Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovská Porúbka
konaného dňa 17. mája 2022
Prítomní: Mgr. Jana Gazdičová, starostka
Poslanci: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Ing. Martin Lenárt, Ing.
Katarína Piklová, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa
Ospravedlnený: Ing. Milan Vlček
Ďalší prítomní: p. Danuša Beláková – hlavná kontrolórka
p. Miriam Pallová – odborný referent
1. Rokovanie otvorila Mgr. Gazdičová, starostka. Prítomní boli 7 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.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie a schválenie programu
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 25–36/2022 zo dňa 19.04.2022
Navýšenie ceny diela ,,Kompletná sanácia balkónov BD č.555“
Oplotenie cintorína zo severnej strany
Oprava novinového stánku
Rozpočtové opatrenia č. 3,4,5,6,7 /2022
Chata Fišiarka – zámer prenajať majetok obce
Plnenie rozpočtu obce za rok 2021
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 p. Ľuboša Čajnáka, Ing. Rudolfa Eliáša a p. Romana
Kuffu, vyhotovením zápisnice poverila p. Miriam Pallovú, za overovateľov zápisnice určila Mgr.
Annu Fáberovú 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: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš a p. Roman Kuffa
B) Berie na vedomie určenie zapisovateľky p. Miriam Pallovej a overovateľov zápisnice
Mgr. Anna Fáberová a Ing. Martin Lenárt

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
O 16.39 h vstúpil do rokovacej miestnosti poslanec Mgr. Michal Harich
3. Starostka postupne prešla uznesenia č. 25–36/2022 zo dňa 19.04.2022. Informovala poslancov
o výsledku verejného obstarávania na zákazku ,, Detské ihrisko pri bytových domoch s.č. 555, 556
“. Vysúťažená cena je vo výške 11.772,- € s DPH. Víťaznú ponuku predložila firma FUN &
PLAY s.r.o., Kvetná 403/5, Stropkov.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie informáciu, že víťaznú cenovú ponuku na zákazku ,, Detské ihrisko pri bytových
domoch s.č. 555, 556 “ predložila firma FUN & PLAY s.r.o., Kvetná 403/5, Stropkov Vysúťažená
cena 11.772,- € s DPH.
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
Na záver starostka konštatovala, že uznesenia sa plnia priebežne. Predsedníčka návrhovej komisie
prečítala návrh uznesenia.
Berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 25–36/2022 zo dňa
19.04.2022 a konštatuje ich priebežné plnenie.
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
4. Konateľ spoločnosti BAU-SK s.r.o. Lokca p. Jozef Subjak požiadal obec o navýšenie ceny diela
,,Kompletná sanácia balkónov BD s.č. 555“ o 2.346,- € s DPH z dôvodu inflácie a vysokého nárastu
cien stavebných materiálov oproti roku 2021. Starostka požiadala poslancov aby sa vyjadrili.
Mgr. Anna Fáberová vzniesla dotaz, prečo zákazka nebola zrealizovaná minulý rok?
O 16:51h vstúpila do rokovacej miestnosti verejnosť a to p. Tatiana Hečková a Ing. Dalibor Fotta.
Mgr. Michal Harich, konštatoval, že si mohli spraviť zásoby tovaru, keďže sa vedelo o zdražovaní.
Po krátkej diskusii v ktorej sa vyjadrili Mgr. Anna Fáberová a Michal Harich poslanci s navýšením
diela súhlasili.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke

A) Berie na vedomie informáciu o navýšenie ceny diela ,, o 2.346,- s DPH
B) Schvaľuje navýšenie ceny diela– Kompletná sanácia balkónov BD s.č. 555“ o 2.346,- € s DPH
a súhlasí s uzatvorením Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 01/09/2021 zo dňa 17.09.2021 so
spoločnosťou BAU-SK s.r.o., Budínska 626/27, Lokca v zmysle §18 ods. 3 písm. a) zákona
o verejnom obstarávaní.
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. Oplotenie cintorína zo severnej strany. Máme spracované 4 varianty riešenia oplotenia
a vyčíslené predpokladané hodnoty zákazky.
Variant č.1 Plotové panely vo výške 153 cm (4mm drôt) bez podhrabových dosiek - 16.810,25€
Variant č.2 Plotové panely vo výške 153 cm (5mm drôt) bez podhrabových dosiek - 18.115,25€
Variant č.3 Plotové panely vo výške 123 cm (4mm drôt) s podhrabovými doskami - 22.330,25€
Variant č.4 Plotové panely vo výške 123 cm (5mm drôt) s podhrabovými doskami 23.521,25€
V krátkej diskusii s návrhom Michala Haricha vybrať variant Variant č. 2 poslanci súhlasili.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Súhlasí so zadaním zákazky ,,Oplotenie cintorína severná strana“ na verejné obstarávanie
prostredníctvom elektronického portálu Tendernet - variant č. 2 v predpokladanej sume 18.115,25
€.
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
6. Podľa vykonaného prieskumu trhu na zákazku ,,Oprava novinového stánku- stavebné práce“, do
ktorého sa zapojili tri firmy, je vysúťažená cena stavebných prác je 8.375,18 € bez DPH, cena
s DHP je 10.050,22 €, víťaznú cenovú ponuku predložila firma Choma s.r.o., Liptovská Kokava 13.
Predpokladaná cena stavebného materiálu bude vo výške cca 4.000,- € a bude zabezpečená obcou
ako investorom.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Berie na vedomie informáciu, že víťaznú cenovú ponuku na zákazku ,, Oprava novinového
stánku- stavebné práce“ na základe prieskumu trhu predložila firma Choma s.r.o., Liptovská
Kokava 13. Vysúťažená cena je 10.050,22 € s DPH.
B) Berie na vedomie informáciu, že predpokladaná hodnota zákazky - stavebného materiálu na
zákazku ,, Oprava novinového stánku“ je 4.000,- € s DPH, materiál zabezpečí obec ako investor.
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. Rozpočtové opatrenia č. 3, 4, 5, 6, 7/2022 boli poslancom doručené spolu s ostatným
materiálom. Starostka postupne prešla rozpočtové opatrenia. Hlavná kontrolórka oboznámila
poslancov so svojim stanoviskom k jednotlivým rozpočtovým opatreniam.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2022 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
4.235,- € a finančných príjmov vo výške 2.386,- € a povolené prekročenie a viazanie účelových
výdavkov vo výške 5.621,- € a finančných výdavkov vo výške 1.000,-€. 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
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2022 v súlade s §14 ods. 2, písm.
b) a c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a to: povolené prekročenie a viazanie bežných príjmov vo výške
713,- € a povolené prekročenie a viazanie bežných výdavkov vo výške 713,- €. 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
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 46.000,-€ na vybudovanie detského ihriska pri
bytových domoch súp. č. 555 a 556, oplotenie cintorína zo severnej strany a rekonštrukciu
novinového stánku pre potreby pracoviska obecnej polície.
B) Schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2022 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 príjmových finančných operácií vo výške
46.000,- € a povolené prekročenie a viazanie kapitálových výdavkov vo výške 46.000,- €.
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
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2022 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 bežných a finančných príjmov
v celkovej výške 34.965,- € a povolené prekročenie a viazanie bežných a finančných výdavkov
v celkovej výške 34.965,- €. 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
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2022 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 bežných príjmov vo výške 2.932,-€
a povolené prekročenie a viazanie bežných výdavkov vo výške 2.932,- €. Rozpočtové opatrenie so
stanoviskom hlavnej kontrolórky tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
Hlasovanie
Prítomných poslancov:
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
8. Zamestnanci obce pripravili podklady a súťažné podmienky pre všetky spôsoby prenájmu
nehnuteľnosti murovaná rekreačná chata s.č. 618 a senníku s.č. 617. Materiály boli doručené
poslancom spolu s pozvánkou. Dňa 15. 05. 2022 sa uskutočnila obhliadka uvedených
nehnuteľností, ktorej sa zúčastnila starostka spolu s poslancami p. Ľubošom Čajnákom, Ing.
Rudolfom Eliášom, Mgr. Annou Fáberovou a Ing. Martinom Lenártom. Je na rozhodnutí
poslancov OZ aby rozhodli, ktorý spôsob prenájmu odsúhlasia. Starostka požiadala poslancov
o vyjadrenie.
Mgr. Anna Fáberová sa vyjadrila ponechať chatu v prenájme poľovnému združeniu. Konštatovala,
že ju udržiavajú ale mali by natrieť podhľady v interiéry chaty. Bolo by vhodné upraviť izbu na
poschodí, neviem či ju používajú. Navrhla nájom na dobu 5 rokov. Výška nájmu min. 30,-€ na
mesiac.

p. Ľuboš Čajnák – pokiaľ vie izba na poschodí sa nevyužíva. Je za prenájom poľovníckemu
združeniu Brtkovica.
Ing. Katarína Piklová, Ing. Martin Lenárt, p. Ladislav Hutka a p. Roman Kuffa súhlasili
s prenájmom nehnuteľností PZ Brtkovica.
Mgr. Michal Harich súhlasí s prenájmom PZ Brtkovici a prikláňa sa k návrhu Mgr. Anny
Fáberovej. Navrhuje ročný nájom vo výške 600,-€. Namietal dôvody hodné osobitného zreteľa, po
vysvetlení žiadal doplniť do dôvodov, že PZ Brtkovica spolupracuje s obcou pri
verejnoprospešných činnostiach, čomu bolo vyhovené.
Ing. Rudolf Eliáš súhlasí s prenájmom PZ Brtkovica na dobu nájmu 10 rokov, s ročným nájmom
450,- €.
p. Ľuboš Čajnák podporil návrh Ing. Rudolfa Eliáša.
p. Roman Kuffa navrhol dobu nájmu 10 rokov s výškou nájmu 500,- € ročne.
Mgr. Anna Fáberová navrhla dobu nájmu 5 rokov s výškou nájmu 500,- € ročne.
Ing. Katarína Piklová navrhla dobu nájmu 4 roky s výškou nájmu 500,- € ročne.
Ing. Martin Lenárt, p. Ladislav Hutka súhlasili s návrhom p. Romana Kuffu.
Mgr. Michal Harich navrhol dobu nájmu 4 roky s výškou nájmu 600,- € ročne.
Poslanci po krátkej diskusii poslanci o jednotlivých poslaneckých návrhoch hlasovali a schválili
dobu nájmu 10 rokov s výškou nájmu 500,-€ ročne.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje zámer prenajať majetok obce podľa §9a ods.9, písm. c) s primeraným použitím §9a ods.
8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:

- nehnuteľnosti murovaná rekreačná chata s.č. 618, ktorá je postavená na nevysporiadanej parcele
KN-C č. 1587/6, senník s.č. 617, ktorý je postavený na nevysporiadanej parcele KN-C č. 1587/7,
nachádzajúce sa v katastrálnom území Liptovská Porúbka, vo výlučnom vlastníctve Obec
Liptovská Porúbka zapísané na LV č. 816.
- Predmetom nájmu nie sú pozemky, na ktorých sa predmet nájmu nachádza.
- Doba nájmu nehnuteľnosti je 10 rokov, so začiatkom doby nájmu 1.8.2022.
- Zámer prenajať majetok obce týmto spôsobom je v prospech PZ Brtkovica, o.z., IČO
51732459 za cenu 500,- €/ rok.
Za dôvod hodný osobitného zreteľa Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke považuje
tieto skutočnosti:
- obec pre svoju činnosť vyplývajúcu zo zákona pri výkone samosprávnych funkcií alebo
preneseného výkonu štátnej správy v súčasnosti nepotrebuje uvedené nehnuteľnosti,
- vzhľadom na vek predmetu nájmu a jeho umiestnenie si tento vyžaduje systematickú údržbu,
ktorú nie je obec v súčasnosti schopná zabezpečiť, nebolo by to pre obec efektívne a účelné,
- súčasný nájomca PZ Brtkovica v predchádzajúcich rokoch nájmu užíval predmet nájmu na
základe zmluvného vzťahu s obcou, pričom počas doby nájmu investoval do predmetu nájmu cca
4.500,- €, zabezpečoval údržbu, opravy predmetu nájmu, čím zhodnocoval majetok obce na vlastné
náklady,
- členmi PZ Brtkovica sú obyvatelia obce Liptovská Porúbka a vlastníci nehnuteľnosti
nachádzajúcich sa v k. ú. Liptovská Porúbka,

- členovia PZ Brtkovica spolupracujú s obcou pri akciách organizovaných obcou a pri
verejnoprospešných činnostiach.
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
9. Prehľad príjmov a výdavkov za rok 2021 bol poslancom doručený. Ako je zrejmé z prehľadu,
obec aj v roku 2021 hospodárila s prebytkom. Príjmy obce vo výške 807.713,82 €, výdavky obce
v celkovej výške 653.627,58 €. Záverečný účet obce sa bude schvaľovať na najbližšom rokovaní
OZ. Hlavná kontrolórka informovala poslancov, že tento rok z dôvodu konania komunálnych volieb
bude potrebné schváliť rozpočet skôr a to minimálne v rozsahu bežných príjmov a bežných
výdavkov. Kapitálové výdavky si môžu odsúhlasiť nové orgány obce, v rezervnom fonde je na
investície dostatok finančných prostriedkov.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie plnenie rozpočtu obce v roku 2021
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. V bode rôzne najprv informovala starostka a potom bol poskytnutý priestor pre interpelácie
poslancov a verejnosť.
Starostka informovala:
- rekonštrukcia lávky pre peších – spoločnosť Beťkoprojekt Ružomberok nám doručila projektovú
dokumentáciu na rekonštrukciu lávky, navrhla 3 alternatívy rekonštrukcie, na ktoré spracovala aj
rozpočty. Jednotlivé alternatívy sa líšia použitým materiálom na mostovky.
Alternatíva 1 - drevo
Alternatíva 2 - plast + oceľ
Alternatíva 3 - oceľ – podlahové rošty

37.808,18€
58.743,55€
49.470,77€

Požiadala poslancov aby sa vyjadrili k jednotlivým alternatívam.
Mgr. Anna Fáberová navrhla vybrať 2. alebo 3. alternatívu.
p. Ľuboš Čajnák navrhol alternatívu č. 3 – oceľové podlahové rošty, nakoľko sa jedná o takmer
bezúdržbový materiál. Poslanci s návrhom p. Ľuboša Čajnáka jednomyseľne súhlasili.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Súhlasí s pokračovaním prípravných prác na zákazku ,,Rekonštrukcia lávky pre peších cez rieku
Váh“ a to v rozsahu:

1. riešenie spolufinancovania zákazky
2. zabezpečenie verejného obstarávania pre variant č. 3 v predpokladanej sume 49.470,77 € s DPH.
Hlasovanie
Prítomných poslancov:
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
Starostka ďalej informovala:
- Výstup na Slemä sa uskutoční 20.08.2022. Je potrebné vybrať účinkujúcich. Zvukára už máme
zabezpečeného.
p. Roman Kuffa sa ponúkol, že osloví zástupcu skupiny Metalinda.
V prípade, že by odmietli zamestnanci oslovia nasledovné skupiny: Ščamba, Traky, Flash a skupinu
Nicolas.
p. Ľuboš Čajnák navrhol, že osloví hudobnú skupinu Dr. Zetor.
Občerstvenie bude zabezpečené dodávateľsky.
- dňa 04.06. 2022 sa v areáli materskej školy a multifunkčného ihriska uskutoční podujatie Deň detí.
Pomoc prisľúbili zamestnanci obce. Starostka požiadala poslancov o účasť a pomoc pri organizácii
tohto podujatia.
- obhliadku severnej strany plotu v garážach vykonal zástupca spolu so zamestnancom obce. Ako
informoval zástupca je potrebné plot zrekonštruovať.
- Zástupcovia spoločnosti Tatra Real a.s. (vlastník budovy Škola v prírode) iniciovali stretnutie
s poslancami OZ za účelom oboznámenia poslancov s ich investičným zámerom. Poslanci v krátkej
diskusii navrhli, aby sa stretnutie uskutočnilo v 22. týždni. Termín sa upresní po dohode s investorom.
Starostka vyzvala poslancov, aby predložili svoje návrhy na poradie rekonštrukcie miestnych
komunikácií. Zároveň opätovne upozornila poslancov na zlý technický stav miestneho rozhlasu, ktorý
si vyžaduje finančné prostriedky na opravy. Bezproblémovo funguje iba zrekonštruovaný bezdrôtový
rozhlas.
- Dňa 22.05.2022 sa na skanzene v Pribyline uskutoční tradičné podujatie Ovčiarska nedeľa, ktorého
súčasťou je súťaž vo varení halušiek. Starostka požiadala poslancov, aby sa podujatia zúčastnili. Mgr.
Anna Fáberová prisľúbila účasť na podujatí.
- Starostka poďakovala všetkým, ktorí sa zúčastnili a aktívne prispeli k úspešnému priebehu akcií a to
Ochutnávky zabíjačkových špecialít, ktorá sa konala dňa 23.4.2022 a Dňa matiek, ktorý sa konal dňa
8.5.2022. Podujatia mali u občanov priaznivý ohlas.
Mgr. Fáberová požiadala o zoznam jubilantov, ktorý je spracovaný a navrhla kontrolu spoločných
dvorov, ktorej sa zúčastnia poslanci spolu s TSP pracovníčkami a obecnými policajtami. Kontrola sa
uskutoční dňa 1.6.2022 o 16.30h.

p. Roman Kuffa vzniesol dotaz k výmene občianskych preukazov a či sa v blízkom období plánuje
výstavba vyhliadkovej veže.
Starostka odpovedala, že občania obce si môžu občianske preukazy meniť pribežne, nakoľko všetky
ulice už sú zapísané v centrálnom registri ako orientačné čísla domov. Výmena občianskych
preukazov sa uskutočňuje bezplatne. Zároveň požiadala zástupcu, aby dohliadol na zamestnancov
pri označovaní ulíc tabuľami. Komunitná nadácia Liptov plánuje vybudovať rozhľadňu na Stráni,
opätovne bude o tejto možnosti rokovať so zástupcami UPS Liptovská Porúbka.
Ing. Fotta – dotaz prečo nebola ich žiadosť o územno-plánovaciu informáciu zaradená do programu
OZ, prečo dostali stanovisko od starostky, že ich investičný zámer nie je v súlade s ÚPNO. Zároveň
požiadal, aby ich záujmové pozemky boli zahrnuté do územného plánu, alebo im bola udelená
výnimka z ÚPNO. Žiadal, aby sa poslanci vyjadrili. odpovedala starostka – územný plán obce bol
schválený v roku 2002, je to pre obec záväzný dokument a v zmysle neho vydala stanovisko. Čo sa
týka rozšírenia zadania UPNO je potrebné podať na obec písomnú žiadosť, ktorá bude zaradená do
programu najbližšieho rokovania OZ.
p. Ľuboš Čajnák o 19.16h opustil rokovaciu miestnosť.
p. Beláková – starostka vydala stanovisko obce v súlade so zákonom, v zmysle schváleného územného
plánu, iné stanovisko v zmysle platnej legislatívy vydať nemohla. Taktiež nebol dôvod zaradiť žiadosť
o územnoplánovaciu informáciu do programu rokovania. Navrhla, aby investor požiadal o zmenu
územného plánu obce, aktualizácia, ktorého v súčasnosti prebieha.
11. Starostka ukončila rokovanie obecného zastupiteľstva o 19.32 h. Poďakovala prítomným za účasť.
Zapísala: p. Miriam Pallová, v.r.
Starostka: Mgr. Jana Gazdičová, v.r.
Overovatelia zápisnice: Mgr. Anna Fáberová, v.r.
Ing. Martin Lenárt, v.r.

