Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovská Porúbka
konaného dňa 21. júna 2022
Prítomní: Mgr. Jana Gazdičová, starostka
Poslanci: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, p. Ladislav Hutka, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan
Vlček
Ospravedlnení: Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, Ing. Martin Lenárt
Ďalší prítomní: p. Danuša Beláková – hlavná kontrolórka
p. Miriam Pallová – odborný referent
Ing. Juraj Brziak - konateľ spoločnosti FeeEkon, ktorá obci zabezpečuje účtovnícke
práce
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.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Otvorenie a schválenie programu
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 37–51/2022 zo dňa 17.05.2022 a č. 5255/2022 zo dňa 02.06.2022
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Liptovská Porúbka Záverečný účet
Obce Liptovská Porúbka za rok 2021
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2022
Prenájom majetku obce – chata Fišiarka
Výpožička majetku obce Packeta, a.s.
Investičný zámer spoločnosti Tatra Real, a.s.
Rozšírenie zadania ÚPNO
Rekonštrukcia lávky pre peších cez rieku Váh
Rozpočtové opatrenia č. 8 a 9/2022
Určenie počtu poslancov, ktorí budú volení v jednom volebnom obvode, určenie rozsahu
výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2022-2026
Harmonogram zasadnutí na II. polrok 2022
Wi-fi pre teba II
Rôzne informácie a interpelácie poslancov
Záver

Počet poslancov OZ: 9
Hlasovanie: 5
Za: 5 - p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, p. Ladislav Hutka, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan
Vlček
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 4 – Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Roman Kuffa, Ing. Martin Lenárt

2. Do návrhovej komisie starostka navrhla p. Ľuboša Čajnáka, Ing. Rudolfa Eliáša a Ing. Milana
Vlčeka, vyhotovením zápisnice poverila p. Miriam Pallovú, za overovateľov zápisnice určila Ing.
Katarínu Piklovú a p. Ladislava Hutku
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. Rudolf Eliáš, p. Ľuboš Čajnák a Ing. Milan Vlček
B) Berie na vedomie určenie zapisovateľky p. Miriam Pallovej a overovateľov zápisnice
Ing. Katarínu Piklovú a p. Ladislava Hutku
Počet poslancov OZ:
Hlasovanie: 5
Za: 5 - p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, p. Ladislav Hutka, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan
Vlček
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 4 – Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Roman Kuffa, Ing. Martin Lenárt
3. Starostka postupne prešla uznesenia č. 37-51/2022 zo dňa 17. 5. 2022 a uznesenia č. 52-55/2022
zo dňa 2.6.2022. Pri uznesení č. 43/2022 následne konštatovala, že cena stavebného materiálu na
rekonštrukciu objektu Novinový stánok sa navýšila na 4.409,41 € z pôvodných predpokladaných
4.000,- €.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie informáciu o navýšenie ceny stavebného materiálu na rekonštrukciu objektu
Novinový stánok z pôvodných 4.000,- € na 4.409,41 €.
Počet poslancov OZ: 9
Hlasovanie: 5
Za: 5 - p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, p. Ladislav Hutka, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan
Vlček
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 4 – Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Roman Kuffa, Ing. Martin Lenárt
O 16.38 h vstúpil do rokovacej miestnosti poslanec p. Roman Kuffa
Na záver starostka konštatovala, že uznesenia sa plnia priebežne. Predseda návrhovej komisie
prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 37–51/2022 zo dňa
17.05.2022 a č. 52-55/2022 zo dňa 02.06.2022 a konštatuje ich priebežné plnenie.

Počet poslancov OZ: 9
Hlasovanie: 6
Za: 6 - p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Katarína
Piklová, Ing. Milan Vlček
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3 – Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, Ing. Martin Lenárt
4. Záverečný účet Obce Liptovská Porúbka za rok 2021 bol zverejnený na úradnej tabuli aj na
webovom sídle obce od 6.6.202. Záverečný účet spolu so stanoviskom hlavnej kontrolórky bol
poslancom doručený spolu s ostatným pracovným materiálom k preštudovaniu. Starostka odovzdala
slovo hlavnej kontrolórke. Hlavná kontrolórka konštatovala, že návrh Záverečného účtu je
spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami §16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy. Návrh Záverečného účtu bol zverejnený pred jeho prerokovaním
a schvaľovaním v Obecnom zastupiteľstve na úradnej tabuli, čím je splnená povinnosť obec
vyplývajúca z §9, ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16, ods. 9 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Počas jeho zverejnenia do doby spracovania tohto stanoviska
nebol zaevidovaný podnet, alebo pripomienka poslancov ani občanov k Návrhu záverečného účtu.
V zmysle §16, ods. 10 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy s poukázaním na
obsah stanoviska hlavnej kontrolórky v jednotlivých častiach a prístup orgánov obce pri riešení
vzniknutých situácii v súlade s príslušnými právnymi predpismi priebežne v priebehu rozpočtového
obdobia hlavná kontrolórka odporučila Obecnému zastupiteľstvu v Liptovskej Porúbke schváliť
Záverečný účet Obce Liptovská Porúbka za rok 2021 bez výhrad. S poukázaním na výsledky
hospodárenia obce za rok 2021, odporučila prebytok hospodárenia obce za rok 2021 - upravený
zostatok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 116.607,39 € a zostatok finančných operácií vo
výške 21.024,57 € spolu v celkovej výške 137.631,96 € použiť na tvorbu rezervného fondu. Ing.
Juraj Brziak na záver skonštatoval, že štruktúra rozpočtu je daná zákonom a k uvedeným
pohľadávkam a záväzkom sa už vyjadrila hlavná kontrolórka. Predseda návrhovej komisie Ing.
Rudolf Eliáš prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok
2021
B) Schvaľuje Záverečný účet obce Liptovská Porúbka za rok 2021 bez výhrad
C) Schvaľuje použitie prebytku hospodárenia obce za rok 2021 - upravený zostatok bežného
a kapitálového rozpočtu vo výške 116.607,39 € a zostatok finančných operácií vo výške
21.024,57 € spolu v celkovej výške 137.631,96 € použiť na tvorbu rezervného fondu.
Počet poslancov OZ: 9
Hlasovanie: 6
Za: 6 - p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Katarína
Piklová, Ing. Milan Vlček
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3 – Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, Ing. Martin Lenárt

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 bol zverejnený na úradnej tabuli aj na
webovom sídle obce v zákonom stanovenej lehote. Na obec neboli doručené žiadne návrhy zo
strany poslancov na jeho doplnenie. Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Liptovská Porúbka na II. polrok
2022.
B) Poveruje hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol v zmysle Plánu kontrolnej činnosti.
Počet poslancov OZ: 9
Hlasovanie: 6
Za: 6 - p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Katarína
Piklová, Ing. Milan Vlček
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 4 – Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, Ing. Martin Lenárt
6. Prenájom majetku obce – chata Fišiarka. Zámer prenajať majetok obce schválilo OZ na svojom
rokovaní dňa 17.05.2022 uznesením č. 49/2022. Zámer prenajať majetok obce bol zverejnený na
úradnej tabuli, ako aj na webovom sídle obce v zmysle zákona až do dnešného dňa. Poslanci
jednomyseľne s prenájmom majetku súhlasili. Predseda návrhovej komisie prečítal návrh
uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje prenájom majetku 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. Predmet nájmu je 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.
- Prenájom majetku 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 nehnuteľností
nachádzajúcich sa v k. ú. Liptovská Porúbka, vrátane pozemkov, na ktorých sa nachádza predmet
nájmu,
- členovia PZ Brtkovica spolupracujú s obcou pri akciách organizovaných obcou a pri
verejnoprospešných činnostiach.
Počet poslancov OZ: 9
Hlasovanie: 6
Za: 6 - p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Katarína
Piklová, Ing. Milan Vlček
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3 – Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, Ing. Martin Lenárt
Pri hlasovaní bola dodržaná podmienka hlasovania minimálne 3/5 väčšiny všetkých poslancov.
7. Zámer na výpožičku časti pozemku parcela E-KN č. 115, ostatná plocha zapísaný na LV č. 1966
v rozsahu 1m2 za účelom osadenia ZBOXu spoločnosti Packeta Slovakia s.ro. schválilo OZ na
svojom zasadnutí dňa 2.6.2022 uznesením č. 55/2022. Zámer na výpožičku majetku obce bol
taktiež zverejnený na úradnej tabuli, ako aj na webovom sídle obce. Predmet výpožičky - pozemok
časť p. č. E-KN č. 1115 v rozsahu 1 m2 nebol odčlenený geometrickým plánom, vzhľadom na jeho
rozsah a účel by nebolo hospodárne použiť verejné zdroje na spracovanie GP, preto ho určí priamo
na mieste starostka.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje výpožičku časti pozemku parcela E-KN č. 1115, ostatná plocha zapísaný na LV č. 1966
vo vlastníctve obce, ktorú v teréne určí starostka v rozsahu 1 m2 za účelom osadenia ZBOX-u
spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o. v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov podľa § 9a ods. 9 písm. c) s primeraným použitím ustanovenia §9a ods. 8
písm. e) a to formou osobitného zreteľa. V tomto prípade OZ považuje za dôvod hodný osobitného
zreteľa tú skutočnosť, že ide o bezplatnú službu občanom, ktorá je vo verejnom záujme. Zmluva na
výpožičku bude uzatvorená na dobu neurčitú s možnosťou výpovede ktorejkoľvek zo zmluvných
strán aj bez udania dôvodu, s výpovednou lehotou 3 mesiace.
Počet poslancov OZ: 9
Hlasovanie: 6
Za: 6 - p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Katarína
Piklová, Ing. Milan Vlček
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3 – Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, Ing. Martin Lenárt
Pri hlasovaní bola dodržaná podmienka hlasovania minimálne 3/5 väčšiny všetkých poslancov.
8. Investičný zámer spoločnosti TATRA REAL a.s., Bratislava. S investičným zámerom a so
štúdiou spoločnosti TATRA REAL a.s., Bratislava boli poslanci oboznámení na pracovnom
stretnutí, ktoré sa konalo dňa 2.6.2022 na Obecnom úrade v Liptovskej Porúbke, kde zároveň
predseda predstavenstva požiadal poslancov o odpredaj obecných pozemkov. Na obecný úrad bola
následne doručená žiadosť spol. TATRA REAL a.s. o odkúpenie nasledovných parciel: parcela reg.
C: 1609/11 (5268 m2), parcela reg. E: 240/1 (2027 m2), parcela reg. E: 240/2 (1582 m2).

Starostka požiadala poslancov, aby sa k žiadosti vyjadrili. Hlavná kontrolórka konštatovala, že iná
forma ako odpredať majetok formou obchodnej verejnej súťaže, ďalej len ,,OVS“ nie je možná.
p. Ľuboš Čajnák sa vyjadril, že to bude prínosom pre obec, keďže na pracovnom stretnutí povedali,
že dobudujú kanalizáciu a vodovod a vlastníci okolitých pozemkov sa budú môcť na tieto siete
pripojiť.
Hlavná kontrolórka konštatovala, že to môžu poslanci zahrnúť do podmienok obchodnej verejnej
súťaže.
Ing. Milan Vlček súhlasí s vyhlásením obchodnej verejnej súťaže na predmetné pozemky, keďže
obec nemá vypracovaný žiadny investičný zámer v danej lokalite a platili by sa obci za pozemky
aj dane z nehnuteľnosti a v budúcnosti aj daň za ubytovanie. Dobudovanie inžinierskych sietí by
bolo tiež prínosom. V prípade, že by obec neodpredala pozemky upravili by svoj investičný zámer
tak aby chatky posunuli za hranicu pozemku. Podľa odprezentovania zástupcami spoločnosti im ide
hlavne o súkromie hostí pred chatkami, aby sa nestalo, že v budúcnosti im tam niekto niečo
vybuduje.
Ing. Rudolf Eliáš konštatoval, že obec teraz z pozemkov nemá žiadny úžitok a budovy, ktoré
investor navrhol v štúdii sa nachádzajú na pozemkoch v ich vlastníctve.
Po krátkej diskusii poslanci navrhli cenu ako aj podmienky obchodnej verejnej súťaže.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke

A.) Berie na vedomie informáciu o investičnom zámere spol. TATRA REAL a.s., Bratislava,
ktorý je v súlade s platným ÚPNO Liptovská Porúbka
B.)

Vyhlasuje majetok obce a to:
- parcela reg. KN-C č. 1609/11 trvalý trávny porast o výmere 5268 m2
- parcela reg. E-KN č. 240/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2027 m2
- parcela reg. E-KN č. 240/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1582 m2
v súčasných podmienkach za neupotrebiteľný a nevyužiteľný na zabezpečenie samosprávnych
činností a preneseného výkonu štátnej správy z hľadiska efektívneho a hospodárenia
nakladania s majetkom obce.

C.) Schvaľuje zámer odpredať majetok obce formou obchodnej verejnej súťaže, ďalej len ,,OVS“
a to:
- parcela reg. KN-C č. 1609/11 trvalý trávny porast o výmere 5268 m2
- parcela reg. E-KN č. 240/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2027 m2
- parcela reg. E-KN č. 240/2 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1582 m2
vo výlučnom vlastníctve Obce Liptovská Porúbka, nachádzajúce sa v katastrálnom území
Liptovská Porúbka a je zapísané na LV č. 1016.
D.) Schvaľuje podmienky OVS, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť uznesenia
E.) Schvaľuje komisiu na vyhodnotenie OVS v zložení: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr.
Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Martin Lenárt,
Ing. Katarína Piklová a Ing. Milan Vlček

Počet poslancov OZ: 9
Hlasovanie: 6
Za: 6 - p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Katarína
Piklová, Ing. Milan Vlček
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3 – Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, Ing. Martin Lenárt
9. Požiadavka o rozšírenie zadania ÚPNO investorov p. Tatiana Hečková, Ing. Dalibor Fotta bola
zaslaná spracovateľke územného plánu Ing. arch. Vlaste Cukorovej . Starostka prečítala vyjadrenie
spracovateľky v ktorom neodporučila zahrnúť do ich záujmovej plochy parcelu E-KN 209/18,
ktorej časť je účelová komunikácia, ktorá sprístupňuje ďalšie objekty v oblasti a je využívaná aj
inými subjektami a zároveň jej rozšírená severná časť slúži ako otočka autobusu a v návrhu UPN-O
sa s ňou počíta na opätovné využitie pre miestnu autobusovú dopravu, ktorá obslúži túto časť obce.
Predpokladaná výška finančných nákladov na rozšírenie zadania ÚPNO je vo výške 1.000,- €. V
zmysle §19 stavebného zákona môže orgán územného plánovania (obec) požadovať čiastočnú alebo
úplnú úhradu nákladov za obstaranie UPDS. Spracovateľka požadovala maximálnu kapacitu
stoličiek a lôžok avšak investori uviedli minimálnu kapacitu lôžok: 24 ks a minimálne kapacitu
stoličiek : 24 ks. Spracovateľka to vzala za maximálnu kapacitu. V prípade, že obecné
zastupiteľstvo požiadavke investorov vyhovie, Ing. Cukorová odporúča OZ prijať uznesenie, že
všetky vyvolané investície budú hradiť žiadatelia.
p. Roman Kuffa navrhol opätovne požiadať investorov, aby predložili maximálnu kapacitu
a následne ju zaslať spracovateľke. Poslanci s jeho návrhom súhlasili.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A.) Zobralo na vedomie informáciu o podmienkach rozšírenia zadania ÚPNO Liptovská
Porúbka žiadateľov p. Tatiany Hečkovej a Ing. Dalibora Fottu
B.) Konštatuje, že po doplnení údajov žiadateľmi, bude žiadosť o rozšírenie zadania ÚPNO
opätovne zaradená do programu najbližšieho rokovania OZ
Počet poslancov OZ: 9
Hlasovanie: 6
Za: 6 - p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Katarína
Piklová, Ing. Milan Vlček
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3 – Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, Ing. Martin Lenárt
10. Dňa 7.6.2022 sa konalo pracovné stretnutie so zástupcami Komunitnej nadácie Liptov (ďalej
len KNL ) ohľadom Rekonštrukcie lávky pre peších cez rieku Váh. Dohodlo sa, že sľúbené
finančné prostriedky KNL poukáže na účet obce ako účelový dar, samozrejme po podpise
darovacej zmluvy. Dohodol sa rozsah prác, ktoré budú robiť dobrovoľníci a ktoré sa budú
realizovať dodávateľky. Dodávateľsky budú riešené odborné práce, na toto bude potrebné vyhlásiť
prostredníctvom Tendernetu verejné obstarávanie. Obec žiadala o určenie stavebného úradu
Okresný úrad Žilinu, no dostala rozporuplné vyjadrenie. Príslušné povolenie na stavbu vydá obec
ako špeciálny stavebný úrad v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (cestný
zákon)
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke

A.) Berie na vedomie informáciu starostky o výsledkoch z pracovného stretnutia k Rekonštrukcii
lávky pre peších cez rieku Váh vo veci financovania a postupu ďalších prác.
B.) Súhlasí so zabezpečením verejného obstarávania na časť – odborné práce prostredníctvom
elektronického portálu Tendernet.
Počet poslancov OZ: 9
Hlasovanie: 6
Za: 6 - p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Katarína
Piklová, Ing. Milan Vlček
Proti: 0
Zdržali sa: 0
O 17:56h hlavná kontrolórka p. Danuša Beláková a konateľ spoločnosti FeeEkon Ing. Juraj Brziak
pre pracovné povinnosti opustili rokovaciu miestnosť.
11. Návrh rozpočtových opatrení bol poslancom doručený spolu s ostatným materiálom. Starostka
postupne prešla jednotlivé rozpočtové opatrenia a oboznámila poslancov so stanoviskom hlavnej
kontrolórky Rozpočtovým opatrením č. 8/2022 OZ schvaľuje použitie rezervného fondu na
realizáciu rekonštrukcie lávky pre peších ponad rieku Váh v k.ú. Liptovská Porúbka, oplotenie
detského ihriska a navýšenie výdavkov na rekonštrukciu novinového stánku pre políciu.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2022 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 operácii vo výške
27.500,-€ a povolené prekročenie a viazanie kapitálových výdavkov vo výške 27.500,- €.
Rozpočtové opatrenie so stanoviskom hlavnej kontrolórky tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
uznesenia.
Počet poslancov OZ: 9
Hlasovanie: 6
Za: 6 - p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Katarína
Piklová, Ing. Milan Vlček
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3 – Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, Ing. Martin Lenárt
a Rozpočtovým opatrením č. 9/2022 OZ schvaľuje navýšenie bežných príjmov - o príjmy
z výnosu podielových daní a služieb za byty a schvaľuje navýšenie bežných výdavkov na energie
pre nájomné byty, pre OÚ a bežné výdavky na miestny rozhlas.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2022 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 3.650
a povolené prekročenie a viazanie bežných výdavkov vo výške 3.650,- €. Rozpočtové opatrenie so
stanoviskom hlavnej kontrolórky tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
Počet poslancov OZ: 9

Hlasovanie: 6
Za: 6 - p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Katarína
Piklová, Ing. Milan Vlček
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3 – Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, Ing. Martin Lenárt
12. V zmysle §11, ods.3 a ods.4, bod i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a §166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, má obecné zastupiteľstvo
povinnosť 90 dní pred komunálnymi voľbami určiť počet poslancov, počet volebných obvodov a
určenie rozsahu výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2022-2026. Počet poslancov sa určuje
podľa počtu obyvateľov, pre počet od 1001 do 3000 obyvateľov je 7-9 poslancov. V tomto
volebnom období bolo 9 poslancov. Starostka požiadala poslancov, aby sa v vyjadrili.
Ing. Rudolf Eliáš navrhol 7 poslancov a rozsah funkcie starostu na plný úväzok o jeho návrhu
poslanci hlasovali.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Určuje:
A.) v zmysle § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
a doplnení niektorých zákonov jeden volebný obvod pre územie obce Liptovská Porúbka pre
voľby do samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 29.10.2022
B.) v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. počet poslancov
Obce Liptovská Porúbka vo volebnom období r. 2022-2026 na 7 poslancov.
C.) v zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. § 11, ods. 4, písm. i/, v znení
neskorších predpisov na funkčné obdobie 2022 – 2026 rozsah výkonu funkcie starostu na
plný úväzok.
Počet poslancov OZ: 9
Hlasovanie: 6
Za: 5 - p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Milan Vlček
Proti: 0
Zdržali sa: 1- Ing. Katarína Piklová
Neprítomní: 3 – Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, Ing. Martin Lenárt
13. Harmonogram zasadnutí OZ na II. polrok 2022. Starostka navrhla termíny zasadnutí OZ na II.
polrok 2022 nasledovne: 20.09., 18.10. a 26.11.2022 – ustanovujúce OZ. Poslanci s návrhom
jednomyseľne súhlasili.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje Harmonogram zasadnutí na II. polrok 2022 nasledovne: 20.09., 18.10. a 26.11.2022.
Počet poslancov OZ: 9
Hlasovanie: 6
Za: 6 - p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Katarína
Piklová, Ing. Milan Vlček
Proti: 0

Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3 – Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, Ing. Martin Lenárt

14. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo Výzvu č. OPII na
predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Wifi pre
teba II“. Cieľom tejto výzvy je podporiť projekty, ktoré budú zamerané na vybudovanie
bezplatného pripojenia Wi-fi (vybudovanie prístupových bodov - max. 10 ) na verejných
priestranstvách v obciach. Uzávierka hodnotiaceho kola je 18.07.2022. Poslanci so zapojením sa do
výzvy jednomyseľne súhlasili.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A.) Berie na vedomie informáciu o vyhlásenej výzve Ministerstvom investícií regionálneho
rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Wi-fi pre teba II
B.) Súhlasí so zapojením sa do výzvy
Počet poslancov OZ: 9
Hlasovanie: 6
Za: 6 - p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Katarína
Piklová, Ing. Milan Vlček
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3 – Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, Ing. Martin Lenárt

15. V bode rôzne najprv informovala starostka a potom bol poskytnutý priestor pre interpelácie
poslancov.
Starostka informovala:
Na Výstup na Slemä, ktorý sa uskutoční dňa 20. 8. 2022 – je zabezpečená skupina Metalinda. Počas
pietneho aktu kladenia vencov zahrá Mestský dychový orchester Liptovský Mikuláš. Je potrebné ešte
vybrať ďalších účinkujúcich. Občerstvenie bude zabezpečovať p. Zachar.
- miestny rozhlas – zlý technický stav, ktorý si vyžaduje neustále opravy. Bezproblémovo funguje
iba zrekonštruovaný bezdrôtový rozhlas. Zástupca starostky po dohode so starostkou požiadal
o vypracovanie cenových ponúk na jeho rekonštrukciu.
– rekonštrukcia verejného osvetlenia je potrebné vymeniť aspoň 20ks svietidiel, ktoré majú vysokú
spotrebu
- vyhlásené už bolo výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície riaditeľ Materskej školy
Liptovská Porúbka, s predpokladaným termínom nástupu od 01. 09.2022, informácia o výberovom
konaní bola zverejnená v regionálnej tlači, na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce.

- dňom 31. 12. 2022 končí obci zmluva na dodávku elektrickej energie je potrebné pripraviť verejné
obstarávanie
Interpelácie poslancov:

p. Ľuboš Čajnák vzniesol dotaz kedy začnú obecní policajti vykonávať hliadkovú činnosť a či je už
riešený obecný byt v bytovom dome s.č. 59.
Starostka odpovedala, že policajti začnú vykonávať hliadkovú činnosť od 01.07.2022. Ohľadom
obecného bytu v bytovom dome informovala, že sa čaká na ukončenie dedičského konania. Podľa
informácií od nášho právneho zástupcu až potom môže obec dať na súd žiadosť o vypratanie bytu.
O 18:30h p. Ľuboš Čajnák opustil rokovaciu miestnosť.
Ing. Katarína Piklová navrhla, aby obecný úrad požiadal o vykonanie štátneho stavebného dohľadu
v obci a konštatovala, že poklop na kontajnery, ktorý je umiestnený na cintoríne je nefunkčný.
Starostka odpovedala, že obec požiada o vykonanie štátneho stavebného dohľadu, nakoľko je obdobie
dovoleniek je možné že bude vykonaný až v mesiaci september. Kontajner zamestnanci skontrolujú
a pokúsia sa ho opraviť.
p. Roman Kuffa vzniesol dotaz ako stojíme s rekonštrukciou miestnych komunikácii.
Starostka pripomenula, že na májovom rokovaní OZ, vyzvala poslancov, aby prešli miestne
komunikácie v obci zmapovali a navrhli poradie rekonštrukcie miestnych komunikácií. Pričom jeden
z poslancov sa vyjadril, že sa tento rok miestne komunikácie riešiť nebudú. Do dnešného dňa žiadne
návrhy predložené neboli.
Poslanci sa v krátkej diskusii dohodli dať posúdiť technický stav miestnych komunikácií a dať
vypracovať cenovú ponuku na opravu miestnych komunikácií na uliciach Ľudovíta Šenšela a Ulice
Ferdinanda Gabaja. Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Ukladá Obecnému úradu v Liptovskej Porúbke dať posúdiť technický stav miestnych komunikácií
a dať vypracovať cenovú ponuku na opravu Ulice Ľudovíta Šenšela a Ulice Ferdinanda Gabaja
Počet poslancov OZ: 9
Hlasovanie: 6
Za: 6 - p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Katarína
Piklová, Ing. Milan Vlček
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 3 – Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, Ing. Martin Lenárt

16. Starostka ukončila rokovanie obecného zastupiteľstva o 18:35 h. Poďakovala prítomným za účasť
a konštatovala, že najbližšie rokovanie OZ sa uskutoční koncom júla.
Zapísala: p. Miriam Pallová, v.r.
Starostka: Mgr. Jana Gazdičová, v.r.
Overovatelia zápisnice: Ing. Katarína Piklová, v.r.
p. Ladislav Hutka, v.r.

