bolo neúspešné, neprihlásil sa ani jeden zhotoviteľ. Z tohto dôvodu
sme cez Tendernet zahájili opakované verejné obstarávanie.
- Podnet, ktorý bol podaný na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom
Mikuláši ohľadom nadmernej prašnosti, ktorú spôsobuje svojou prevádzkou spoločnosť Rettenmeier
Tatra Timber s.r.o., Liptovský Hrádok bol postúpený na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor
starostlivosti o životné prostredie.
- na obecný úrad bola doručená písomnosť od p. Dušana Goliáša v zastúpení Petra Goliáša v ktorom
uvádza, že dennodenne nachádza pod oblokmi rozvláčené potrhané plienky Pampers, fľašky z plastu
a iný odpad ako i pohybujúce sa psy. Pisateľ bude pozvaný na obecný úrad. O výsledku prešetrenia
podnetu bude poslancov informovať starostka.
- Zásahový tím medveďa hnedého monitoruje pohyb medveďa v obci. E-mailom bolo obci
odporučené zabezpečiť stojiská na kontajnery pri nájomných bytových domoch.
Interpelácie poslancov:
p. Ladislav Hutka požiadal starostku o informácie ohľadom pozemkov pri hasičskej zbrojnice.
p. starostka informovala, že z iniciatívy manželov Krutých sa uskutočnilo stretnutie s ich právnym
zástupcom, za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov, aby obec mohla vysúťažiť
projektanta.
Starostka navrhla vybudovať garážové státie v objekte materskej školy. Jednalo by sa o prenosnú
plechovú garáž, ktorú by v budúcnosti využívala materská škola na odkladanie svojich hračiek.
Mgr. Anna Fáberová vzniesla dotaz na kopy, ktoré sa nachádzajú na parkovisku pri cintoríne.
Starostka odpovedala, že je tam dočasne uskladnený frézovaný asfalt, nakoľko sa ním postupne
zasýpajú výtlky. Zemina, ktorá sa tam nachádza bude použitá na terénne úpravy pri dome smútku.
Mgr. Anna Fáberová sa informovala, či obec niečo spravila ohľadom plotu oproti pohostinstvu
Krutilko, ktorý je v zlom stave a rozpadá sa.
Starostka odpovedala, že v tejto veci bol koncom mája vykonaný štátny stavebný dohľad, ktorý
vykonali pracovníčky Spoločného stavebného úradu so sídlom v Liptovskom Hrádku a vo veci sa
bude ďalej postupovať v zmysle stavebného zákona.
Ing. Rudolf Eliáš podotkol, že sa s vlastníčkou plotu rozprával a tá sľúbila, že zjedná nápravu.
Taktiež upozornila, že na sociálnej sieti Facebook je vytvorená stránka s názvom Liptovská Porúbka.
Zverejňujú sa na nej nepravdivé a zavádzajúce informácie. Po krátkej diskusii poslanci na návrh
Mgr. Anny Fáberovej prijali nasledovné uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke sa uznieslo na nasledovnom uznesení
Orgány obce sa dištancujú od uvedených správ a článkov uverejnených na sociálnej sieti
Facebook.com - Liptovská Porúbka, komunita, nakoľko ide o nepravdivé a zavádzajúce informácie.
Tento oznam sa zverejní na oficiálnej stránke obce.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: 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
Poslanci taktiež odporúčajú pisateľom, aby sa zúčastňovali rokovaní OZ, ktoré sú verejné a nešírili
dezinformácie.
14. Starostka ukončila rokovanie obecného zastupiteľstva o 18.36h. Poďakovala prítomným za účasť
a konštatovala, že v prípade potreby sa uskutoční rokovanie OZ v mesiaci júl, najbližšie plánované
rokovanie podľa schváleného harmonogramu bude 18. augusta 2020 so začiatkom o 16.30h.
Zapísala: p. Miriam Pallová, v.r.
Starostka: Mgr. Jana Gazdičová, v.r.
Overovatelia zápisnice: p. Ladislav Hutka, v.r.
Ing. Martin Lenárt, v.r.

