Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovská Porúbka
konaného dňa 07. decembra 2021
Prítomní: Mgr. Jana Gazdičová, starostka
Poslanci: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav Hutka, p. Roman
Kuffa,
Ospravedlnení: Mgr. Anna Fáberová
Ing. Katarína Piklová
Ing. Martin Lenárt
p. Danuša Beláková – hlavná kontrolórka
Ďalší prítomní: Ing. Juraj Brziak – zástupca účtovnej firmy
p. Miriam Pallová – odborný referent

1. Rokovanie otvorila Mgr. Gazdičová, starostka. Prítomní boli 5 poslanci, takže obecné
zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Rokovanie OZ je verejné. Pre potreby vyhotovenia
zápisnice sa z rokovania vyhotovuje audiozáznam. Starostka privítala Ing. Juraja Brziaka,
konateľa spoločnosti Freekon s.r.o..
Pozvánka s návrhom programu bola zverejnená na úradnej tabuli a webovom sídle obce.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke podľa § 12 ods. 5 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.

Otvorenie a schválenie programu
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 107 – 122/2021 zo dňa 23.11.2021
Rozpočet obce na rok 2022 a výhľadový na roky 2023 a 2024
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022
Rozpočtové opatrenie č. 18/2021
Harmonogram zasadnutí na rok 2022
Správy predsedov komisií o činnosti komisií
Vyplatenie mimoriadnej poslaneckej odmeny
Rôzne informácie a interpelácie poslancov
Záver

Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa,
Zdržali sa: 0
Proti: 0
2. Do návrhovej komisie starostka navrhla: Mgr. Michala Haricha, p. Ladislava Hutku a p. Ľuboša
Čajnáka, vyhotovením zápisnice poverila p. Miriam Pallovú, za overovateľov zápisnice určila
Ing. Rudolfa Eliáša a p. Romana Kuffu.

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva v Liptovskej Porúbke
A) Volí návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Michal Harich, p. Ladislav Hutka, p. Ľuboš Čajnák
B) Berie na vedomie určenie zapisovateľky p. Miriam Pallová a overovateľov zápisnice Ing.
Rudolf Eliáš a p. Roman Kuffa
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa,
Zdržali sa: 0
Proti: 0
O 16:35h do rokovacej miestnosti vstúpil Ing. Milan Vlček
3. Pri kontrole plnenia uznesení č. 107 – 122/2021 zo dňa 23.11.2021 starostka postupne prešla
jednotlivé uznesenia. Pri uznesení č. 122/2021 konštatovala, že zámer na odpredaj pozemku musí
byť zo zákona zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce po dobu 15 dní. Poslanci sa
odpredajom majetku obce, novovytvorená parcela KN-C č. 1232/2, zastavané plochy o výmere
19m2 budú zaoberať na najbližšom rokovaní OZ, ktoré sa bude konať v januári 2022. Starostka na
záver konštatovala, že uznesenia sa plnia priebežne.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 107 – 122/2021 zo dňa
23.11.2021 a konštatuje ich priebežné plnenie
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa,
Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
4. Návrh rozpočtu obce Liptovská Porúbka na roky 2022, 2023 a 2024 bol zverejnený na
webovom sídle obce, CUET-e a na úradnej tabuli. Zmeny oproti zverejnenému návrhu rozpočtu
boli vykonané vo finančných operáciách príjmových navýšenie o 25.000,-€ (prevod z rezervného
fondu) a v kapitálových výdavkoch – Rekonštrukcia bytových domov vo výške 25.000,- €.
Schvaľuje sa rozpočet na rok 2022 a výhľadový rozpočet na roky 2023 a 2024 obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie. Starostka odovzdala slovo Ing. Jurajovi Brziakovi, ktorý na
základe požiadavky hlavnej kontrolórky upravil prehľadnosť návrhu rozpočtu a postupe prešiel
s poslancami bežné príjmy, finančné operácie príjmov, bežné výdavky, kapitálové výdavky
a finančné operácie. Poslanecké návrhy v časti kapitálové výdavky neboli do návrhu rozpočtu
zapracované z dôvodu, že ku jednotlivým investičným akciám neboli uvedené sumy. Starostka
informovala, že finančné prostriedky z rezervného fondu sa môžu použiť v priebehu roka na
základe prijatého uznesenia OZ a schváleného rozpočtu. Oboznámila poslancov so stanoviskom
hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu. Tá v závere stanoviska konštatovala, že Návrh rozpočtu
bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, Ústavným zákonom č.
493/2011 Z. z., s platnými VZN obce a ostatným internými predpismi obce a pre rok 2021 je
spracovaný ako vyrovnaný rozpočet v štruktúre a členení v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z.

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na
rozhodnutie OZ vo veci neuplatňovania spracovania rozpočtu v členení na programy počnúc
rozpočtovým rokom 2014, predložený Návrh rozpočtu neobsahuje členenie na programy. Na
základe odborného posúdenia hlavnej kontrolórky a dostupných informácii a skutočností jej
známych v čase spracovania stanoviska odporučila Obecnému zastupiteľstvu v Liptovskej
Porúbke schváliť rozpočet obce Liptovská Porúbka na rok 2022 ako vyrovnaný rozpočet vo
výške 863.187,- € na strane príjmov aj výdavkov, bez členenia na programy.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu obce Liptovská
Porúbka na roky 2022, 2023 a 2024.
B) Schvaľuje vyrovnaný Rozpočet obce na rok 2022 a to:
- bežné príjmy vo výške
633.187,- €
- finančné operácie príjmov
230.000,- €
- príjmy spolu vo výške
863.187,- €
- bežné výdavky vo výške
568.371,- €
- kapitálové výdavky vo výške
230.000,- €
- finančné operácie výdavkové vo výške 64.816,- €
- výdavky spolu vo výške
863.187,- €
bez členenia na programy.
C) Berie na vedomie výhľadový Rozpočet obce na roky 2023 a 2024
D) Konštatuje, že od termínu zverejnenia Návrhu rozpočtu na roky 2022, 2023 a 2024 bol návrh
rozpočtu upravený – zmeny sú uvedené v zápisnici
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa,
Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2022 bol zverejnený na úradnej tabuli
ako aj na webovom sídle obce od 15.11.2021 do dnešného dňa. Poslanci nevzniesli návrhy na
doplnenie plánu.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Liptovská Porúbka na I. polrok
2022.
B) Poveruje hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol v zmysle plánu kontrolnej činnosti.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa,
Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0

6. Poslanci spolu so starostkou prešli návrh rozpočtového opatrenia č. 18/2021. Starostka
poslancov oboznámila so stanoviskom hlavnej kontrolórky. Vykonanou zmenou nebude narušená
rovnováha rozpočtu obce na rok 2022. Uvedená zmena rozpočtu nepodlieha schváleniu orgánmi
obce, nakoľko sa jedná o účelovo viazane prostriedky.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 18/2021 v súlade s §14 ods. 2
písm. b), c) a d) 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 10.000,- € a povolené prekročenie a viazanie účelových výdavkov vo výške 10.000,- €.
Rozpočtové opatrenie so stanoviskom hlavnej kontrolórky tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
uznesenia
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa,
Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
7. Starostka navrhla termíny zasadnutí OZ na 1. polrok 2022. Navrhované termíny: 18.1., 15.2.,
15.3.,19.4., 17.5., 21.6. Poslanci s jej návrhom súhlasili.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje Harmonogram zasadnutí OZ na I. polrok 2022 nasledovne: 18.01., 15. 02., 15.03.,
19.04., 17.05. a 21.06.2022
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa,
Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
8. Počas tohto roku bola činnosť komisií obmedzená z dôvodu protiepidemiologických opatrení.
Správy predložili predsedovia bytovej komisie, škodovej a inventarizačnej komisie a sociálnej
komisie.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie správy o činnosti komisii za rok 2021
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa,
Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0

9. V zmysle čl. 2, ods.3 starostka navrhla vyplatenie mimoriadnej poslaneckej odmeny p.
Ladislavovi Hutkovi, ktorý počas roku 2021 zabezpečoval prevádzku domu smútku. Požiadala
poslancov, aby sa k návrhu vyjadrili. Mgr. Michal Harich navrhol vyplatiť za vykonávanú činnosť
poslaneckú odmenu vo výške 350,-€ s jeho návrhom poslanci jednomyseľne súhlasili.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje v zmysle čl. 2, ods. 3 Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
v Liptovskej Porúbke mimoriadnu poslaneckú odmenu p. Ladislavovi Hutkovi vo výške 350,- €
za starostlivosť o dom smútku, vedenie prevádzkového denníka podľa prevádzkového poriadku
pohrebiska.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Michal Harich, p. Roman Kuffa, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: p. Ladislav Hutka,
Proti: 0
10. V bode rôzne najprv informovala starostka a potom bol poskytnutý priestor pre interpelácie
poslancov.
Starostka informovala:
- odrážka pri RD č. 192 bola osadená
- príspevok do Porúbčanských novín z poslancov doručil len Ing. Martin Lenárt, podklady boli
skompletizované a následne zaslané na spracovanie
- výmena vane v bytovom dome č. 555, byt č. 9 bola realizovaná. Do konca týždňa budú práce
ukončené, cena prác je 956,40€, nakoľko bolo nutné okrem vane vymeniť aj komplet obklady a
dlažbu
- dňa 5. 12. navštívil Mikuláš detičky pred ich domami a odovzdal im balíček so sladkosťami. Na
základe skúsenosti z minulého roku sme zabezpečili 2 Mikulášov. Mikuláškovia rozdali viac ako
180 balíčkov. Touto cestou by som poďakovala zamestnancom obce ako aj dobrovoľníkom, ktorí
pomohli pri zabezpečení tejto akcie
- 30. novembra sa v našej obci uskutočnilo očkovanie proti Covid 19 pod názvom VAKCIZUZKA
v čase od 12.00h do 14.00h. V tomto čase mal možnosť každý, kto prejavil záujem dať sa
zaočkovať jednodávkovou vakcínou Janssen. Zaočkovať sa prišlo 29 občanov z toho 20 vo veku
nad 50 rokov.
Interpelácie poslancov
p. Ladislav Hutka pripomenul poslancom druhú vlnu pandémie počas ktorej v spolupráci
s Červeným krížom bolo na obci zriadené mobilné odberné miesto na testovanie AG testami.
Testovanie prebiehalo nielen počas piatkov ale aj víkendov. Starostka dohliadala na celkový
priebeh nielen v prvej vlne. Počas druhej vlny sa 17 x pripojila k odbernému tímu a pomáhala
počas testovania. Túto činnosť ako jediná vykonávala bez nároku na akúkoľvek odmenu. Na
základe tejto skutočnosti p. Hutka navrhol zvýšenie platu starostky z 20% na 24,5 % z dôvodu
operatívneho riešenia mimoriadnej situácie, ktorá nastala v súvislosti s pandémiou COVID-19.
V krátkej diskusii poslanci s jeho návrhom súhlasili.

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje na základe §4 ods. 2 druhá veta zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v
z.n.p. s účinnosťou od decembra 2021 zvýšenie platu starostky z 20% na 24,5 % z dôvodu
operatívneho riešenia mimoriadnej situácie, ktorá nastala v súvislosti s pandémiou COVID-19
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Michal Harich, p. Roman Kuffa, Ing. Milan Vlček,
p. Ladislav Hutka,
Zdržali sa: 0
Proti: 0
p. Ľuboš Čajnák upozornil na stav cesty v Závoze v zimnom období. Je potrebné tam osadiť
tabuľu s nápisom cesta sa v zime neudržiava, prejazd na vlastné riziko. Taktiež konštatoval, že sa
majú ísť ľudia pozrieť do okolitých obcí, že pri troche snehu hneď neplúžia a nesypú.
Poslanci navrhli Oznam doplniť do obecných novín.
10. Starostka ukončila rokovanie obecného zastupiteľstva o 18.00h.. Poďakovala prítomným za
účasť. Najbližšie rokovanie sa podľa schváleného harmonogramu uskutoční 18.01.2022 so
začiatkom o 16.30h.. Starostka popriala prítomným príjemné prežitie sviatkov v zdraví v kruhu
blízkych.
Zapísala: p. Miriam Pallová, v.r.
Starostka: Mgr. Jana Gazdičová, v.r.
Overovatelia zápisnice: Ing. Rudolf Eliáš, v.r.
p. Roman Kuffa, v.r.

