Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovská Porúbka
konaného dňa 18. januára 2022
Prítomní: Mgr. Jana Gazdičová, starostka
Poslanci: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, p. Ladislav Hutka, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan
Vlček
Ospravedlnení: p. Roman Kuffa, Ing. Martin Lenárt, Mgr. Michal Harich
Ďalší prítomní: p. Danuša Beláková – hlavná kontrolórka
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.
Pozvánka s návrhom programu bola 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie a schválenie programu
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 123–132/2021 zo dňa 07.12.2021
Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly pripravenosti Obce Liptovská Porúbka
na elektronickú komunikáciu
Návrh inventarizačnej komisie na vyradenie majetku
Schválenie prevodu majetku novovytvorená parcela KN-C č. 1232/2, zastavané plochy
o výmere 19m2. zameraná GP č. 44820208-53/2021 vyhotoveného dňa 06.09.2021
Záver

Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, p. Ladislav Hutka, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan
Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Starostka navrhla doplniť program o bod č. 7. Rôzne informácie a interpelácie poslancov. Poslanci
s návrhom 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. Rôzne informácie a interpelácie poslancov
B) Schvaľuje nasledovný program zasadnutia:
1.
2.

Otvorenie a schválenie programu
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 123–132/2021 zo dňa 07.12.2021
Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly pripravenosti Obce Liptovská Porúbka
na elektronickú komunikáciu
Návrh inventarizačnej komisie na vyradenie majetku
Schválenie prevodu majetku novovytvorená parcela KN-C č. 1232/2, zastavané plochy
o výmere 19m2 zameraná GP č. 44820208-53/2021 vyhotoveného dňa 06.09.2021
Rôzne informácie a interpelácie poslancov
Záver

Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, p. Ladislav Hutka, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan
Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
2. Do návrhovej komisie starostka navrhla: p. Ladislava Hutku, Ing. Rudolfa Eliáša a Ing. Milana
Vlčka, vyhotovením zápisnice poverila p. Miriam Pallovú, za overovateľov zápisnice určila p.
Ľuboša Čajnáka a Ing. Katarínu Piklovú.
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: p. Ladislav Hutka, Ing. Rudolf Eliáš, Ing. Milan Vlček
B) Berie na vedomie určenie zapisovateľky p. Miriam Pallovej a overovateľov zápisnice
p. Ľuboša Čajnáka a Ing. Katarínu Piklovú
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, p. Ladislav Hutka, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan
Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
O 16:36h do rokovacej miestnosti vstúpila Mgr. Anna Fáberová
3. Starostka postupne prešla jednotlivé uznesenia. Na záver konštatovala, že uznesenia sa plnia
priebežne.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 123–132/2021 zo dňa
7.12.2021 a konštatuje ich priebežné plnenie.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Katarína
Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0

4. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly pripravenosti obce Liptovská Porúbka na
elektronickú komunikáciu bola spolu s ostatným pracovným materiálom doručená poslancom.
Starostka odovzdala slovo hlavnej kontrolórke. Cieľom kontroly bola analýza súčasného stavu
pripravenosti obce Liptovská Porúbka na elektronickú komunikáciu v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi. Kontrola bola vykonaná v zmysle Plánu kontrolnej činnosti na II.
polrok 2021. Obec priebežne zabezpečuje úlohy vyplývajúce z príslušných právnych predpisov.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly pripravenosti Obce Liptovská
Porúbka na elektronickú komunikáciu
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Katarína
Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
4. Starostka odovzdala slovo Ing. Rudolfovi Eliášovi, ktorý poslancov informoval o priebehu
fyzickej inventarizácie majetku. Výstup s návrhom na vyradenie bol poslancom doručený.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie informáciu o priebehu inventarizácie majetku a záväzkov a rozdiely majetku a
záväzkov
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Katarína
Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
6. Schválenie prevodu vlastníctva majetku obce, novovytvorená parcela KN-C č. 1232/2, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 19 m2 zameraná GP č. 44820208-53/2021 vyhotoveným dňa 6.9.2021.
Zámer na odpredaj majetku obce schválilo OZ uznesením č. 122/2021 dňa 23.11.2021. Zámer bol
zverejnený na úradnej tabuli aj na webovom sídle obce. Poslanci pristúpili k hlasovaniu.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce, novovytvorená parcela KN-C č.
1232/2, k. ú. Liptovská, Porúbka zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19m2 zameraná GP č.
44820208-53/2021 vyhotoveného dňa 06.09.2021, podľa § 9) a ods. 8 písm. b) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. za cenu 13,40 €/m2 v celkovej výške 254,60 € do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov p. Jozefovi Mackovi s manželkou Vierou, rod.
Ševčíková, ktorí sú bezpodieloví spoluvlastníci stavby – prístupové schodisko k rodinnému domu
s.č. 194 nachádzajúcej sa na predmetnej parcele. Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí

kupujúci. Zámer na odpredaj majetku obce bol schválený Uznesením OZ č. 122/2021 zo dňa
23.11.2021.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, p. Ladislav Hutka, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan
Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: Mgr. Anna Fáberová
Starostka informovala, že stavba bola povolená ako súčasť rodinného domu s. č. 194. Stavebné
povolenie bolo vydané v roku 1970.
Hlavná kontrolórka v súvislosti so zamietnutím inej žiadosti o prevod vlastníctva obce
v predchádzajúcom období, ako vysvetlenie podotkla, že je rozdiel predať pozemok vo vlastníctve
obce pod legálnou stavbou a predať pozemok pod nelegálnou stavbou.
Hlavná kontrolórka po zasadnutí OZ doručila na obec písomné stanovisko k zákonom stanoveným
podmienkam na prevod majetku obce podľa § 9) a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v z.n.p.
7. V bode rôzne najprv informovala starostka a potom bol poskytnutý priestor pre interpelácie
poslancov.
Starostka informovala:
- zo strany obce boli urobené všetky úkony vo veci označenia ulíc a ostatných verejných priestorov
v zmysle prijatého VZN, prideľovanie evidenčných čísiel a označenie ulíc v obci, t. č. pracovníčka
Okresného úradu Liptovský Mikuláš, nahodila do centrálneho registra 17 ulíc z 21. Postupne
odstraňujeme duplicitu súpisných čísiel, riešime adresné body, je predpoklad, že v marci by mohlo
byť označovanie ulíc ukončené a premietnuté do evidencie obce.
- nárast cien elektrickej energie sa odrazí aj na zvýšených nákladoch obce, taktiež dôjde k navýšeniu
ceny vodného a stočného cca o 55 eurocentov za m3.
- pripravujeme na schválenie Plán vereného obstarávania na rok 2022, bude zaradený do najbližšieho
rokovania obecného zastupiteľstva
- poprosím Vás o zaslanie príspevkov do Porúbčanských novín, v decembri sme noviny nevydali
z dôvodu zatvorenia tlačiarní pre ochorenie Covid 19. Príspevky je potrebné doručiť 28.01.2022 do
08.00h. Po tomto termíne nebudú príspevky akceptované.
- zamestnanci zamestnaní na pracovnej pozícii obecný policajt spolupracujú s terénnymi sociálnymi
pracovníčkami. Kontrolujú čistotu spoločných dvorov. Po absolvovaní školenia a vykonaní skúšok
odbornej spôsobilosti budú môcť vykonávať hliadkovú činnosť. Kancelária bude zriadená v bývalom
novinovom stánku. Bude potrebné zrealizovať stavebné udržiavacie práce ako napríklad výmenu
okien, dverí...
- od 10.01.2022 sme prijali do pracovného pomeru na pozíciu učiteľ MŠ kvalifikovanú učiteľku.
Interpelácie poslancov:

Mgr. Anna Fáberová upozornila na kontajner pri cintoríne, ktorý bol 07.01.2022 preplnený.
Informovala sa v obci Liptovský Peter ako riešili takúto situáciu. Bolo by vhodné umiestniť ku
cintorínu nádoby na plasty a sklo. Každý týždeň v pondelok chodia pracovníci vysýpať pri
bytovkách odpad. Nech idú aj na cintorín.
O 17:25 Ing. Rudolf Eliáš opustil rokovaciu miestnosť.
Starostka odpovedala, že zamestnanci obce chodia zbierať odpad po celej obci vrátane cintorína
podľa potreby, minimálne 2x do týždňa. Problémom je, že nám na cintorín vozia nielen naši
občania komunálny odpad. Je potrebné navrhnúť také riešenie realizácie separovaného zberu
odpadu z cintorína, aby to splnilo účel a zároveň boli vhodné z estetického hľadiska. Starostka
zároveň konštatovala, že tento rok prebehne realizácia rekonštrukcie oplotenia cintorína
z východnej, južnej a západnej strany. Požiadala poslancov, aby zvážili rekonštrukciu oplotenia aj
zo severnej strany cintorína.
O 17:27 Ing. Rudolf Eliáš vošiel do rokovacej miestnosti.
Mgr. Anna Fáberová navrhla vykonať kontrolu spoločných dvorov na Ulici Jozefa Lenárta.
V krátkej diskusii sa poslanci dohodli, že dňa 16.02.2022 o 15.00h sa stretnú na obecnom úrade
a následne s TSP pracovníčkami a obecnými policajtmi vykonajú kontrolu.
Mgr. Anna Fáberová požiadala o zoznam jubilantov na rok 2022. Zoznam pripraví pracovníčka
zodpovedná za vedenie evidencie obyvateľov.
8. Starostka ukončila rokovanie obecného zastupiteľstva o 17:32 h. Poďakovala prítomným za
účasť. Najbližšie rokovanie sa podľa schváleného harmonogramu uskutoční 15.02.2022 so
začiatkom o 16.30h.

Zapísala:

p. Miriam Pallová, v.r.

Starostka:

Mgr. Jana Gazdičová, v.r.

Overovatelia zápisnice: p. Ľuboš Čajnák, v.r.
Ing. Katarína Piklová, v.r.

