Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovská Porúbka
konaného dňa 23. november 2021
Prítomní: Mgr. Jana Gazdičová, starostka
Poslanci: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, p. Roman
Kuffa, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Ospravedlnený: Mg. Michal Harich
Ďalší prítomní: p. Danuša Beláková – hlavná kontrolórka
p. Miriam Pallová – odborný referent

1. Rokovanie otvorila Mgr. Gazdičová, starostka. Prítomní boli 8 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 § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
Schvaľuje program zasadnutia zverejnený v pozvánke:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie a schválenie programu
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 88 – 106/2021 zo dňa 19.10.2021
Správa z vykonanej kontroly na úseku správy registratúry a evidencie došlých a odoslaných
podaní obce Liptovská Porúbka
5. Správa z vykonanej finančnej kontroly – účtovné doklady obce Liptovská Porúbka za mesiac
júl 2021
6. Rozpočtové opatrenie č. 16/2021 a č. 17/2021
7. Riešenie nájomníkov v bytových domoch, byt č. 6 v BD 505 a byt č. 11 v BD 555
8. Výzva Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky - Detské ihriská
9. Rôzne informácie a interpelácie poslancov
10. Záver
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, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
2. Do návrhovej komisie starostka navrhla: p. Romana Kuffu, Mgr. Annu Fáberovú a Ing. Martina
Lenárta, vyhotovením zápisnice poverila p. Miriam Pallovú, za overovateľov zápisnice určila Ing.
Katarínu Piklovú a Ľuboša Čajnáka.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva v Liptovskej Porúbke

A) Volí návrhovú komisiu v zložení: p. Roman Kuffa, Ing. Martin Lenárt a Mg. Anna Fáberová
B) Berie na vedomie určenie zapisovateľky p. Miriam Pallová a overovateľov zápisnice Ing.
Katarína Piklová a p. Ľuboš Čajnák
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, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
3. Pri kontrole plnenia uznesení č. 88 –106/2021 zo dňa 19.10.2021 starostka postupne prešla
jednotlivé uznesenia a na záver konštatovala, že uznesenia sa plnia priebežne.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 88 – 106/2021 zo dňa
19.10.2021 a konštatuje ich priebežné plnenie
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, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
4. Správa z vykonanej kontroly na úseku správy registratúry a evidencie došlých a odoslaných
podaní obce Liptovská Porúbka bola poslancom doručená spolu s ostatným materiálom. Starostka
odovzdala slovo hlavnej kontrolórke, aby poslancov oboznámila s obsahom správy. Kontrola bola
vykonaná v dňoch 02.09.2021 a 06.09.2021. Cieľom kontroly bola analýza súčasného stavu
vedenia evidencie došlých a odoslaných podaní, správa registratúry a súlad súčasného stavu so
stavom právnym a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Kontrolou neboli zistené
nedostatky. Kontrola bola vykonaná v zmysle Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie Správu z vykonanej kontroly na úseku správy registratúry a evidencie došlých
a odoslaných podaní obce Liptovská Porúbka
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, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
5. Správa z finančnej kontroly – účtovné doklady obce Liptovská Porúbka za mesiac júl 2021
bola poslancom taktiež doručená spolu s ostatným materiálom. Starostka odovzdala slovo hlavnej
kontrolórke, aby poslancov oboznámila s obsahom správy. Kontrola bola vykonaná v dňoch
06.10.2021 a 15.10.2021. Cieľom kontroly bola vecná a formálna správnosť účtovných dokladov,

vykonávanie základnej finančnej kontroly, hospodárenie s finančnými prostriedkami obce.
Kontrolou neboli zistené nedostatky. 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 júl 2021
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, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
6. Poslanci spolu so starostkou a hlavnou kontrolórkou prešli jednotlivé návrhy rozpočtových
opatrení. Hlavná kontrolórka pri jednotlivých rozpočtových opatreniach poslancov oboznámila so
svojim stanoviskom. Rozpočtovým opatrením č. 16/2021 sa realizuje navýšenie bežných príjmov
o správne poplatky a výnos dane z príjmov a navýšenie bežných výdavkov OU. Vykonanou
zmenou nebude narušená rovnováha rozpočtu obce na rok 2021. Uvedená zmena rozpočtu je
v súlade so Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Liptovská Porúbka
v kompetencii Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Porúbke.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 16/2021 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 1.323,-€ a
povolené prekročenie a viazanie bežných výdavkov vo výške 1.323,-€. 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, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa,
Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Rozpočtovým opatrením č. 17/2021 sa realizuje navýšenie bežných príjmov o transfery zo
štátneho rozpočtu na deti v hmotnej núdzi. Ďalej sa realizuje vyplatenie a prijatie finančnej
zábezpeky pre odchádzajúceho a prichádzajúceho nájomníka bytového domu a taktiež navýšenie
transferu na DHZ. Ďalej sa realizuje transfer z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na aktivačné
práce. Vykonanou zmenou nebude narušená rovnováha rozpočtu obce na rok 2021. Uvedená
zmena rozpočtu nepodlieha schváleniu orgánmi obce, nakoľko sa jedná o účelovo určené
prostriedky zo štátneho rozpočtu ako aj účelové prostriedky finančnej zábezpeky obecných
nájomných bytov, ktoré sú zákonom účelovo určené.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 12/2021 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 vo
výške 2.670,-€ a povolené prekročenie a viazanie účelových výdavkov vo výške 2.670,- €.

Rozpočtové opatrenie so stanoviskom hlavnej kontrolórky tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
uznesenia.

Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Roman Kuffa, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína
Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
7. Riešenie nájomníkov v bytových domoch s.č. 505 a 555. Starostka odovzdala slovo členovi
bytovej komisie Ing. Rudolfovi Eliášovi. Ten informoval, že obecné zastupiteľstvo prijalo
uznesenie č. 99/2021, ktorým zobralo na vedomie informáciu bytovej komisie, že nájomca bytu č.
6 v bytovom dome s.č. 505 si dlhodobo neplnení povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o nájme bytu
č. 6 a nesúhlasilo s opakovaným uzavretím zmluvy o nájme bytu. Za neplnenie si povinností sa
považuje neplatenie nájmu a poplatkov za služby spojené s užívaním bytu mesiac vopred. Dňa
26.10.2021 bola na obec doručená žiadosť bývalého nájomcu bytu č. 6 v bytovom dome s.č. 505
v ktorej požiadal o znovu posúdenie žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy. V prípade obnovenia
sa zaväzuje nájomné platiť pravidelne. Toho času má všetky pohľadávky voči obci vysporiadané.
Hlavná kontrolórka upozornila poslancov na skutočnosť, že nájomca byt užíva bez právneho titulu
a ak sa poslanci rozhodnú jeho žiadosti vyhovieť odporúča zmluvu uzatvoriť na dobu 6 mesiacov
a v prípade porušenia zmluvy ju vypovedať. Ako povedal predseda komisie na predchádzajúcom
zastupiteľstve musíme mať rovnaký meter na všetkých. Starostka požiadala poslancov
o vyjadrenie sa.
Ing. Katarína Piklová vzniesla dotaz prečo nebola s nájomníkom uzatvorená nájomná zmluva.
Starostka jej odpovedala, že nakoľko poslanci na predchádzajúcom zastupiteľstve prijali
Uznesenie č. 99/2021 v ktorom nesúhlasili s opakovaným uzavretím zmluvy o nájme bytu,
nemohla ísť proti uzneseniu obecného zastupiteľstva.
V krátkej diskusii sa p. Ľuboš Čajnák zaručil za p. Martinského. Aj na základe tejto skutočnosti
poslanci jednomyseľne súhlasili s uzatvorením zmluvy na 6 mesiacov s tým, že v prípade
porušenia zmluvy, bude zmluva vypovedaná.
Ing. Rudolf Eliáš ďalej informoval, že aj nájomníci bytu č. 11 v bytovom dome 555 si pravidelne
neplnili svoje povinnosti. Starostka doplnila, že sa jedná o rodinu s maloletým dieťaťom a majú
toho času vysporiadané všetky záväzky voči obci. Aj v tomto prípade poslanci po krátkej diskusii
súhlasili s uzatvorením zmluvy na dobu 6 mesiacov. Predseda návrhovej komisie prečítal
nasledovné návrhy uznesení.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie informáciu o nájomníkoch v bytových domoch, bytu č. 6 v BD 505 a bytu č. 11
v BD 555.
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, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Ruší Uznesenie č. 99/2021 zo dňa 19.10.2021.
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, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Súhlasí s uzatvorením Zmluvy o nájme bytu č. 6 v bytovom dome s.č. 505 s p. Martinským na
dobu 6 mesiacov od 01.12.2021 do 31.05.2022
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, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Súhlasí s uzatvorením Zmluvy o nájme bytu č. 11 v bytovom dome s.č. 555 s manželmi
Felejovcami na dobu 6 mesiacov od 01.01.2022 do 30.06.2022
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, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
8. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlásilo v novembri výzvu
na Detské ihriská pre rok 2022. Žiadosti je možné podávať do 31.12. 2021. Starostka navrhla, aby
obec prepodala žiadosť ktorá bola spracovaná v roku 2021. Poslanci s jej návrhom jednomyseľne
súhlasili.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Schvaľuje zapojenie sa obce do výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky § 9b) - 2022 - Detské ihriská - Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny
B) Schvaľuje spoluúčasť vo výške 10% z celkových výdavkov
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, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti:0

9. V bode rôzne najprv informovala starostka a potom bol poskytnutý priestor pre interpelácie
poslancov.

Starostka informovala:
- Verejné obstarávanie, ktoré bolo realizované prostredníctvom elektronického portálu Tendernet
na oplotenie cintorína bolo ukončené, cenové ponuky predložili 3 spoločnosti: NextTech s.r.o.,
TOZDA s.r.o., a Ravival s.r.o.. Víťaznú cenovú ponuku predložila firma TOZDA s.r.o. Východná,
vysúťažená cena je vo výške 11 591,70€. Dodávateľ nie je platcom DPH, takže cena je konečná..
Predseda návrhovej komisie p. Roman Kuffa prečítal návrh uznesení.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie Výsledok verejného obstarávania na zákazku ,, Oplotenie obecného cintorína“
realizovaného prostredníctvom elektronického portálu Tendernet, kde víťaznú ponuku predložila
firma TOZDA s.r.o., Východná. Vysúťažená cena 11.591,70 €, dodávateľ nie je platcom DPH.
Zákazka bude realizovaná v roku 2022.
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, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
- Zákazka na opravu balkónov a zastrešenie podkrovných balkónov na bytových domoch s.č. 505
a 506 bola ukončená. Starostka s dodávateľom a stavebným dozorom prešla stavbu, bol spísaný
preberací protokol, zapísané zistené nedostatky a nedorobky, ktoré boli ku dňu doručenia faktúry
odstránené. Cena odovzdaného diela je vo výške17.280,- € (oprava 12 balkónov 13.680,-€,
zastrešenie 4 balkónov na podkrovných bytoch 3.600,-€).
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie informáciu o ukončení zákazky Oprava balkónov a zastrešenie balkónov na
bytových domoch s.č. 505 a 506.
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, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
- Zákazka na Kompletnú sanáciu balkónov na BD č. 555 a 556 bola čiastočne ukončená, nakoľko
klimatické podmienky nedovoľujú v stavebných prácach pokračovať. Dňa 22. 11. 2021 bola
stavba – 14 balkónov na BD č. 556 prevzatá, bol spísaný preberací protokol, pri preberaní neboli
zistené žiadne nedostatky, nedorobky. Cena odovzdaného diela je 13 903,20 € (t.j. v prepočte
993,08€/ balkón). V prácach bude firma pokračovať v jarných mesiacoch, termín na ukončenie
diela je 15.6.2022.
p. Ľuboš Čajnák vzniesol dotaz, či nebolo oplechovanie uvedené v zákazke.

Starostka odpovedala, že klasické oplechovanie áno, ale jedná sa o dodatočné oplechovanie
Bežne sa oplechováva balkón len z vrchu. Ide o dodatočné oplechovanie čela a bokov balkónov,
oplechovaním sa zamedzí zatekaniu balkónov a poškodzovaniu omietky.
Mgr. Anna Fáberová podotkla, že stavebný dozor mala mať obec už od začiatku realizácie stavby.
Starostka odpovedala, že v zmluve nebolo uvedené, že obec musí mať stavebný dozor. Do
budúcnosti ak sa bude zadávať zákazka bude trvať na tom, aby boli vyčlenené finančné
prostriedky nielen na zákazku ale aj na stavebný dozor.
Po krátkej diskusii sa poslanci dohodli, že obec na každú investičnú akciu zabezpečí stavebný
dozor.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie informáciu, že zákazka na kompletnú sanáciu balkónov na bytové domy s. č.
555 a 556, bola čiastočne ukončená, nakoľko klimatické podmienky vzhľadom na kvalitu prác
nedovoľujú v stavebných prácach pokračovať. Termín ukončenia diela je 15.06.2022.

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, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Starostka ďalej informovala:
- výmena vane v byte č. 9 v bytovom dome s.č. 555, bude realizovaná v priebehu budúceho
týždňa. Dňa 29.11.2021 po dohode s nájomníčkou by mali byť z 2 stien odstránené obkladačky,
natiahnutá omietka, založené nové obkladačky a vymenená vaňa
- odvodnenie miestnej komunikácie – odrážka a nábehové obrubníky budú osadené v 48. týždni
z dôvodu Covid-19 ako aj z dôvodu dočasného vypredania materiálu, ktorý sa musel objednať
- návrh rozpočtu je od 22. 11. 2021 zverejnený na úradnej tabuli, ako aj na webovom sídle obce,
svoje návrhy a pripomienky môžu poslanci doručovať na obecný úrad v termíne do 1.12.2021 do
12.00h.. Rozpočet sa bude schvaľovať na najbližšom rokovaní, ktoré sa uskutoční dňa 7. 12. 2021
so začiatkom o 16.30h a rokovania sa zúčastní aj konateľ externej účtovníckej firmy Ing. Brziak.
Po schválení záverečného účtu za rok 2020 sme mali na rezervnom fonde viac ako 380.000,-EUR
takže na investície máme dostatok finančných prostriedkov
- 05.12.2021 Mikuláš navštívi detičky pred ich domovom. Balíčky sú zabezpečené. Po skúsenosti
z predchádzajúceho roka sme zaistili 2 Mikulášov. Preto požiada poslancov, aby si našli čas
a prišli pomôcť. Zraz je v nedeľu 05.12.2021 o 13.15h na obecnom úrade.
- Keďže ani v tomto roku epidemiologická situácia nedovolila, aby sa uskutočnilo stretnutie so
seniormi z našej obce v rámci Mesiaca úcty k starším, objednali sme vitamínové balíčky, ktoré
budú v decembri spolu s kalendármi, novinami a 10,- eurovými poukážkami roznesené
dôchodcom nad 70 rokov s trvalým pobytom na území obce.

- Na 30. novembra je naplánovaná vakcinácia v našej obci pod názvom VAKCIZUZKA v čase od
12.00h do 14.00h. V tomto čase má možnosť každý, kto prejaví záujem dať sa zaočkovať
jednodávkovou vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson
- od 19. novembra do 26. novembra máme zatvorenú MŠ z dôvodu pozitivity jedného zo
zamestnancov. MŠ bude opäť otvorená 29. novembra, ak Vláda dovtedy neschváli celoplošný
lockdown.
- dňa 23. novembra v popoludňajších hodinách bola do podateľne obce doručená žiadosť
o odkúpenie pozemku KN-C parc. č.1232/2 k.ú. Liptovská Porúbka o výmere 19m2. Na tomto
pozemku sa nachádza schodisko, ktoré je prístupovou cestou k RD č. 194.
Starostka poprosila poslancov, aby sa k žiadosti vyjadrili.
p. Ľuboš Čajnák súhlasí s odpredajom pozemku pod schodiskom, nakoľko vlastníci nehnuteľnosti
s.č. 194 nemajú iný prístup k rodinnému domu a ide o jestvujúcu stavbu.
Mgr. Anna Fáberová a Roman Kuffa nesúhlasili s odpredajom pozemku pod stavbou.
P. Ladislav Hutka, Ing. Milan Vlček, Ing. Katarína Piklová, Ing. Rudolf Eliáš a Ing. Martin Lenárt
súhlasili s návrhom p. Čajnáka. Poslanci navrhli cenu za odpredaj vo výške 13,40 EUR za m2.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Berie na vedomie žiadosť vlastníkov nehnuteľnosti s.č. 194 o odkúpenie pozemku,
novovytvorená parcela KN-C č. 1232/2, zastavané plochy o výmere 19m2.
B) Schvaľuje zámer na odpredaj majetku obce, novovytvorená parcela KN-C č. 1232/2,
zastavané plochy o výmere 19m2. zameraná GP č. 44820208-53/2021 vyhotoveného dňa
06.09.2021, podľa § 9) a ods. 8 písm. b) zákona o majetku obcí č. 138/1991 Z.z. za cenu 13,40
€/m2 v celkovej sume 254,60 € do BSM Jozefovi Mackovi s manželkou Vierou, ktorí sú
vlastníci stavby – prístupové schodisko k rodinnému domu s.č. 194 nachádzajúcej sa na
predmetnej parcele. Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 8
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, p. Ladislav Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína
Piklová, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: Mgr. Anna Fáberová, p. Roman Kuffa
Starostka požiadala, aby poslanci príspevky do obecných novín doručili do 03.12.2021. Korektúry
prebehnú začiatkom budúceho týždňa nech sa dajú čím skôr do tlače.
Od 01.12.2021 budú prijatí do pracovného pomeru dvaja obecní policajti. Školenie pre získanie
odbornej spôsobilosti budú absolvovať v marci. Oboznámia sa s obcou, všeobecne záväznými
nariadeniami obce a v priestoroch bývalého novinového stánku si pripravia kanceláriu.
Interpelácie poslancov:
p. Ľuboš Čajnák vzniesol dotaz, či zmluva na oplotenie cintorína bude podpísania ešte tento rok.
Starostka odpovedala, že zmluva o dielo bude s dodávateľom uzatvorená tento rok

Mgr. Anna Fáberová vzniesla dotaz na výberové konanie na pozíciu riaditeľka materskej školy.
Starostka odpovedala, že uchádzači, ktorí svoje žiadosti doručili na obecný úrad nespĺňajú
kvalifikačné predpoklady na pozíciu riaditeľky materskej škôlky. Termín ukončené výberového
konania je 30.11.2021. V prípade, že bude opäť neúspešné obec zverejní inzerát na pozíciu
kvalifikovanej učiteľky.
Mgr. Anna Fáberová požiadala vypracovanie prehľadu exekúcií do ďalšieho zastupiteľstva.
Vzniesla dotaz na osadenie značenia ulíc a termínu kedy si občania budú môcť dať zapísať ulice
do občianskych preukazov.
Starostka odpovedala, že podklady máme spracované a po ich skompletizovaní ich pracovníčka
Okresného úradu Liptovský Mikuláš začiatkom januára nahodí do centrálneho registra adries.
Z dôvodu moratórií pri voľbách ako aj sčítaní nebolo možné realizovať zapísanie ulíc, súpisných
a orientačných čísel. Zamestnanci postupne budú osádzať stĺpiky s tabuľkami.
9. Starostka ukončila rokovanie obecného zastupiteľstva o 18.39h.. Poďakovala prítomným za účasť.
Najbližšie rokovanie sa podľa schváleného harmonogramu uskutoční 07.12.2021 so začiatkom
o 16.30h.. Starostka poprosila poslancov o účasť, nakoľko sa bude schvaľovať rozpočet a Plán
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2022.
Zapísala: p. Miriam Pallová, v.r.
Starostka: Mgr. Jana Gazdičová, v.r.
Overovatelia zápisnice: Ing. Katarína Piklová, v.r.
p. Ľuboš Čajnák, v.r.

