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číslo 3/2020

Vážení spoluobčania,
už len pár dní a sú tu znova Vianoce. Dni,
keď vystúpime z každodenného zhonu,
sadneme si k slávnostne prestretému stolu,
aby sme so svojimi najbližšími oslávili tento vianočný čas. Čas, keď chceme všetkým
rozdávať len lásku a radosť. Vianoce sú obdobím, keď si uvedomujeme silu priateľstva a lásky. Vianočný čas má svoje neopísateľné čaro pre každého z nás. Blikajúce sviečky – symbol Vianoc nech rozžiaria
plápolavým plameňom naše srdcia, naše
vnútro. Tíško znejú koledy, tichá noc – svätá noc rozcíti naše srdcia. Vianočné sviatky – čas radosti, vychutnajme si ich so všetkým čo k nim patrí. V dušiach nech sa nám rozhostí krásny pocit, na stole nech zavonia štedrovečerná kapustnica, kapor, či iné dobroty a štedrý večer nech zanechá v našich
srdciach pohodu a radosť.
Milí spoluobčania,
prajem Vám všetkým požehnané vianočné sviatky. Prežite ich v kruhu svojich najbližších, vo vzájomnom prepojení porozumením, láskou a šťastím.

OZ Porúbčania
Milí Porúbčania, naše občianske združenie Vám ďakuje za podporu, ktorú
ste nám prejavovali počas celého roka. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli
nášmu združeniu 2% dane z príjmov za rok 2019, aj nasledujúci rok v tom
budeme pokračovať a uchádzať sa o Vašu podporu formou 2% resp. 3%
dane z príjmov. Takto získané finančné prostriedky investujeme do projektu pre všetkých. Rok 2020 nám priniesol množstvo opatrení a obmedzení.
Veríme, že rok 2021 bude lepší a my budeme môcť pokračovať v práci a robiť veci prospešné pre nás všetkých a pre našu obec.
Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré v novom roku.

V tomto predvianočnom sviatočnom čase
chcem poďakovať všetkým, ktorí ste sa aj
napriek protiepidemiologickým obmedzeniam pri dodržaní prísnych hygienických
opatrení zapojili do kultúrneho, spoločenského života v obci a prospeli tak k úspešnému prežitiu roka.
Do nového roku 2021 Vám prajem predovšetkým pevné zdravie, lásku, šťastie, veľa
osobných i pracovných úspechov. Aby sa
nám spoločne darilo aj v našej obci Liptovská Porúbka. Nech v nej prevláda tolerancia, ústretovosť, porozumenie, láskavosť
a ochota pomáhať druhým.
Mgr. Jana Gazdičová, starostka

2



Porúbčanské noviny



December 2020



Z rokovaní Obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 18. 8. 2020

Zobralo na vedomie: - Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2020 vo výške 58.254,- €.
- Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 12/2020 vo výške 852,- €.
- Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly zverejňovania dokumentov a poskytovania informácií
obcou Liptovská Porúbka.
Schválilo: - Vyradenie neupotrebiteľného majetku obce osobné motorové vozidlo Škoda Fábia a jeho odpredaj v cene 200,- €
prvému záujemcovi.
- Zámer na prevod majetku podľa §9a, ods.8, písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. vo vlastníctve obce
pozemok parc. KN-C č. 1203/11 o výmere 37m2 zapísaný na LV č. 1016 z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Vyhlásilo: - Pozemok parc. KN-C č. 1203/11 o výmere 37m2 zapísaný na LV č. 1016 za neupotrebiteľný pre činnosť a potreby
obce vzhľadom na jeho rozsah a umiestnenie.
Uložilo: - Zvolať spoločné stretnutie s vlastníkmi nehnuteľností RD s.č. 321 a 328.
Uznieslo sa: - Na prijatí Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2020 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Liptovská Porúbka.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 22. 9. 2020
Zobralo na vedomie: - Informáciu k zriadeniu obecnej polície.
- Informáciu o čerpaní rozpočtu obce k 30.6.2020, plnenie rozpočtu: príjmová časť 43,8%, výdavková časť
30,5%.
- Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 13/2020 vo výške 910,- €.
- Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 14/2020 vo výške 4.580,- €.
- Informáciu zástupcu firmy Fibris s.r.o. o možnosti vedenia závesnej optiky na stĺpoch vo vlastníctve
obce.
- Informáciu o zverejnenej výzve Environmentálneho fondu na rok 2021.
- Informáciu o možnosti požiadať o poskytnutie návratného zdroja financovania – úveru obci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020.
- Informáciu o výsledku vereného obstarávania na zákazku „Solárne verejné osvetlenie v obci Liptovská Porúbka“ prostredníctvom elektronického portálu Tendernet. Víťaznú ponuku predložila firma DAGArtis s.r.o.
Liptovský Mikuláš v celkovej výške 10.873,27€ Informáciu o výsledku vereného 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€.
- Informáciu, že verejné obstarávanie realizované prostredníctvom elektronického portálu Tendernet
na zákazku „Zateplenie obvodového plášťa domu smútku“ bolo neúspešné. Informáciu, že verejné obstarávanie realizované prostredníctvom elektronického portálu Tendernet na zákazku „Oprava a prestrešenie balkónov v bytovom dome s.č. 505 a s.č. 506“ bolo neúspešné.
Schválilo: - Prevod majetku z dôvodu hodného osobitného pozemok parc. KN-C č. 1203/11 o výmere 37m2 zapísaný na LV č.
1016 v celkovej cene 493,58€.
- Pridelenie 3-izbového obecného nájomného bytu č. 9 v bytovom dome č. 506.
Súhlasilo: - S udelením súhlasu k vedeniu závesnej optiky na stĺpoch vo vlastníctve obce.
Odporučilo: - Starostke obce zabezpečiť odborný posudok stavu podkrovných bytov v BD č. 505 a 506.
Uložilo: - Obecnému úradu upozorniť nájomcu bytu č. 6 v BD č. 505 na povinnosť temperovať byt a nepoškodzovať majetok obce.
Uznieslo sa: - Na prijatí Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2020 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Liptovská Porúbka.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 20. 10. 2020
Zobralo na vedomie: - Informáciu, že víťaznú cenovú ponuku na zákazku ,,Zateplenie obvodového plášťa domu smútku predložila firma BAU-SK s.r.o., Lokca. Vysúťažená cena 23.671,89 €. Verejné obstarávanie bolo realizované
prostredníctvom elektronického portálu Tendernet bez automatického vyhodnotenia v súčinnosti s výberovou komisiou.
- Správu hlavnej kontrolórky na úseku verejného obstarávania Obce Liptovská Porúbka.
- Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 15/2020 a to: presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy ani celkové výdavky.
- Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 16/2020 a to: presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy ani celkové výdavky.
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- Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 17/2020 a to: presun rozpočtovaných prostriedkov rámci
schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy ani celkové výdavky.
- Správu o úrovni výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch v podmienkach Materskej školy Liptovská Porúbka v školskom roku 2019/2020.
- Stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu návratnej finančnej výpomoci.
- Informáciu o vypovedaní zmluvy so spoločnosťou Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš o poskytovaní služieb zabezpečenia triedeného zberu odpadov z obce.
Súhlasilo: - So zapojením sa do výzvy Environmentálneho fondu na nenávratnú dotáciu pre rok 2021, oblasť C: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov a so spracovaním žiadosti dodávateľskou
firmou.
- S podaním Žiadosti na Ministerstvo financií Slovenskej republiky o poskytnutie návratnej finančnej výpomocí obci
na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 vo výške 20.000,-€.

COVID – 19
Tak ako aj v mnohých iných obciach
a mestách na Slovensku aj v našej obci
sa konali až tri kolá celoplošného testovania antigénovými testami na ochorenie COVOD-19. Prvé dve kolá testovania
boli povinné a prebehli pokojne. Odberné miesto sa nachádzalo v budove
obecného úradu. V prvom kole sa otestovalo 783 z toho bolo 11 pozitívnych.
V druhom kole bolo otestovaných 812
z toho 8 pozitívnych. Hoci podľa našich štatistík pozitívnych bolo menej
ako 1% napriek tomu našu obec zaradili aj do tretieho kola testovania, ktoré
už nebolo povinné, čo sa odzrkadlilo aj
na celkovom počte otestovaných 201
z toho 6 pozitívnych. Z toho otestovaní
s trvalým pobytom v Liptovskej Porúbke 147 a 1 pozitívny.
Z pokladnice obce bolo vydané na 1.
a 2. kolo testovania 1.851,74 €. Tretie
kolo testovania nás stálo 654,80 €. Náklady za prvú vlnu vo výške 2.529,- €
ako aj náklady na 1. a 2. kolo testovania boli obci v plnom rozsahu refundované. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii
všetkých troch kôl celoplošného testovania v našej obci. Poďakovanie patrí predovšetkým zdravotníčkam, ktoré
nás testovali, dobrovoľníkom - členom
Dobrovoľného hasičského zboru Obce
Liptovská Porúbka, ako aj zamestnancom obce. Vďaka nim, ale aj vďaka prístupu samotných obyvateľov prebehlo
testovanie v našej obci bez problémov.
Spoločne sme to zvládli !!!
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Jeseň a zima na cestách
Dlhšie noci, znížená viditeľnosť aj počas dňa, nízke teploty a zhoršené počasie prinášajú so sebou negatíva, na ktoré
by mal pripraviť každý účastník cestnej
premávky.
Vodiči by sa mali v nasledujúcich dňoch
pripraviť na častejšie hmly, dážď, príp. námrazu a s tým spojenú mokrú a klzkú vozovku. Je veľmi dôležité v počasí, keď sa
hromadí voda na cestách, aby vodiči dodržiavali predpísané rýchlosti, jazdu prispôsobili stavu a povahe vozovky, ako aj
poveternostným podmienkam. Pri šoférovaní netreba zbytočne riskovať predbiehaním, používať bezpečnostné pásy
a plne sa venovať vedeniu vozidla. Dôležité je zvýšiť vzdialenosť medzi vozidlami,
aby bolo možné včas zareagovať a predísť
kolíznym situáciám. Zároveň upozorňujeme, že za zníženej viditeľnosti je vodič povinný mať zapnuté stretávacie svetlá, tzv.
denné svietenie je v sychravom jesennom
počasí nepostačujúce. V tomto období je
na cestách zvýšený pohyb poľnohospodárskych strojov, opatrní buďte najmä pri
ich predbiehaní. Pri poľnohospodárskych
prácach často dochádza aj k znečisteniu
komunikácie od blata, rovnako aj lístie
zvyšuje nebezpečenstvo šmyku.
V jesennom období sa v blízkosti cestných komunikácií, najmä medzi obcami,
vyskytuje množstvo potulujúcej sa zveri.
Zvýšené riziko stretu so zverou je najmä
v noci a ráno, kedy môže byť viditeľnosť
a aj pozornosť vodičov znížená.

Chodci a cyklisti sú najzraniteľnejšími
účastníkmi cestnej premávky, často si
to však neuvedomujú. Preto treba zvýšiť ostražitosť, predvídať, a vyhýbať sa rizikovým úsekom ciest. Pri prechádzaní
cez cestu je potrebné používať vyznačené priechody. Odporúčame radšej sa viac
krát presvedčiť či je bezpečné cez cestu
prejsť. Týmto účastníkom cestnej premávky opätovne pripomíname povinnosť zo
zákona byť osvetlení a mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky. Stále
evidujeme prípady, keď sa chodci a cyklisti, za zníženej viditeľnosti, pohybujú
po cestách v tmavom oblečení, bez reflexných prvkov, príp. bez osvetlenia bicykla.
Zrážka s vozidlom potom často končí vážnymi zraneniami až smrťou. Cyklisti by nemali preceňovať svoje schopnosti a zvážiť
riziká, ktoré im hrozia v súvislosti so zníženou viditeľnosťou a mokrou vozovkou.
Každý účastník premávky je podľa zákona
povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil jej bezpečnosť
a plynulosť. Pritom je povinný prispôsobiť svoje správanie najmä stavebnému,
dopravno-technickému stavu cesty, situácii v cestnej premávke, poveternostným
podmienkam a svojim schopnostiam, aby
neohrozil na živote a zdraví seba a ostatných a nespôsobil sebe a ostatným škody
na majetku.
Vždy je lepšie prísť o pár minút neskôr,
ako nikdy!

Odpadové hospodárstvo obce
Rok 2019

Náklady na vývoz a uloženie TKO
Poplatok za KO uhradený k 31. 12. 2019
Spolu za rok zmesový KO množstvo
Spolu za rok objemný odpad množstvo

31.113,55 €
19.361,94 €
236,44 ton
50,61 ton

Rok 2020 stav k 31. 10. 2020
Počet poplatníkov
1440
Zmesový KO množstvo
209,01 ton
Objemný odpad množstvo
49,93 ton
Náklady na vývoz a uloženie TKO:
28.117,49 €
Prepočet na 1 osobu za 10 mesiacov:
19,52 €
Uhradený poplatok za KO
22.853,12 €
Od 1. 1. 2020 dochádza k zmene poskytovateľa služieb a to odvozu a zberu separovaného odpadu (papier, plasty, sklo). Prechádzame na vrecový zber, čo znamená, že
do každej domácnosti budú distribuované farebné vrecia na jednotlivé zložky separovaného odpadu. Harmonogram bude zverejnený na webovom sídle a bude doručený do každej domácnosti.



MAS Horný Liptov
opäť vyhlasuje
výzvy na získanie
finančného
príspevku
MAS Horný Liptov v programovom období 2014–2020 získala
už po druhýkrát „štatút MAS“, ktorý ju oprávňuje vyhlasovať výzvy
na podporu rozvojových projektov
v území Horného Liptova. O podporu sa tak môžu uchádzať podnikatelia z oblasti vidieckeho cestovného
ruchu, poľnohospodári, lesníci ale
aj obce. Formou grantov vo výške
od 2–50 000,- € bude v regióne Horného Liptova prerozdelených viac
ako 900 000,- € z PRV SR 2014–2020.
Ďalších 600 000,- € je plánovaných
na prerozdelenie z Integrovaného
regionálneho operačného programu 2014–2020. Táto podpora bude
určená pre podnikateľov, obce ale
aj neziskové organizácie pôsobiace
v oblasti poskytovania sociálnych
služieb.
Miestna akčná skupina vznikla ako
partnerstvo subjektov z verejného,
občianskeho a súkromného sektora v roku 2008. V súčasnosti má 53
členov, z toho 25 obcí, ktoré tvoria
územie MAS Horný Liptov. Do roku
2015 bolo prostredníctvom MAS
podporených 66 projektov v celkovej výške viac ako 2 milióny €.
O aktuálnych výzvach sa môžete
informovať na www.hornyliptov.
sk alebo osobne v kancelárii MAS,
v budove MsÚ v Liptovskom Hrádku na Hviezdoslavovej ulici 170.
Tešíme sa na vaše projekty, ktoré prispejú k zvýšeniu atraktivity
nášho regiónu a kvality života jeho
obyvateľov a návštevníkov!

Európska únia
Európske štrukturálne a investičné fondy
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Investičná činnosť v obci
V roku 2020 sme aj my zaznamenali pokles príjmov do rozpočtu obce, čo však neohrozilo schválené investície, ktoré vychádzali z potrieb obce a jej obyvateľov.
Zakúpené bolo služobné motorové vozidlo Škoda Octavia v cene 18.258,- € a vlečka za traktor za 8.292,- €. Počas letných prázdnin prebehla veľká modernizácia a rekonštrukcia kuchyne v Materskej škole Liptovská Porúbka, ktorá si vyžiadala náklady
v celkovej výške 47.356,65 €. Avizovaná rekonštrukcia miestnej komunikácie smerom ku bývalej škole v prírode je ukončená. Náklady na túto akciu vrátene odvodnenia miestnej komunikácie predstavujú čiastku 31.337,30 €, z toho suma 27.614,30 €
by mala byť obci preplatená Pôdohospodárskou platobnou agentúrou Bratislava.
V tejto lokalite bolo vybudované aj solárne osvetlenie v cene 11.458,27 € a jeho kolaudácia je pripravená na 15. decembra 2020. Pre bezpečnosť a ochranu majetku
a zdravia obyvateľov našej obce bol rozšírený kamerový systém v našej obci v cene
10.548,- €. V roku 2021 nás okrem iného čaká zateplenie a oprava fasády domu
smútku ako aj oprava oplotenia miestneho cintorína.
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Regionálne oslavy 76. výročia SNP

Výstup na Slemä

Organizátorom tohtoročných regionálnych osláv bola obec Východná. Oslavy sa konali v nedeľu 30. augusta 2020
na Partizánskej lúke na Podbanskom.
Pamiatku obetí Slovenského národného
povstania si uctili zástupcovia miest Vysoké Tatry a Liptovský Hrádok, zástupcovia obcí Hybe, Kráľova Lehota, Liptovská Kokava, Liptovská Porúbka, Pribylina, Štrba, Vavrišova a Važec. Medzi
hosťami nechýbali predstavitelia Štátnych lesov TANAP-u, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Liptovskom Mikuláši, Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov v Poprade,
generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby ozbrojených
síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky plk. Mgr. Viktor Sabo, zástupcovia Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej republiky a Občianskeho združenia Spoločnosť rodákov a priateľov
Ruska – Beriozka.

Aj napriek prísnym protiepidemiologickým opatreniam v súvislosti s COVID-19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydal
našej obci súhlas na konanie akcie Výstup na Slemä dňa 22. augusta 2020.

Rovnako si pamiatku obetí Slovenského
národného povstania uctila aj zástupkyňa veľvyslanectva Ruskej federácie
na Slovensku. Medzi účastníkmi osláv
nechýbal vzácny hosť brigádny generál vo výslužbe, priamy účastník Slovenského národného povstania, 98-ročný p.
Ján Iľanovský. Jemu aj predsedovi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Liptovskom Mikuláši p. Jánovi
Martinkovi odovzdal pamätnú medailu
prezident Klubu vojenských výsadkárov
Slovenskej republiky Viktor Puchoň. Ján
Iľanovský poďakoval za ocenenie a zdôraznil, že vždy slúžil, slúži a bude slúžiť
svojej vlasti.

Daň za psa

KTO je povinný platiť daň za psa? Vlastník psa staršieho ako 6 mesiacov. V prípade, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní,
daň za psa uhrádza držiteľ psa.
KEDY vzniká a kedy zaniká daňová povinnosť? Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane (pes starší ako šesť mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou). Zánik daňovej povinnosti sa viaže k poslednému dňu mesiaca, v ktorom ste prestali byť vlastníkom alebo držiteľom psa.
KEDY A AKÝM spôsobom je potrebné podať daňové priznanie?
Ako vlastník, resp. držiteľ psa máte povinnosť podať daňové priznanie na predpísanom tlačive do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. V prípade, že u vás (daňovníka) vznikne alebo zanikne daňová povinnosť po podaní daňového priznania
(napr. kúpa ďalšieho psa, úmrtie psa), ste ako daňovník povinný podať do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti
čiastkové daňové priznanie príslušnému správcovi dane (podáva sa na rovnakom tlačive). V čiastkovom priznaní sa uvádzajú iba zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu. Ak však u vás nenastanú žiadne zmeny po podaní daňového priznania,
v ďalších zdaňovacích obdobiach daňové priznanie nepodávate.

V dopoludňajších hodinách sa výstupu na vrchol Slemä k zvyškom havarovaného lietadla zúčastnilo niekoľko desiatok turistov.
Účastníci výstupu položením vencov vzdali úctu príslušníkom 2. československej paradesantnej brigády a sovietskym letcom,
ktorí leteli z letiska Krosno na letisko Tri duby a všetci tam zahynuli pri páde lietadla 13. októbra 1944.
Po túre sa účastníci výstupu presunuli k pamätníku do Skaličnej. Položením vencov a príhovormi starostky obce Mgr. Jany Gazdičovej a Mgr. Marty Malejkovej predsedníčky ZO SZPB Liptovská Porúbka si pripomenuli 76. výročie vyhlásenia Slovenského
národného povstania. V programe vystúpili členovia JDS Liptovská Porúbka, deti z Liptovskej Porúbky a Mestský dychový orchester Liptovský Mikuláš, do tanca a dobrej nálady hrali skupiny Arcon a Nicholas. Nechýbal ani stánok s občerstvením a tradičné zlosovanie vstupeniek.

A predsa prišiel Mikuláš
V nedeľu 6. decembra 2020 sa deti z našej obce potešili. Veď k nám po roku opäť
prišiel Mikuláš, aby obdaroval všetky poslušné, ale aj tie menej poslušné deti z Liptovskej Porúbky. Ešte predtým, ako rozdal sladkú nádielku rozsvietil v obci vianočný
stromček. Netradične detičky navštívil pred bránami domov kde bývajú alebo pred
bytovými domami za dodržania prísnych hygienických opatrení. Mikuláš spolu s anjelikom rozdali deťom balíček so sladkosťami a na oplátku chceli od nich počuť básničku alebo pesničku. Mikuláša s jeho sprievodom potešil pohľad na rozžiarené detské oči, ktoré prezrádzali radosť z rozsvieteného vianočného stromčeka, ale najmä
z toho, že Mikuláš na ne ani tento rok nezabudol.





Ovčiarstvo

Školský rok 2020 /2021 začal 2. septembra 2020 a rodičia, ako aj zamestnanci škôlky sa museli vyrovnať s množstvom obmedzení a opatrení súvisiacich so šírením sa ochorenia COVID-19.
V tomto školskom roku navštevuje materskú školu celkom 19 detí, z toho 9
predškolákov.

Knihy o tradičnom ovčiarstve, ovčiaroch, bačoch, ich živote a kultúre, ktoré
približujú ovčiarstvo aj v obci Liptovská Porúbka. V tomto roku bola vydaná jedinečná monografická publikácia
OVČIARI NA SLOVENSKU. Jej autorkou
a vydavateľkou je PhDr. Iveta Zuskinová,
známa etnologička, kultúrna historička
a publicistka, ktorá sa dlhodobo venuje problematike tradičného ovčiarstva.
Kniha je obrazom charakteristických foriem chovu oviec na Slovensku za obdobie takmer 150 rokov, od poslednej tretiny 19. stor. až do súčasnosti. Najväčšia
pozornosť je venovaná ľuďom – bačom
a valachom, ktorí sa ako profesionálni
ovčiari starali o ovčie stáda a spracovávali ich mliečnu produkciu.

Aj napriek opakovaným výberovým konaniam sa nepodarilo obsadiť pracovnú
pozíciu riaditeľky MŠ. Z uvedeného dôvodu bola poverená vedením učiteľka
Jana Stanová. Pedagogický kolektív dopĺňajú učiteľka Alena Mihoková a pedagogická asistentka Nikola Ľubeľanová.
Pani učiteľky pripravujú pre deti množstvo zaujímavých aktivít, ktoré sa vďaka
prijatým opatreniam uskutočňujú bez
prítomnosti rodičov. Jedným z takýchto podujatí bola Návšteva Mikuláša, pre
ktorého si detičky pripravili privítanie
a krátky program. Aby nebolo rodičom
ľúto, pani učiteľky z tejto akcie nahrali video a napália ho na DVD pre každé
dieťatko na pamiatku.

Daň z nehnuteľností
KTO je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností *do 31. 1.
2021?
Priznanie k dani z nehnuteľností* je povinná podať každá fyzická osoba alebo
právnická osoba (ďalej len daňovník),
ktorá sa v priebehu roka 2020 stala vlastníkom nehnuteľnosti (pozemku, stavby,
bytu), alebo u ktorej nastala zmena vo
vlastníctve nehnuteľností (kúpa, predaj,
zmena výmery, zmena právneho vzťahu, spoluvlastníctva) v priebehu roka
2020 a týmto sa stáva platiteľom dane
z nehnuteľností na rok 2021 a nasl.
Vlastník, u ktorého dôjde ku zmene vlastníctva nehnuteľnosti zápisom
do katastra nehnuteľností dňom 1. 1.
2021, je tak isto povinný podať daňové
priznanie k dani z nehnuteľností do 31.
1. 2021 a Obecný úrad, ako správca
dane mu vyrubí daň za rok 2021.

Obecnému úradu Liptovská Porúbka
(správcovi dane) do 31. 1. bežného roka
na predpísanom tlačive. Daňové priznanie môže daňovník priniesť osobne, poslať poštou, e-mailom v šifrovanom súbore na adresu obec.lporubka@gmail.
com, alebo prostredníctvom ÚPVS Ústredného portálu verejnej správy.

KEDY A KDE podáte daňové priznanie
k dani z nehnuteľností?
Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností

DRUH: čiastkové priznanie - ak daňovník už v minulosti podal Obecnému úradu Liptovská Porúbka daňové priznanie
k dani z nehnuteľností, ale v priebehu

Aký DRUH daňového priznania
podávate?
DRUH: priznanie (prvá možnosť zaškrtávacieho políčka na hlavičke priznania)
- podáva nový vlastník nehnuteľností,
ktorý Obecnému úradu v Liptovskej Porúbke v minulosti ešte nepodával daňové priznanie k dani z nehnuteľností a teda podáva kompletné priznanie,
v ktorom uvádza všetky nehnuteľnosti,
ktorých sa stal vlastníkom v priebehu
roka 2020.

roka 2020 nadobudol ďalšiu nehnuteľnosť (pozemok, stavbu, byt), je povinný podať čiastkové priznanie, v ktorom
uvedie len tú nehnuteľnosť, ktorú nadobudol v roku 2020, s uvedením VZNIKU
daňovej povinnosti 1. 1. 2021.
DRUH: čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti a uvedie tú nehnuteľnosť (pozemok stavbu, byt), ktorú predal alebo daroval s uvedením ZÁNIKU
daňovej povinnosti 31. 12. 2020.
DRUH: opravné priznanie podáva daňovník do 31. 1. 2021 v prípade, že v už
podanom daňovom priznaní na rok
2021 neuviedol všetky skutočnosti, alebo sa pomýlil (zlé číslo parcely, zlá výmera a pod) a prišiel na to pred uplynutím
lehoty na podanie daňového priznania.
DRUH: dodatočné priznanie podáva
daňovník, ktorý bol povinný podať
opravné daňové priznanie k dani z nehnuteľností, ale neurobil tak do 31. 1.
2021.

Ešte v roku 2018 bola vydaná kniha
Liptov – Ovčiarstvo v Liptove, kde sú
podrobne prezentované formy ľudovej
kultúry spojené s tradičným spôsobom
chovu oviec v našom regióne. Liptovská Porúbka je známa ako obec, kde boli
známe ovčiarske tradície a žili tu a aj žijú
rodiny bačov a valachov. Známym bačom bol Peter Slosiar ml. (1918–1995)
ktorý bol pokrokový ovčiar a už v 60.
tych rokov 20. storočia zavádzal strojné dojenie oviec na salaši pri Liptovskej
Porúbke. Bol aj známym ľudovým umelcom, vyrábal črpáky, formy na oštiepky
a tiež sa venoval figurálnej drevorezbe.
Ovčiarstvu sa venoval aj jeho brat Jozef. Ich otec Peter Slosiar st. (1878–1952)
a strýko Pavel (1865–1917) patrili medzi
tých liptovských bačov, ktorí dôsledne dodržiavali pôvodné ľudové tradície
spojené s praktikami na ochranu oviec
a ich pastierov.

V Liptovskej Porúbke sa usadila aj ovčiarska rodina Františka Bátoryho pochádzajúca z Lendaku. Ovčiari z tejto dediny často prichádzali do Liptova
a vypomáhali chovateľom so starostlivosťou o ovčie stáda. Tak aj František
Bátory st. (1928–1988) začal žiť v Liptove začiatkom druhej polovice 20. storočia a pracoval pre JRD 1. máj. Liptovský
Ondrej. Jeho rodina pokračuje v ovčiarskych tradíciách a syn František Bátory
ml. patrí medzi najznámejších súčasných liptovských bačov.
Knihy Ovčiari na Slovensku a Liptov –
Ovčiarstvo v Liptove, krásne a reprezentačné monografické publikácie s úvodnými textami aj v anglickom jazyku si
možno objednať a kúpiť na obecnom
úrade v Liptovskej Porúbke. Obidve
majú jednotnú cenu 20.- € za kus. (Len
pre informáciu v kníhkupectvách sa ich

Iveta Zuskinová ako skúsená múzejníčka veľmi dobre pozná silu drobných ľudských príbehov,
prostredníctvom ktorých sa dá priblížiť každodenný život v kontexte dejinných udalostí,
ktorých aktérmi boli a sú aj liptovskí ovčiari. Keď sa do tejto knihy začítate na hociktorom
mieste, zažijete príbeh dlhoročného spolužitia človeka so zvieraťom v lone horskej prírody.
Nájdete sa na nevšednom pracovisku, kde pre plnenie zodpovednej a neľahkej práce treba
nekompromisne dodržiavať znalosti a pravidlá získané stáročnými skúsenosťami predkov.
Spoznáte minulosť pretrvávajúcu do súčasnosti v podobe jedinečného kultúrneho dedičstva.
Prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.
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OVČIARI

Ovčiarska kultúra je fenoménom, ktorý významne ovplyvnil viaceré oblasti
dovtedajšieho spôsobu života. Valasi prešli viacerými európskymi krajinami,
ale na Slovensku ich kultúra zanechala najvýraznejšie kultúrne dedičstvo,
ktorého znaky sa v určitých formách uchovali až do súčasnosti

Ovčiarstvo a špeciálne chov oviec valaským spôsobom, je unikátom a špecifikom
tradičnej ľudovej kultúry Slovenska. Jeho jedinečnosť je aj v tom, že sa v ňom
spájajú ekonomické, hospodárske, právne a kultúrne aspekty. Pastierska kultúra
a chov oviec predstavovali na Slovensku od najstarších čias prínos nielen
v ekonomickej a hospodárskej oblasti, ale našli svoj odraz aj vo výtvarnom umení,
v hudobnom a tanečnom folklóre. Všetky tieto súčasti sú vďaka rôznym
okolnostiam dodnes živé, predstavujú živú kultúrnu tradíciu. Svojou odlišnosťou
od iných európskych kultúr predstavujú významný vklad Slovenska do
európskych kultúrnych tradícií.



cena pohybuje medzi 35–40,- €.) Prajeme mnoho krásnych spomienok a zážitkov pri ich čítaní.
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Miestny poplatok za odpady

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len "poplatok") sa platí za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, ktoré
vznikajú na území obce.
KTO je povinný platiť poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady?
Poplatok platí poplatník a je ním: - fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území
obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou,
alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce
okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako
na podnikanie,
- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
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DHZO Liptovská Porúbka
Tak ako súčasná situácia tak trochu zmenila život každého človeka, priniesla zmeny aj do fungovania a činnosti dobrovoľných
hasičov v našej obci ako aj v celej našej krajine. Z dôvodu obmedzení náš zbor neorganizoval toto leto pravidelnú súťaž „Železný
hasič“ pre dospelých ani pre deti. Neorganizujú sa ani iné súťaže a realizujú sa len nutné školenia potrebné pre fungovanie dobrovoľných hasičov. No aj napriek tejto situácii členovia zásahovej jednotky dbajú o funkčnosť hasičskej techniky a sú pripravení
v prípadne potreby zasiahnuť a riešiť mimoriadne situácie.
V uplynulom letnom období členovia DHZO Liptovská Porúbka pomohli vedeniu obce s letnou údržbou. Vo viacerých termínoch sme za pomoci obecnej techniky pomohli s kosením verejných priestranstiev. V časoch zvýšených výstrah pred dažďom,
vetrom či zvýšeným rizikom vzniku požiarov naši členovia monitorujú miestny potok a rieku Váh. Prehodnocuje sa aktuálna situácia a zavádzajú sa nariadenia ohľadne ochrany členov zasahujúcich jednotiek počas riešenia mimoriadnych situácií. Podľa
potreby a požiadaviek vedenia obce zabezpečujeme požiarne hliadky na udalostiach organizovaných v našej obci.

Z činnosti DHZO
Dňa 2. 8. sa členovia DHZ Liptovská Porúbka zúčastnili na podujatí Hasičská
nedeľa v skanzene Pribylina. Za sprísnených hygienických podmienok sa stretli
hasiči z okresu Liptovský Mikuláš. Zasúťažili si a pripomenuli si svojho patróna
svätého Floriána. V predošlom období
sme vykonali niekoľko brigád pre súkromnú spoločnosť sídliacu v Liptovskom Mikuláši. Ako odplatu za vykonanú činnosť sme získali dve kompletné
sady pre prácu vo výškach a nad voľnými hĺbkami. Toto vybavenie a svoje
zručnosti sme skúšali niekoľkokrát v letnom období na skalnom masíve Skalka
v Liptovskom Hrádku. V termíne 7. a 8.
augusta sa členovia zásahovej hliadky aj
s vozidlom Tatra 148 podieľali na vykonaní protipožiarnej hliadky na hudobnom festivale Campfest v Kráľovej Lehote. Dňa 22. 8. sa konal pravidelný výstup
na vrchol Slemä kde sme pomohli s prípravou priestranstva na akciu, počas trvania sme vykonávali protipožiarny dozor a večer sme pomohli s upratovaním.
Dňa 20. 9. družstvo z nášho zboru absolvovalo školenie na obsluhu materiálno-technického vybavenia používaného v dobrovoľných hasičských zboroch.
Dňa 26. 9. sa štyria členovia zásahovej
jednotky vyškolili na používanie dýchacích prístrojov. Toto školenie a praktický
výcvik posunulo našu jednotku na vyššiu úroveň riešenia krízových situácií.
V súčasnej dobe len dva zbory v okrese
Liptovský Mikuláš disponujú takýmto
vybavením.

Zásahová činnosť
Dňa 5. 8. 2020 – po upozornení jedného z občanov našej obce vyšla zásahová
jednotka na technický výjazd v katastri

pátraní po nezvestnej osobe. Nezvestná pani sa stratila v horskom teréne nad
obcou Jakubovany. Od poobedných
do večerných hodín členovia niekoľkých dobrovoľných zborov a dobrovoľníci prehľadávali lesy kde sa nezvestná
osoba mohla nachádzať. Pátranie bolo
ukončené bez úspechu.
Dňa 27. 9. 2020 – na požiadanie členov
horskej služby sa členovia dobrovoľných hasičských zborov zišli opäť v lesnom teréne nad obcou Jakubovany.
Celkovo 60 hasičov a 30 dobrovoľníkov
z celého okresu Liptovský Mikuláš pátralo v ťažko prístupnom lesnom teréne
po nezvestnej osobe ktorú sa už niekoľko dní nepodarilo nájsť. Od rána do poobedných hodín sa prehľadávali miesta
kadiaľ mohla nezvestná osoba prechádzať. Aj v tento deň sa pátranie napriek
veľkému úsiliu všetkých zúčastnených
skončilo bez úspechu.

obce. Na verejnej komunikácii bolo
rozliate väčšie množstvo hydraulického oleja. Jednotka na mieste zabezpečila priechodnosť komunikácie v jednom jazdnom pruhu a olej za pomoci
sorpčných látok z vozovky odstránila.
Dňa 8. 9. 2020 – na výzvu operačného
dôstojníka krajského riaditeľstva bola
jednotka povolaná k požiaru v areáli
spoločnosti Rettenmeier Tatra Timber
Liptovský Hrádok. V priestoroch kotolne na spaľovanie energetickej štiepky
vynikol požiar na technologickom zariadení. Členovia našej jednotky vykonávali podporné činnosti pre príslušníkov
HaZZ a následne po uhasení požiaru vykonávali požiarnu hliadku na mieste mimoriadnej udalosti do neskorých večerných hodín.
Dňa 19 .9. 2020 – na výzvu operačného dôstojníka krajského riaditeľstva
vyšla naša jednotka na požiarno-taktické cvičenie v Liptovskej Ondrašovej.
Na tomto cvičení sa simuloval požiar výrobnej haly s nutnosťou dopravy vody

hasičskými cisternami z miestnej rieky. Zasahujúci hasiči zdokonaľovali súčinnosť s inými jednotkami, organizáciu činností pri požiari veľkého rozsahu
a zručnosti každého jedného zasahujúceho člena.
22. 9. 2020 – na požiadanie členov
horskej služby sme vyrazili pomôcť pri

Tak ako členom DHZO aj obyvateľom
obce Liptovská Porúbka ďakujeme
za podporu, úsilie a za vykonanú prácu v predchádzajúcom období. Veríme
že spoločným úsilím prekonáme toto
pre všetkých zložité obdobie. V prípade záujmu o činnosť v zásahovej jednotke obce stačí kontaktovať vedenie obce alebo ktoréhokoľvek člena
z nášho zboru.
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Biliard extraliga

Dňa 12. a 13. 9. 2020 sa uskutočnili posledné 3 kolá najvyššej Slovenskej súťaže Extraligy. V sobotu nás čakali dva najťažšie zápasy
proti favoritom. Zápas sa odohráva v torch disciplínach v hre č. 8, č. 9 a č. 0. Každá disciplína sa hrá do 7, štýlom jednotlivec proti jednotlivcovi a dvojica proti dvojici. Prvý zápas sme hrali proti Bratislave, ktorú sme porazili po výbornej hre v dvojiciach s celkovým výsledkom 4:2. Neskôr nás čakal zápas proti Komárnu, s ktorými sme prehrali 1:5 po tesných prehrách 5:7, 5:7, 6:7 a 6:7.
Komárno sa nakoniec stalo majstrami najvyššej Slovenskej súťaže. V nedeľu nás čakal
zápas proti Trenčínu, na 3. miesto nám stačilo uhrať 3 body. Po výhre 7:5 a po pekne
otočenej dvojhre v hre č. 8 v zložení Sekan,
Priesol z 2:6 na 7:6 sme po hre č. 8 vyhrávali 2:0. V hre č. 9 nám po výhre 7:4 zaručil 3.
miesto Radovan Sekan. Trenčania sa ešte nevzdali a podarilo sa im po peknej hre dostať
zápas do predĺženia v ktorom sa im podarilo
zápas zobrať a tak sme prehrali po predĺžení 3:4. Ale to nič nezmenilo na tom, že sme
si ako tím Aréna Ružomberok odniesli celkové 3. miesto. V zložení Michal Priesol, Tomáš
Legerský, Radovan Sekan a Daniel Lang. Ďakujem za zápasy a že môžem byť súčasťou takého tímu.
Daniel Lang
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