Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovská Porúbka
konaného dňa 8. decembra 2020
Prítomní: Mgr. Jana Gazdičová, starostka
Poslanci: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Milan
Vlček
Ospravedlnení: p. Roman Kuffa, Mgr. Michal Harich, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Ďalší prítomní: p. Danuša Beláková - hlavná kontrolórka
p. Miriam Pallová - odborný referent
p. Jana Benková- účtovníčka
1. Rokovanie otvorila Mgr. Gazdičová, starostka. Prítomní boli 5 poslanci, takže obecné
zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Svoju neúčasť na dnešnom rokovaní ospravedlnili p. Roman
Kuffa, Mgr. Michal Harich, Ing. Martin Lenárt a Ing. Katarína Piklová. Pre potreby vyhotovenia
zápisnice sa z rokovania vyhotovuje audiozáznam.
Pozvánka s návrhom programu bola poslancom doručená, zverejnená na úradnej tabuli, CUET-e 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.
17.
18.
19.

Otvorenie a schválenie programu
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 98 - 109/2020 zo dňa 20.10.2020
Schválenie zápisu do kroniky rok 2019 a schválenie odmeny kronikárke
Schválenie Rozpočtu obce Liptovská Porúbka na roky 2021- 2023
VZN č. 12/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady - prijatie
VZN č. 13/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce - prijatie
VZN č. 14/2020 o podmienkach prideľovania nájomných bytov a správy bytových domov
obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania - prijatie
Rozpočtové opatrenia č. 18/2020, 19/2020, 20/2020 a č. 21/2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
Správa z vykonanej kontroly-účtovné doklady obce Liptovská Porúbka za mesiac september
2020
Správa z vykonanej kontroly na úseku poskytovania dotácii z rozpočtu obce Liptovská Porúbka
v roku 2019 a 2020
Návrh na vyradenie a zaradenie do majetku obce
Výmena a pridelenie bytu
Žiadosti o poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí
Správy predsedov komisií o činnosti komisií
Schválenie Harmonogramu zasadnutí na I. polrok 2021
Rôzne informácie a interpelácie poslancov
Záver
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Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Starostka navrhla v programe vypustiť bod č. 4 : Schválenie zápisu do kroniky za rok 2019
a schválenie odmeny kronikárke, ktorý bude presunutý na najbližšie rokovanie obecného
zastupiteľstva, nakoľko sa kronikárka zo zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť rokovania.
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) Vypúšťa bod č. 4 Schválenie zápisu do kroniky za rok 2019 a schválenie odmeny kronikárke,
ktorý bude presunutý na najbližšie rokovanie obecného zastupiteľstva
B) Schvaľuje nasledovný upravený program zasadnutia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Otvorenie a schválenie programu
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 98 - 109/2020 zo dňa 20.10.2020
Schválenie Rozpočtu obce Liptovská Porúbka na roky 2021- 2023
VZN č. 12/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady - prijatie
VZN č. 13/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce - prijatie
VZN č. 14/2020 o podmienkach prideľovania nájomných bytov a správy bytových domov
obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania - prijatie
Rozpočtové opatrenia č. 18/2020, 19/2020, 20/2020 a č. 21/2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
Správa z vykonanej kontroly-účtovné doklady obce Liptovská Porúbka za mesiac september
2020
Správa z vykonanej kontroly na úseku poskytovania dotácii z rozpočtu obce Liptovská Porúbka
v roku 2019 a 2020
Návrh na vyradenie a zaradenie do majetku obce
Výmena a pridelenie bytu
Žiadosti o poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí
Správy predsedov komisií o činnosti komisií
Schválenie Harmonogramu zasadnutí na I. polrok 2021
Rôzne informácie a interpelácie poslancov
Záver

Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
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2. Do návrhovej komisie starostka navrhla Mgr. Annu Fáberovú, Ing. Rudolfa Eliáša a p. Ladislava
Hutku, vyhotovením zápisnice poverila p. Miriam Pallovú, za overovateľov zápisnice p. Ľuboša
Čajnáka a Ing. Milana Vlčka
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: Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Rudolf Eliáš
B) Berie na vedomie určenie zapisovateľky p. Miriam Pallovej a overovateľov zápisnice p. Ľuboš
Čajnák a Ing. Milan Vlček
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
3. Pri kontrole plnenia uznesení č. 98-109 /2020 zo dňa 08.12.2020 starostka postupne prešla
jednotlivé uznesenia.
K Uzneseniu č. 91 zo dňa 22.9.2020 informovala, že firma TEHOS s.r.o. Dolný Kubín bola dňa
1.12.2020 robiť termovíziu na bytové doma s.č. 505 a 506 a čakáme na doručenie ich posudku. Na
záver konštatovala, že jednotlivé uznesenia sa plnia priebežne. Predseda návrhovej komisie prečítal
návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 98 – 109 /2020 zo dňa
20.10.2020 a konštatuje ich priebežné plnenie
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
4. Návrh rozpočtu obce Liptovská Porúbka na roky 2021, 2022 a 2023 bol zverejnený na webovom
sídle obce, CUET-e a aj na úradnej tabuli, do finálnej verzie návrhu rozpočtu boli zapracované
pripomienky poslancov, hlavnej kontrolórky a starostky. Zmeny oproti zverejnenému návrhu
rozpočtu boli vykonané v bežných príjmoch na položke daň z nehnuteľnosti navýšenie o 4.842,-€
a bežné výdavky navýšenie o obecnú políciu na položkách 610,620 a 630 o 42.492,-€ (mzdy,
odvody, tovary a služby) a kapitálové výdavky na položke 710 navýšenie o 10.000,-€ za obstaranie
pozemkov. Príjmové finančné operácie na položke 450 navýšenie o 47.522,-€. (Prevod z rezervného
fondu).
Mgr. Anna Fáberová navrhla navýšiť rozpočet na rozšírenie kamerového systému v obci na 20.000,€. K zapracovaniu pripomienky je potrebné zistiť predbežnú cenu zákazky a následne bude rozpočet
v priebehu roka upravený rozpočtovým opatrením. Návrh rozpočtu po zapracovaní ostatných
pripomienok bol poslancom doručený spolu s dôvodovou správou k preštudovaniu. Schvaľuje sa
rozpočet na rok 2021 a výhľadový rozpočet na roky 2022 a 2023 obecné zastupiteľstvo berie na
vedomie. Starostka odovzdala slovo hlavnej kontrolórke, aby oboznámila poslancov som svojim
stanoviskom k návrhu rozpočtu. Tá v závere stanoviska konštatovala, že Návrh rozpočtu bol
spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, Ústavným zákonom č. 493/2011
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Z. z., s platnými VZN obce a ostatným internými predpismi obce a pre rok 2021 je spracovaný ako
vyrovnaný rozpočet v štruktúre a členení v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
Vzhľadom na rozhodnutie OZ vo veci neuplatňovania spracovania rozpočtu v členení na programy
počnúc rozpočtovým rokom 2014, predložený Návrh rozpočtu neobsahuje členenie na programy.
V príjmovej časti rozpočtu bola navýšená položka – daň z nehnuteľnosti a finančné operácie –
zapojenie prostriedkov rezervného fondu a na strane výdavkov bola do rozpočtu navrhnutá suma na
zriadenie obecnej polície a na nákup pozemkov. Na základe jej odborného posúdenia a dostupných
informácii a skutočností jej známych v čase spracovania stanoviska odporučila Obecnému
zastupiteľstvu v Liptovskej Porúbke schváliť rozpočet obce Liptovská Porúbka na rok 2021 ako
vyrovnaný rozpočet vo výške 744.601,00 € na strane príjmov aj výdavkov, bez členenia na
programy.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu obce Liptovská Porúbka
na roky 2021, 2022 a 2023.
B) Schvaľuje vyrovnaný Rozpočet obce na rok 2021 a to:
- bežné príjmy vo výške
622.079,- €
- finančné operácie príjmov
122.522,- €
- príjmy spolu vo výške
744.601,- €
- bežné výdavky vo výške
577.463,- €
- kapitálové výdavky vo výške
102.522,- €
- finančné operácie výdavkové vo výške 64.616,- €
- výdavky spolu vo výške
744.601,- €
bez členenia na programy.
C) Berie na vedomie výhľadový Rozpočet obce na roky 2022 a 2023
D) Konštatuje, že od termínu zverejnenia Návrhu rozpočtu na roky 2021, 2022 a 2023 bol návrh
rozpočtu upravený – zmeny sú uvedené v zápisnici
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
5. Návrh VZN č. 12/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady bol od 23.11.2020 zverejnený na webovom sídle obce, CUET-e a na úradnej tabuli.
Starostka informovala, že náklady na odpadové hospodárstvo za obdobie január – október 2020
predstavujú čiastku 19,80€ v prepočte na jedného obyvateľa. Predpokladané náklady na ďalšie dva
mesiace sú 5€ na obyvateľa t.j. ročné náklady na obyvateľa predstavujú sumu cca 25€ na rok.
p. Pallová doplnila informáciu, že poplatníci, ktorí si neplnia svoje povinnosti voči obci sú postupne
exekuovaní a obec postupne pristupuje k zakladaniu záložných práv na nehnuteľnosti. Taktiež obec
bude najnovšie môcť neplatičom zadržiavať vodičské preukazy.
Starostka zároveň požiadala poslancov o vyjadrenie sa k výške poplatku.
Mgr. Anna Fáberová konštatovala, že si urobila prieskum a v okolitých obciach je poplatok nižší ako
u nás.
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Hlavná kontrolórka informovala, že niektoré obce majú rozdelený poplatok a to: na poplatok za
komunálny odpad a za drobný stavebný odpad. Taktiež upozornila na skutočnosť, že od roku 2022
obce budú musieť vyinkasovať od občanov skutočne vynaložené náklady na odpadové hospodárstvo.
Účtovníčka obce informáciu doplnila o skutočnosť, že každoročne sa zvyšujú poplatky za uloženie
odpadov a narastajú aj náklady na dopravu.
Po krátkej diskusii sa prítomní poslanci dohodli na výške poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad vo výške 0,0685€/deň/obyvateľ. Starostka požiadala prítomných, aby zahlasovali
o prijatí VZN č. 12/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Za prijatie tohto VZN zahlasovali všetci 5 prítomní poslanci. VZN bolo
jednomyseľne prijaté, zároveň starostka konštatovala, že pri prijímaní VZN bola splnená podmienka
hlasovania 3/5 väčšiny prítomných poslancov. Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Liptovská
Porúbka nadobudne účinnosť od 1. 1. 2021.
6. Návrh VZN č. 13/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce bol zverejnený na webovom sídle obce, CUET-e a na úradnej tabuli v lehote od
23.11.2020 do 8.12. 2020. Poslanci prešli zmeny vo VZN, ktoré sa týkajú určenia počtu popolníc
v prepočte na počet členov domácnosti a separovaného zberu odpadov pri ktorom obec prechádza od
1.1.2021 na separovaný zber vrecovým systémom, farebné vrecia budú doručené do každej
domácnosti. Poslanci k návrhu nevzniesli žiadne pripomienky a pristúpili k hlasovaniu o prijatí VZN
č. 13/2020 2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce. Za prijatie tohto VZN zahlasovali všetci 5 prítomní poslanci. VZN bolo jednomyseľne prijaté,
zároveň starostka konštatovala, že pri prijímaní VZN bola splnená podmienka hlasovania 3/5 väčšiny
prítomných poslancov. Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Liptovská Porúbka nadobudne
účinnosť od 1. 1. 2021.
7. Návrh VZN č. 14/2020 o podmienkach prideľovania nájomných bytov a správy bytových domov
obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania bol taktiež
zverejnený na webovom sídle obce, CUET-e a na úradnej tabuli v lehote od 23.11.2020 do 8.12.
2020. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu členovia bytovej komisie navrhli doplniť Čl.
2 o bod č. 9. nasledovne: V čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu, na základe
odporučenia bytovej komisie prideľuje byty starosta. O pridelení bytu starosta informuje poslancov
na najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva. Týmto nie je dotknuté ustanovenie Čl. 2 bod 10.
Taktiež v zmysle zákona 358/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z.z. sa mení Čl.
2 bod 3 nasledovne: Pri opakovanom uzavretí nájomnej zmluvy je výška mesačného príjmu
domácnosti najviac vo výške štvornásobku životného minima alebo je vyšší ako päťnásobok
životného minima ak členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo ak
ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom, alebo ak aspoň jeden z členov tejto
domácnosti zabezpečuje výkon samosprávnych funkcií obce (starosta, zamestnanci obce, poslanci
OZ, členovia komisií zriadených pri OZ, členovia zásahovej jednotky DHZO Liptovská Porúbka). Po
krátkej diskusii za prijatie tohto VZN zahlasovali všetci 5 prítomní poslanci. VZN bolo
jednomyseľne prijaté, zároveň starostka konštatovala, že pri prijímaní VZN bola splnená podmienka
hlasovania 3/5 väčšiny prítomných poslancov. Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Liptovská
Porúbka nadobudne účinnosť od 1. 1. 2021.
8. Starostka prešla postupne jednotlivé rozpočtové opatrenia.
K rozpočtovému opatreniu č. 18/2020 starostka informovala, že Rozpočtovým opatrením sa
zrealizuje príjem návratnej finančnej výpomoci z MF z dôvodu výpadku výnosu daní a jej čerpanie
na modernizáciu ŠJ a zníženie transferu na predškolákov po vykonanom zbere údajov o počte detí
v MŠ, zvýšenie pre osobitného príjemcu prídavkov na deti a zníženie materiálnych nákladov na
učebné pomôcky a zvýšenie materiálnych výdavkov- osobitný príjemca prídavkov na deti. Starostka
odovzdala slovo hlavnej kontrolórke, ktorá oboznámila poslancov so svojím stanoviskom.
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Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 18/2020 v súlade s §14 ods. 2 písm. b), c), d)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a to:
A) použitie návratnej finančnej výpomoci vo výške 20.000,00 €
B) zníženie účelových bežných príjmov a výdavkov vo výške 104,00 € a berie na vedomie
zvýšenie účelových bežných príjmov a výdavkov vo výške vo výške 75,00 €. Táto zmena rozpočtu
nepodlieha schváleniu.
Rozpočtové opatrenie so stanoviskom hlavnej kontrolórky tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Rozpočtovým opatrením č. 19/2020 bolo realizované navýšenie bežných príjmov o transfery zo ŠR
na testovanie COVID, o refundáciu materiálnych výdavkov pre DHZO a navýšenie výdavkov na
tovary služby súvisiace s testovaním na COVID, na nákup PHM pre hasičskú techniku. Poslanci boli
oboznámení so stanoviskom hlavnej kontrolórky.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 19/2020 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 a povolené prekročenie
a viazanie bežných výdavkov v celkovej výške na strane príjmov vo výške 4.394,00 € a na strane
výdavkov podľa funkčnej klasifikácie vo výške 4.394,00 €.
Rozpočtové opatrenie so stanoviskom hlavnej kontrolórky tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Rozpočtovým opatrením č. 20/2020 OZ schvaľuje zníženie výnosu dani z príjmov podľa rozpisu MF
SR, navýšenie bežných príjmov a to: o daň z nehnuteľností po úprave predpisov, o daň za
ubytovanie, o správne poplatky, o iné príjmy a príjmy z refundácie a ročné vyúčtovanie zdravotného
poistenia, o nájom za hrobové miesta, navýšenie kapitálových príjmov z predaja pozemkov a vlečky
za traktor a navýšenie bežných výdavkov za audit a bankové poplatky, o odvod správnych
poplatkov pre SOcÚ a transfer na SOcÚ, na opravy a údržbu miestnych komunikácii, doplnenie na
splátku istiny zo ŠFRB a kapitálové výdavky navýšenie obstarania kapitálových aktív na garážové
státie pri OcÚ. Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov so svojím stanoviskom. Predseda
návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
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Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 20/2020 v súlade s §14 ods. 2 písm. 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 zníženie príjmov (podielové dane) a povolené
prekročenie a viazanie bežných príjmov a povolené prekročenie a viazanie bežných výdavkov
v celkovej výške na strane bežných príjmov a bežných výdavkov vo výške 4.086,00 €, povolené
prekročenie a viazanie kapitálových príjmov a povolené prekročenie a viazanie kapitálových
výdavkov vo výške 944,00 €, na strane príjmov aj výdavkov.
Rozpočtové opatrenie so stanoviskom hlavnej kontrolórky tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Rozpočtovým opatrením č. 21/2020 OZ berie na vedomie presun položiek bežných výdavkov zo
správy obce na cestnú dopravu na opravy a údržbu miestnych komunikácií a presun položiek
kapitálových výdavkov zo správy obce na súvisiace výdavky s výstavbou solárneho verejného
osvetlenia. Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov so svojím stanoviskom. Predseda návrhovej
komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 21/2020 v súlade s §14 ods. 2 písm. 2 písm.
a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a to: presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu pričom
sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky a to na strane bežných výdavkov vo výške 225,00 €
a kapitálových výdavkov 585,00 €.
Rozpočtové opatrenie so stanoviskom hlavnej kontrolórky tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2021, návrh plánu bol doručený poslancom,
zverejnený na webovom sídle obce aj na úradnej tabuli v termíne od 18.11.2020 do dnešného dňa zo
strany poslancov neboli doručené návrhy na jeho doplnenie.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Liptovská Porúbka na I. polrok
2021.
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B) Poveruje hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol v zmysle plánu kontrolnej činnosti.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
10. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly účtovné doklady obce Liptovská Porúbka za
mesiac september 2020 bola poslancom doručená spolu s ostatným pracovným materiálom.
Predmetom kontroly boli účtovné doklady za mesiac september 2020 – príjmové a výdavkové
pokladničné doklady, došlé faktúry, na základe Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020, zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 357/2015
Z. z. o finančnej kontrole a audite. V závere správy hlavná kontrolórka konštatovala, že pri kontrole
nezistila porušenia zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce. Finančné prostriedky sú
využívané hospodárne, efektívne a účelne. Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie Správu z vykonanej finančnej kontroly – účtovné doklady obce Liptovská
Porúbka za mesiac september 2020
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
11. Správa z vykonanej finančnej kontroly na úseku poskytovania dotácii z rozpočtu obce Liptovská
Porúbka v roku 2019 a 2020 bola taktiež poslancom doručená. Cieľom kontroly bolo zistenie stavu
realizovaných finančných operácii pri poskytovaní dotácii z rozpočtu obce v roku 2019 a 2020
a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich túto činnosť, vrátane VZN
obce. Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky a nie je potrebné prijať opatrenia na
zjednanie nápravy, resp. odstránenie nedostatkov.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie Správu z vykonanej finančnej kontroly na úseku poskytovania dotácii z rozpočtu
obce Liptovská Porúbka v roku 2019 a 2020
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
12. Starostka odovzdala slovo predsedovi inventarizačnej komisie Ing. Eliášovi, aby poslancov
oboznámil s návrhom na vyradenie a zaradenie do majetku obce. Na základe odporučenia audítorky
predseda inventarizačnej komisie navrhol:
- vyradiť z majetku obce projektovú dokumentáciu ,, Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba
hasičskej zbrojnice v Liptovskej Porúbke“ s.č. 48, z dôvodu jej neupotrebiteľnosti, nakoľko bol
zakúpený iný objekt, ktorého rekonštrukcia bude menej nákladná
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- odpredať hnuteľný majetok obce vlečku za traktor v predajnej cene 450,- € prvému záujemcovi
- zaradiť do majetku obce novoobjavený majetok -lávka pre peších cez Váh v zostatkovej cene

3.757,71€.
Poslanci jednomyseľne s návrhom súhlasili a pristúpili k hlasovaniu.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A)

B)
C)

Schvaľuje vyradenie hmotného majetku - projektovej dokumentácie ,, Stavebné úpravy,
prístavba a nadstavba hasičskej zbrojnice v Liptovskej Porúbke“ z dôvodu jej
neupotrebiteľnosti, nakoľko bol zakúpený iný objekt, ktorého rekonštrukcia bude menej
nákladná
Schvaľuje odpredaj hnuteľného majetku vlečky za traktor v predajnej cene 450,- € prvému
záujemcovi
Schvaľuje ocenenie novoobjaveného majetku -lávka pre peších cez Váh v zostatkovej cene
3.757,71€

Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
13. Ing. Rudolf Eliáš informoval poslancov, že bytová komisia zasadla dňa 20.11.2020, aby posúdili
jednotlivé žiadosti. Žiadosť o trojizbový byt mal podanú iba jeden žiadateľ a to p. Felejová s
manželom, ktorí sú nájomníci dvojizbového bytu v bytovom dome 505. Žiadateľov o dvojizbový byt
bolo viac. Žiadosti boli prerokované a následne bolo navrhnuté riešenie. Bytová komisia navrhla
obecnému zastupiteľstvu schváliť pridelenie nájomného bytu č.11 v bytovom dome 555 p. Ivane
Felejovej s manželom. V prípade pridelenie bytu manželom Felejovcom bytová komisia navrhuje
schváliť žiadosť o pridelenie nájomného bytu č. 3 v bytovom dome 505 sl. Bibiane Lenártovej.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. a v zmysle čl. 2 ods. 8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015 o podmienkach
prideľovania bytov a správy bytových domov obstaraných s použitím verejných prostriedkov na
účely podpory sociálneho bývania, na základe odporučenia bytovej komisie
A) Schvaľuje pridelenie 3- izbového obecného nájomného bytu č.11 v bytovom dome č. 555
Nájomcovi: manž. Felejovcom
Na dobu nájmu 1 rok s účinnosťou od 10.12.2020
B) Schvaľuje pridelenie 2- izbového obecného nájomného bytu č.3 v bytovom dome č. 505
Nájomcovi: sl. Bibiane Lenartovej
Na dobu nájmu 1 rok s účinnosťou od 10.12.2020
V prípade neprijatia bytu schváleným nájomcom bude byt pridelený Jakubovi Búdovci na dobu
nájmu 1 rok.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Milan Vlček
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Zdržali sa: 0
Proti: 0
14. Podľa VZN č. 1/2014 je potrebné žiadosti o poskytnutie dotácie doručiť najneskôr do 31.10.
kalendárneho roka. Žiadosti CVČ Hradná LH, Základná škola s MŠ Hradná LH a Základná škola
s MŠ J. D. Matejovie Liptovský Hrádok boli doručené až v priebehu mesiaca november, starostka
požiadala poslancov o vyjadrenia sa, či sa žiadosťami budú zaoberať, aj keď sú doručené po termíne.
V prípade, že obecné zastupiteľstvo odsúhlasí, že bude žiadosti akceptovať, budú zaradené do
programu rokovania OZ v mesiaci január. V krátkej diskusii sa poslanci dohodli, že aj napriek
nedodržaniu podmienky na doručenie žiadosti, sa budú zaoberať žiadosťami na najbližšom rokovaní
OZ.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie informáciu o doručených žiadostiach o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na
záujmové vzdelávanie detí a aj napriek nedodržaniu podmienky na doručenie žiadosti uvedeného vo
VZN č.1/2014 o poskytovaní dotácie a odporúča zaradiť žiadosti do programu najbližšieho
rokovania zastupiteľstva.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
15. Vzhľadom na krátkosť času bol bod preskočený a predsedovia komisií boli v závere rokovania
vyzvaný, aby svoje správy predložili do piatku t.j. 11.12.2020.
16. Starostka navrhla nasledovné termíny konania sa zasadnutí na I. polrok 2021 nasledovne:
19.01.2021, 16.02.2021, 16.03.2021, 20.04.2021, 18.05.2021, 22.06.2021. Poslanci s jej návrhom
súhlasili.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje Harmonogram zasadnutí OZ na I. polrok 2021 nasledovne: 19.01., 16.02., 16.03., 20.04.,
18.05. a 12.06.2021
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
17. V bode Rôzne informácie a interpelácie poslancov starostka odovzdala slovo Ing. Rudolfovi
Eliášovi, ktorý navrhol p. Ladislavovi Hutkovi mimoriadnu poslaneckú odmenu vo 300,- € za
celoročnú starostlivosť o dom smútku a vedenie prevádzkového denníka podľa prevádzkového
poriadku pohrebiska. Poslanci s jeho návrhom súhlasili.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje v zmysle čl. 2, ods. 3 Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
v Liptovskej Porúbke mimoriadnu poslaneckú odmenu p. Ladislavovi Hutkovi vo výške 300,- € za
celoročnú starostlivosť o dom smútku, vedenie prevádzkového denníka podľa prevádzkového
poriadku pohrebiska.
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Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: p. Ladislav Hutka
Proti: 0
Starostka v krátkosti informovala:
- bola podpísaná dohoda s ÚPSVR Liptovský Mikuláš na obdobie 6 mesiacov, kde zamestnáme 2 ľudí
na verejnoprospešné služby
- robí sa garážové státie pre služobné motorové vozidlo a taktiež na služobnej Octávii sa dali urobiť
polepy Obec Liptovská Porúbka a boli na ňu zakúpené zimné pneumatiky spolu s diskami.
- odvodnenie miestnej komunikácie smerom ku bývalej škole v prírode je urobené, v jarných mesiacoch
bude dokončené a bude vybudovaný prístup k pozemkom (osadená rúra, aby sa dostali na lúky), 15.
decembra 2020 je zvolané kolaudačné konanie na Solárne verejné osvetlenie.
- budú sa roznášať kalendáre, obecne noviny a vianočné poukážky + balíčky
- od rodiny Gašparíkovej bol podaný podnet na Okresnú prokuratúru Liptovský Mikuláš
- hasiči osadili na obci vianočný stromček a Mikuláš rozdal detičkám sladkosti za čo im patrí vďaka.
18. Starostka ukončila rokovanie obecného zastupiteľstva o 18:10h. Poďakovala prítomným za účasť
a konštatovala, že najbližšie plánované rokovanie podľa schváleného harmonogramu bude 19.
januára 2021 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. Milan Vlček, v.r.
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