Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovská Porúbka
konaného dňa 18. augusta 2020
Prítomní: Mgr. Jana Gazdičová, starostka
Poslanci: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Martin
Lenárt, Ing. Katarína Piklová,
Ospravedlnený: Ing. Milan Vlček
Ďalší prítomní: p. Danuša Beláková - hlavná kontrolórka
p. Miriam Pallová - odborný referent
p. Jana Benková- účtovníčka
1. Rokovanie otvorila Mgr. Gazdičová, starostka. Privítala aj verejnosť, ktorá sa zúčastnila
rokovania. Prítomní boli 6 poslanci, takže obecné zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Svoju
neúčasť na dnešnom rokovaní ospravedlnil Ing. Milan Vlček a Mgr. Michal Harich sa dostaví na
rokovanie s omeškaním. Pre potreby vyhotovenia zápisnice sa z rokovania vyhotovuje audiozáznam.
O 16.33h p. Roman Kuffa vošiel do rokovacej miestnosti.
Pozvánka s návrhom programu bola poslancom doručená, 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:
Otvorenie a schválenie programu
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 51 - 65/2020 zo dňa 16.06.2020
Akcia Výstup na Slemä
Návrh VZN 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
6. Rozpočtové opatrenia č. 11/2020 a č. 12/2020
7. Správa z vykonanej kontroly zverejňovania dokumentov a poskytovania informácií obcou
Liptovská Porúbka v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
v znení neskorších predpisov, zákona č. 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
8. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. KN-C č. 1203/11, k.ú. Liptovská Porúbka
9. Opätovná žiadosť Ing. Michaela Gašparíková
10. Rôzne informácie a interpelácie poslancov
11. Záver
1.
2.
3.
4.
5.

Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
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
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Starostka navrhla program doplniť o bod: Vyradenie neupotrebiteľného majetku obce – nepojazdné
osobné motorové vozidlo Škoda Fábia. Poslanci s jej návrhom jednomyseľne súhlasili.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
A) Schvaľuje doplnenie programu o bod č. 7 vyradenie neupotrebiteľného majetku obce –
nepojazdné osobné motorové vozidlo Škoda Fábia
B) Schvaľuje nasledovný doplnený program zasadnutia
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. 51 - 65/2020 zo dňa 16.06.2020
Akcia Výstup na Slemä
Návrh VZN 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
Rozpočtové opatrenia č. 11/2020 a č. 12/2020
Vyradenie neupotrebiteľného majetku obce – nepojazdné osobné motorové vozidlo Škoda
Fábia
Správa z vykonanej kontroly zverejňovania dokumentov a poskytovania informácií obcou
Liptovská Porúbka v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
v znení neskorších predpisov, zákona č. 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
Opätovná žiadosť Ing. Michaela Gašparíková
Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. KN-C č. 1203/11, k.ú. Liptovská Porúbka
Rôzne informácie a interpelácie poslancov
Záver

Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
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
2. Do návrhovej komisie starostka navrhla Ing. Martina Lenárta, p. Ladislava Hutku, Ing. Katarínu
Piklovú, vyhotovením zápisnice poverila p. Miriam Pallovú, za overovateľov zápisnice p. Romana
Kuffu 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, p. Ladislav Hutka, Ing. Katarína Piklová
B) Berie na vedomie určenie zapisovateľky p. Miriam Pallovej a overovateľov zápisnice
p. Romana Kuffu, p. Ľuboša Čajnáka
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
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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
O 16:46 h Mgr. Michal Harich vošiel do rokovacej miestnosti
3. Pri kontrole plnenia uznesení č. 51 – 65 /2020 zo dňa 16.06.2020 starostka postupne prešla
jednotlivé uznesenia.
K uzneseniu č. 55/2020 informovala, že rozpočet na dom smútku bol spracovaný a predpokladaná
hodnota zákazky je 29.340,83 € s DPH. Poslanci jednomyseľne súhlasili so spustením verejného
obstarávania na uvedenú zákazku.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Berie na vedomie predpokladanú hodnotu zákazky na Dom smútku – oprava fasády vo výške
29.340,83 € s DPH
B) Ukladá obecnému úradu spustiť verejné obstarávanie na uvedenú zákazku
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 8
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Predseda návrhovej komisie Ing. Martin Lenárt prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 51 – 65 /2020 zo dňa
16.06.2020 a konštatuje ich priebežné plnenie.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 8
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Hrich, p. Ladislav Hutka,
p. Roman Kuffa, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
4. Kultúrne podujatie Výstup na Slemä máme oficiálne povolený Okresným úradom odbor
starostlivosti o životné prostredie Žilina, oddelenie ochrany prírody, povolenie platí do 31.8. 2024.
Akcia bola nahlásená na NAPANT, Obvodné oddelenie Policajného zboru Liptovský Hrádok,
Okresnému riaditeľstvu Hasičského a Záchranného zboru Liptovský Mikuláš a Horskej službe.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš uložil obci v súvislosti s COVID 19
povinnosti. Najdôležitejšie sú:
- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami
- zabezpečiť pri vstupe do sektoru dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky
- pri účasti na podujatí a príchode a odchode z priestorov podujatia sa odporúča dodržiavať rozostupy
2m, neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, umelcov vykonávajúcich umeleckú
činnosť
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- hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami a vykonávať dezinfekciu
hygienických zariadení
- zabezpečiť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: ,, Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho
respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii, kontaktovať telefonicky svojho
ošetrujúceho lekára. V prípade prejavenia sa príznakov počas podujatia je osoba povinná opustiť
miesto hromadného podujatia
- zákaz podávania rúk
- zabezpečiť sedenie obecenstva iba v každom druhom rade
- organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne zúčastnených na
podujatí
Z toho vyplýva, že organizácia Výstupu na Slemä bude tento rok náročnejšia hlavne na personál,
preto starostka požiadala všetkých o aktívnu účasť na podujatí, predsedov komisií zriadených pri OZ
požiadala, aby oslovili členov komisií a poprosili ich o pomoc. Z kultúrnej komisie sa celý deň
podujatia zúčastní Ing. Marek Galvánek. Poslanci sa vyjadrili nasledovne:
Mgr. Anna Fáberová, Ing. Martin Lenárt a Ing. Rudol Eliáš sa zúčastnia celý deň, p. Roman Kuffa sa
zúčastní výstupu, p. Ladislav Hutka sa zúčastní popoludní, Ing. Katarína Piklová a p. Ľuboš Čajnák
sa nezúčastnia a Mgr. Michal Harich podľa pracovných povinností.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie povinnosti ktoré obci uložil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v súvislosti
s konaním akcie Výstup na Slemä a súhlasí s organizovaním podujatia za uvedených podmienok.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 8
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
5. Návrh VZN o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy a príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Liptovská Porúbka.
bol zverejnený na úradnej tabuli ako aj na webovom sídle obce od 03.08.2020. Zo strany hlavnej
kontrolórky boli k návrhu VZN vznesené pripomienky, ktoré boli zapracované a finálna verzia
návrhu bola poslancom doručená.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke sa uznieslo na prijatí:
Všeobecne záväzného nariadenia VZN 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.
Pri prijímaní VZN bola dodržaná podmienka hlasovania minimálne 3/5 väčšiny prítomných
poslancov.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 8
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
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6. Návrhy rozpočtových opatrení č. 11/2020 a č. 12/2020 spolu so stanoviskom hlavnej kontrolórky
boli s ostatnými pracovnými materiálmi doručené poslancom v dostatočnom časovom predstihu.
Rozpočtovým opatrením č. 11/2020 bolo realizované navýšenie bežných príjmov o transfery
z environmetálneho fondu na odpadové hospodárstvo, o refundáciu materiálnych výdavkov a
navýšenie výdavkov na odpadové nádoby, likvidáciu čiernych skládok, na nákup PHM pre hasičskú
techniku. Hlavná kontrolórka v stručnosti oboznámila poslancov so svojím stanoviskom. Starostka
konštatovala, že z finančných prostriedkov z environmentálneho fondu môžeme zakúpiť napríklad
veľkoobjemové kontajnery. Taktiež informovala, že 4 ks nádob na plast boli Verejnoprospešnými
službami Liptovský Mikuláš dodané a aj umiestnené. Na papier nám majú dodať nádoby do
30.08.2020. Poslanci v krátkej diskusii navrhli osloviť spoločnosť, ktorá zabezpečuje výkup papiera,
aby ho vykonávala na 2 miestach v obci a s dlhším časovým priestorom. P. Roman Kuffa upozornil
na Uznesenie č. 48/2020 zo dňa 26.05.2020, ktoré ostalo v platnosti a je potrebné ho zrušiť, nakoľko
obec nemôže zakupovať nádoby na separovaný odpad na svoje náklady. Hlavná kontrolórka navrhla,
aby obec požiadala viaceré zberové spoločnosti, o predloženie podmienok za ktorých by realizovali
vývoz separovaného odpadu v našej obci.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2020 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 5.254,-€ a
povolené prekročenie a viazanie účelových bežných výdavkov vo výške 5.254,-€. Rozpočtové
opatrenie so stanoviskom hlavnej kontrolórky tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 8
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Rozpočtovým opatrením č. 12/2020 bolo realizované použitie finančných prostriedkov
z predchádzajúcich rokov ( nevyčerpaná dotácia ) z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, navýšenie
bežných príjmov o refundáciu materiálnych výdavkov DHZO a navýšenie bežných výdavkov ostatné
poplatky – vrátenie nevyčerpanej dotácie a na nákup PHM pre hasičskú techniku. Hlavná kontrolórka
poslancov v stručnosti oboznámila poslancov so svojím stanoviskom. Predseda návrhovej komisie
prečítal návrh uznesení.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 12/2020 v súlade s ods. 2 písm. b), 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 účelových príjmov a povolené
prekročenie a viazanie príjmových finančných operácií vo výške 852,- € a povolené prekročenie a
viazanie účelových výdavkov vo výške 852,- €. Rozpočtové opatrenie so stanoviskom hlavnej
kontrolórky tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 8
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
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Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Ruší Uznesenie č. č. 108/2019 zo dňa 09.07.2019 v ktorom Obecné zastupiteľstvo schválilo
zakúpenie 1ks kovového kontajnera na papier, ktorý bude umiestnený pri bytových domoch s.č. 505
a s.č. 506
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 8
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
7. Vyradenie neupotrebiteľného majetku obce – nepojazdné osobné motorové vozidlo Škoda Fábia.
Mgr. Michal Harich a p. Ľuboš Čajnák konštatovali, že vozidlo vzhľadom k jeho veku a opotrebeniu
nemá hodnotu a oprava by bola drahšia ako cena vozidla. Po krátkej diskusii poslanci navrhli vozidlo
odpredať a v prípade ak by nebol záujem o kúpu ho v rámci platnej legislatívy zlikvidovať.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Súhlasí s vyradením neupotrebiteľného majetku obce - osobné motorové vozidlo Škoda Fábia
B) Súhlasí s odpredajom osobného motorové vozidla Škoda Fábia v prípade záujmu vo výške 200,€ prvému záujemcovi
C) Súhlasí s likvidáciou vyradeného majetku v zmysle platnej legislatívy ak sa predaj nezrealizuje
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 8
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa,
Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: Mgr. Michal Harich
Proti: 0
8. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly zverejňovania dokumentov a poskytovania
informácií obcou Liptovská Porúbka v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov, zákona č. 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov bola
poslancom doručená a mali možnosť sa oboznámiť s jej obsahom. Hlavná kontrolórka stručne
zhrnula obsah správy. Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly zverejňovania dokumentov a
poskytovania informácií obcou Liptovská Porúbka v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, zákona č. 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov
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Hlasovanie
Prítomných poslancov: 8
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
9. Na obec bola doručená žiadosť o odkúpenie pozemku parc. KN-C č. 1203/11 o výmere 37m2 ,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria. Žiadatelia sú vlastníci susedných nehnuteľností a majú
záujem využívať pozemok nakoľko majú problematický prístup k nehnuteľnosti. Po krátkej diskusii
predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Vyhlasuje pozemok parc. KN-C č. 1203/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 37m2 v k.ú.
Liptovská Porúbka, zapísaný na LV č. 1016 za neupotrebiteľný pre činnosť a potreby obce vzhľadom
na jeho rozsah a umiestnenie. Parcela susedí s parcelou vo vlastníctve nadobúdateľa na ktorej sa
nachádza jeho rodinný dom.
B) Schvaľuje zámer na prevod majetku podľa §9a ods. 8 písm. e zákona 138/1991 Z.z. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov vo vlastníctve obce – pozemok parc. KN-C č. 1203/11, zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 37m2 v k.ú. Liptovská Porúbka, zapísaný na LV č. 1016. Za dôvod
osobitného zreteľa obecné zastupiteľstvo považuje tieto skutočnosti:
- predmetná nehnuteľnosť je pre obec neupotrebiteľným majetkom, ktorý z dôvodu svojho
umiestnenia a rozsahu obec nemôže využívať pre svoje potreby
- nadobúdateľ predmetný pozemok potrebuje nevyhnute ako hospodársky prístup ku svojim
nehnuteľnostiam parc. č. KN-C 1203/7 na ktorom sa nachádza stavba rodinného domu s.č. 461.
- osoba blízka nadobúdateľov recipročne prevedie vlastníctvo k novovytvorenej parcele KN-C č.
1202/3, orná pôda o výmere 225m2 zameranej geometrickom plánom č. 44820208-34/2019
vyhotoveným Ing. Františkom Olejárom-G3, za dohodnutú kúpnu cenu 13,34€/m2
- uvedenými prevodmi sa vytvoria scelené účelovo využiteľné pozemky pre obidvoch účastníkov
zmluvných strán.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 8
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
10. Dňa 06.07.2020 bola doručená na obecný úrad opätovná žiadosť o nové stanovisko obce
k umiestneniu jestvujúcich základov posuvnej brány na časti pozemku parcela č. KN-C č. 1226/1 vo
vlastníctve obce. Poslanci boli oboznámení s celým obsahom žiadosti a s fotodokumentáciou.
V krátkej diskusii sa poslanci jednotlivo vyjadrili a na návrh Mgr. Michala Haricha hlasovali
o nasledovnom uznesení.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Ukladá obecnému úradu zvolať spoločné stretnutie s vlastníkmi nehnuteľnosti RD s.č. 321 a RD
s.č.327
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Hlasovanie
Prítomných poslancov: 8
Za: p. Ľuboš Čajnák, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa,
Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: Ing. Rudolf Eliáš
Stretnutie bude zvolané v septembri, termín bude poslancom oznámený.
11. V bode Rôzne informácie a interpelácie poslancov najprv informovala starostka a potom bol
poskytnutý priestor pre interpelácie poslancov a pre verejnosť.
Starostka informovala:
- výberové konanie na riaditeľku MŠ skončilo neúspešne. K 02.09.2020 máme v materskej škole
zabezpečených troch kvalifikovaných pedagogických zamestnancov
- bola ukončená karanténa osôb ktoré boli v kontakte s pozitívne testovaným na COVID 19. Od
08.08.2020 do 17.08.2020 bolo 26 ľudí v karanténe, z toho 12 s trvalým pobytom na území obce.
- boli ukončené nasledovné investičné akcie:
- rekonštrukcia kuchyne v materskej škole vo výške 41.415,59€, v najbližších dňoch bude zrealizovaná
nová vodovodná prípojka
- rekonštrukcia miestnej komunikácie smerom ku Škole v prírode 1. etapa vo výške 27.614,30€ +
oprava výtlkov 1.383,48€. V jesenných mesiacoch nás čaká 2. etapa rekonštrukcie a to odvodnenie
miestnej komunikácie a osadenie cestnej odrážky. Stará odrážka bola zaasfaltovaná z dôvodu že jej
vybratie a následné osadenie by bolo finančne náročnejšie ako osadenie novej. V tejto lokalite
vybudované solárne verejné osvetlenie.
Ing. Katarína Piklová informovala, že na miestnej komunikácii je svojvoľne vybudovaný spomaľovač.
Starostka odpovedala, že ho tam vybudoval vlastník nehnuteľnosti s.č. 199, ktorý bol niekoľkokrát
ústne upozornený aby uviedol miestnu komunikáciu do pôvodného stavu. V prípade neodstránenia
spomaľovača, obec ho odstráni na jeho náklady.
Mgr. Michal Harich vzniesol dotaz k obecnej polícii, či už má obec nejaké informácie.
Starostka odpovedala, že informácie ešte stále zbierajú. S hlavnou kontrolórkou majú na dňa 19.8.
2020 dohodnuté druhé informačné stretnutie na Obecnom úrade Štrba, kde by im mali byť
poskytnuté ďalšie informácie. Následne bude zvolané spoločné pracovné stretnutie so zástupcami
obcí.
p. Roman Kuffa informoval, že na základe podnetu vlastníka RD za Pečivárňami, ktorý sa sťažoval
na opakované zhromažďovanie, rušenie občanov vykrikovaním, hlasitou hudbou, rušenie nočného
kľudu, znečisťovanie verejných priestranstiev rómskou mládežou od 15.08.2020 - 17.08.2020 vo
večerných hodinách monitoroval danú lokalitu. V danom termíne sa tam nachádzali dve skupiny
mládeže v čase okolo 20:30h. Boli upozornení na to, aby neznečisťovali verejné priestranstvá,
nevykrikovali a vulgárne sa nevyjadrovali. Pričom mali okolo seba porozhadzované plechovky
a plastové fľaše, ktoré si odstránili a odniesli do koša. Po 22:15h po uvedenú dobu na danom mieste
nik nebol.
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Ďalej informoval, že dňa 16.08.2020 pri obchôdzke obcou zaznamenal rušenie nočného pokoja na
ulici od pomníka po krčmu Krútilko v čase 23:30h. Na ulici boli 2 osoby, ktoré na upozornenia
nereagovali. Na základe uvedeného bola privolaná policajná hliadka. Dňa 18.08.2020 sa na uvedenú
ulicu znovu vrátil. Poslanec podal návrh, aby boli poslancom vystavené preukazy, aby sa mohli
v prípade potreby preukázať občanom.
Starostka ďalej informovala:
- Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš nám oznámil, že našej žiadosti bolo
vyhovené a v rámci projektu ,, Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ nám
poskytuje finančné prostriedky vo výške 4580,07€.
- žiadosť právneho zástupcu vlastníka nehnuteľnosti s.č. 299 o odstránenie zásahu do pokojného
stavu, bola dňa 05.08.2020 doručená na obecný úrad a postúpená nášmu právnemu zástupcovi.
Vlastník predmetnej nehnuteľnosti žiada o zjednanie nápravy z dôvodu porušovania VZN č. 9/2020 o
ustanovení činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na
určitom mieste.
- dňa 07.07.2020 bola doručená žiadosť nájomcu bytu č. 9 v BD č. 505 v ktorej žiada o zateplenie
stropu a výmenu strešných okien. Žiadosťou sa bude zaoberať bytová komisia, ktorá vykoná
obhliadku a tento bod bude zaradený do programu rokovania v mesiaci september.
- dňa 07.07.2020 bola doručená žiadosť o odpredaj časti obecného pozemku do súkromného
vlastníctva žiadateľa. Jedná sa o pozemok susediaci s garážou, ktorá je vo vlastníctve jeho družky.
Poslanci pôjdu na tvar miesta pozrieť pozemok a budú sa ním zaoberať na najbližšom rokovaní OZ.
- dňa 29.07.2020 bola doručená žiadosť nájomníka bytu č. 7 v BD č. 555 v ktorej žiada o odstránenie
nasledovnej závady: zatekanie okolo balkónových dverí, čo je pravdepodobne spôsobené
nesprávnym sklonom balkóna. Aj touto žiadosťou sa budú poslanci zaoberať na najbližšom rokovaní
OZ.
- dňa 13.07.2020 bola doručená žiadosť vlastníka RD č. 192 o súhlas obce na odvodnenie pozemku
vo vlastníctve obce, nakoľko pri prívalových dažďoch sa vytvárajú pred vstupom do rodinného domu
v jeho vlastníctve veľké kaluže zasahujúce do dvora. Odvodnenie si vybudujú svojpomocne. Poslanci
súhlasili s vybudovaním odvodnenia na obecnom pozemku.
- taktiež bola vznesená žiadosť o odvodnenie uličky nad RD č. 122, vlastníci susedných
nehnuteľností sú ochotní v prípade zabezpečenia materiálu zo strany obce odvodnenie vybudovať
brigádnicky. Hlavná kontrolórka upozornila, že na vybudovanie chodníka a jeho odvodnenie je
potrebné vybaviť stavebné povolenie a novovybudovaný chodník je potrebné zahrnúť do evidencie
miestnych komunikácií a chodníkov, čo je dôležité hlavne v prípade úrazu. V krátkej diskusii sa
poslanci dohodli, že investičná akcia môže byť zahrnutá do rozpočtu v ďalšom rozpočtovom roku.
OZ si určí priority.
Mgr. Anna Fáberová vzniesla dotaz, či by nemohla byť knižnica znova otvorená, navrhla osloviť
terénne sociálne pracovníčky. Zároveň vzniesla dotaz ohľadom kamerového systému v obci.
O 19:54h p. Ľuboš Čajnák opustil rokovaciu miestnosť
Starostka odpovedala, že ich osloví a v prípade ich záujmu môže byť knižnica znovu otvorená.
Ohľadom rozšírenia kamerového systému v obci informovala, že ešte stále nie je ukončené verejné
obstarávanie. Projekt bude realizovaný ešte v tomto roku. Ďalšie rozšírenie kamerového systému je
v kompetencii poslancov.
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p. Roman Kuffa navrhol informovať občanov aj prostredníctvom miestneho rozhlasu kde a kedy sa
dajú odovzdať niektoré zložky odpadu ako napríklad elektroodpad z domácnosti.
12. Starostka ukončila rokovanie obecného zastupiteľstva o 20:08h. Poďakovala prítomným za účasť
a konštatovala, že najbližšie plánované rokovanie podľa schváleného harmonogramu bude 22.
septembra 2020 so začiatkom o 16.30h.
Zapísala: p. Miriam Pallová, v.r.
Starostka: Mgr. Jana Gazdičová, v.r.
Overovatelia zápisnice: p. Ľuboš Čajnák, v.r.
p. Roman Kuffa, v.r.
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