Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovská Porúbka
konaného dňa 18. mája 2021
Prítomní: Mgr. Jana Gazdičová, starostka
Poslanci: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Ing. Martin Lenárt, Ing.
Katarína Piklová
Ospravedlnení: Mgr. Michal Harich, p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa, Ing. Milan Vlček
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. 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.

Otvorenie a schválenie programu
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 16 –36/2021 zo dňa 20.04.2021
VZN č. 3/2021 o Obecnej polícii v Liptovskej Porúbke
Ponuka rekonštrukcie striešky a sanácie oporného múru domu smútku
Rozpočtové opatrenie č. 8/2021
Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých psov v karanténnej stanici
Byt č. 11 v bytovom dome s.č. 59
Žiadosť o odkúpenie pozemku
Rôzne informácie a interpelácie poslancov

Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína
Piklová,
Zdržali sa: 0
Proti: 0
2. Do návrhovej komisie starostka navrhla: Ing. Martina Lenárta, Ing. Rudolfa Eliáša a p. Ľuboša
Čajnáka vyhotovením zápisnice poverila p. Miriam Pallovú, za overovateľov zápisnice určila Ing.
Katarínu Piklovú, Mgr. Annu Fáberovú
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. Martin Lenárt, Ing. Rudolf Eliáš a p. Ľuboš Čajnák

B) Berie na vedomie určenie zapisovateľky p. Miriam Pallovej a overovateľov zápisnice
Ing. Katarína Piklová, Mgr. Anna Fáberová
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína
Piklová,
Zdržali sa: 0
Proti: 0
3. Pri kontrole plnenia uznesení č. 16-36/2021 zo dňa 20. 4. 2021 starostka postupne prešla
jednotlivé uznesenia. Na záver konštatovala, že uznesenia sa plnia priebežne.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 16 –36/2021 zo dňa
20.04.2021 a konštatuje ich priebežné plnenie.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína
Piklová,
Zdržali sa: 0
Proti: 0
4. Návrh VZN č. 3/2021 o Obecnej polícii v Liptovskej Porúbke bol zverejnený na webovom
sídle obce a na úradnej tabuli v lehote od 3. 5. 2021 do 18. 5. 2021. Pripomienky boli zapracované
do finálnej verzie, ktorá bola poslancom doručená. Dňa 18. 5. 2021, pred rokovaním OZ sa
uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcom náčelníka Mestskej polície Liptovský Mikuláš p.
Igorom Petrom, ktorý odpovedal na otázky týkajúce sa fungovania obecnej polície a prisľúbil
pomoc pri realizácii výberového konania a pri zahájení činnosti obecnej polície.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke sa uznieslo na prijatí:
Všeobecne záväzného nariadenia VZN č. 3/2021 o obecnej polícii v Liptovskej Porúbke
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína
Piklová,
Zdržali sa: 0
Proti: 0

5. Spoločnosť BAU-SK s.r.o. Lokca začala s prácami na oprave zateplenia a fasády domu smútku.
Na kontrolnom dni, ktorý sa konal 5. 5. 2021 za prítomnosti konateľa spoločnosti BAU-SK p.
Subjaka, stavebného dozoru p. Chomu bolo zistené, že pri zadávaní súťažných podmienok na
opravu zateplenia a fasády domu smútku sa zabudlo na striešku nad hlavným vchodom do domu
smútku a na oporný múr pri technickom vchode do domu smútku. Dodávateľ obci vypracoval
cenové ponuky na rekonštrukciu striešky nad hlavným vchodom do budovy v celkovej výške
1.153,20 € a na sanáciu oporného múru vedľa zadného vchodu do budovy. Poslanci v krátkej
diskusii jednomyseľne súhlasili s rekonštrukciou striešky a sanáciou oporného múru domu
smútku.

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Schvaľuje navýšenie ceny na vybudovanie striešky nad hlavným vchodom na dome smútku
v rámci zákazky ,,Zateplenie obvodového plášťa domu smútku “ v celkovej výške 1153,20 € cez
stavebnú firmu BAU-SK, s.r.o., Lokca
B) Schvaľuje Sanáciu oporného múru domu smútku v celkovej výške 1539,60 € ako samostatnú
zákazku s nízkou hodnotou cez stavebnú firmu BAU-SK, s.r.o., Lokca
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína
Piklová,
Zdržali sa: 0
Proti: 0
6. Poslanci spolu so starostkou prešli návrh rozpočtového opatrenia č. 8. Rozpočtovým opatrením
sa navyšujú účelovo viazané príjmy a účelovo viazané výdavky v súvislosti s testovaním na
ochorenie COVID-19. Hlavná kontrolórka poslancov oboznámila so svojím stanoviskom v ktorom
konštatovala, že uvedená zmena rozpočtu nepodlieha schváleniu orgánmi obce, nakoľko sa jedná
o účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu a finančné prostriedky sa čerpajú v súlade
s princípom hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2021 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 účelových príjmov vo výške
7.640,-€ a povolené prekročenie a viazanie účelových bežných výdavkov vo výške 7.640,-€.
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, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína
Piklová,
Zdržali sa: 0
Proti: 0
7. V zmysle novely zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti, ktorá okrem iného upravuje aj
podmienky odchytu túlavých zvierat na území obce a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo
útulku pre zvieratá prostredníctvom osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat a ktorej bolo
vydané rozhodnutie podľa §6, ods.2, písm. a). Vzhľadom na uvedené skutočnosti obec vykonala
prieskum trhu na poskytovateľa tejto služby, najvýhodnejšie zmluvné podmienky predložila firma
Domáci miláčik s.r.o. Párnica. Paušálny poplatok vo výške 0,03 €/obyvateľ/mesiac, t.j. 432,- Eur
ročne. Za každý uskutočnený odchyt budú obci účtované náklady za najazdené kilometre 0,30
€/km a poplatok za odchyt psa vo výške 50,- €.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje zmluvné podmienky pre uzatvorenie zmluvy na odchyt a umiestnenie túlavých psov
v karanténnej stanici so spoločnosťou Domáci miláčik s.r.o., Párnica

Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína
Piklová,
Zdržali sa: 0
Proti: 0
8. Na obec bolo doručené Uznesenie o zastavení súdneho konania v spore o vypratanie bytu č. 11
v bytovom dome s.č. 59 z dôvodu úmrtia odporcov. Obec listom vyzvala užívateľov bytu, ktorí
t.č. užívajú byt bez právneho titulu, aby sa dostavili na obecný úrad. Poštu v odbernej lehote
neprevzali. Obec bude prostredníctvom právneho zástupcu žiadať o vypratanie bytu cestou
súdneho konania.
Mgr. Anna Fáberová navrhla dohodnúť sa na nejakej lehote dokedy bude návrh na vypratanie
podaný, keďže dlh vo výške 18.000,- nie je málo a ako je možné, že poslanci o tom nevedeli.
Starostka odpovedala, že dlh je zo starých rokov. Keďže Mesto Liptovský Hrádok bolo
opatrovníkom odporcu, obec si pohľadávky vyplývajúce z nájomného zabezpečila. Taktiež bola
vykonávaná exekučná zrážka v sociálnej poisťovni. Žaloba o vypratanie bytu bola podaná v roku
2016. Taktiež na minulom OZ boli poslanci informovaní, že sa obec prihlásila do dedičského
konania.
Hlavná kontrolórka poznamenala, že poslanci o tejto skutočnosti boli informovaní aj v jej
správach v stanovisku hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu aj v záverečnom účte obce.
Ing. Rudolf Eliáš konštatoval, že poslanci boli informovaní o výške pohľadávok, ktoré obec
eviduje voči nájomcom.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie informáciu, že Okresný súd Liptovský Mikuláš Uznesením zastavil konanie
v spore o vypratanie bytu č. 11 v bytovom dome s.č. 59 s príslušenstvom.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína
Piklová,
Zdržali sa: 0
Proti: 0
9. Na predchádzajúcom rokovaní OZ dňa 20.4.2021 boli poslanci oboznámení so žiadosťou p.
Pagáča o odkúpenie časti pozemku KN-C č. 1252/1, ktorý je vo vlastníctve obce. Hlavná
kontrolórka poslancov upozornila, že ak sa rozhodnú časť pozemku odpredať, jediný spôsob,
akým je možné predaj realizovať je verejná obchodná súťaž. Starostka požiadala poslancov, aby
sa k žiadosti vyjadrili.
Mgr. Anna Fáberová vzniesla dotaz, či sa nedá pozemok využiť pre peších na chodník. Nesúhlasí
s odpredajom, nie je to veľká časť pozemku.
Starostka odpovedala, že v minulosti obec žiadala Správu ciest Žilinského samosprávneho kraja
o stanovisko, bolo nám oznámené, že šírka cesty nezodpovedá daným požiadavkám a aj z dôvodu
ochranného pásma cesty nie je možné chodník vybudovať na tomto mieste.

Ing. Rudolf Eliáš vyjadril nesúhlas s odpredajom pozemku, nakoľko obec bude v budúcnosti
vykupovať pozemky pod miestnymi komunikáciami a takto sa môže cena navýšiť.
Ing. Martin Lenart nesúhlasil s odpredajom, skôr by sa priklonil k nájmu.
Ing. Katarína Piklová nesúhlasila s odpredajom
p. Ľuboš Čajnák sa nevedel rozhodnúť a vzniesol dotaz, že v prípade, keby obec chcela dať
pozemok do nájmu, ako by mala postupovať.
Hlavná kontrolórka odpovedala, že aj nájom by musel ísť tou istou formou ako predaj a jednou
z podmienok by bolo neoplotenie pozemku.
Po krátkej diskusii poslanci jednomyseľne nesúhlasili s odpredajom časti pozemku.
10. V bode rôzne najprv informovala starostka a potom bol poskytnutý priestor pre interpelácie
poslancov.
Starostka informovala:
- miestny potok sa po prívalových dažďoch v noci zo 17. na 18. mája vybrežil pri rodinnom dome
s.č. 74. Dobrovoľní hasiči celú noc situáciu na miestnom potoku monitorovali, ráno sa vrecoval
sypký materiál, aby sa zamedzilo vytekaniu vody na komunikáciu. V priebehu dňa situáciu na
vodnom toku monitorovali zamestnanci obce, keďže hydrologická výstraha SHMU pred
povodňami z trvalého dažďa bola predĺžená do 18.5. 2021 do 19.00h. Keďže miestny potok patrí
pod správu Slovenského vodohospodárskeho podniku Piešťany, závod Povodie Váhu. Obec
požiada správu o vyčistenie koryta potoka od nánosov zeminy a o jeho prehĺbenie na niektorých
miestach.
- Urgovali sme dokončenie odvodnenia štátnej cesty III. triedy smerom na Ulicu v Kúte. Podľa
informácií riaditeľa Správy ciest ŽSK, závod Liptov bude táto investičná akcia ukončená
v termíne do 15. 6.2021
- dňa 14. 5 .2021 o polnoci bol ukončený núdzový stav, mimoriadna situácia trvá naďalej. V tejto
súvislosti bolo ukončené testovanie na ochorenie COVID-19 na obciach. Doteraz boli obci
preplatené takmer všetky testovania, až na to posledné konané dňa 14.5.2021 vo výške 720,- €.
Preplatené finančné prostriedky obci pokryjú všetky náklady spojené s testovaním.
- t.č. obecný úrad funguje bez ekonómky, nová pani ekonómka využila ustanovenia Zákonníka
práce a ukončila pracovný pomer v skúšobnej lehote bez udania dôvodu. Nájsť ekonómkuúčtovníčku, ktorá má skúsenosti a znalosti z účtovníctva samosprávy, vrátane ďalších úsekov
činností, je problém. Situáciu sme vyriešili nasledovne: účtovníctvo a mzdy budú spracovávané
dodávateľsky spoločnosťou FreeEkon s.r.o. Liptovský Mikuláš v cene 600,- €/mesiac. Evidenciu
pokladne, úhrady faktúr, objednávky a zverejňovanie bude robiť novoprijatý zamestnanec na
skrátený úväzok 25 hodín/týždeň. Prijatými opatreniami nebudú navýšené výdavky na prevádzku
obecného úradu.
-Na základe podnetu doručeného na Okresný úrad, odbor životného prostredia, bola vykonaná
kontrola čiernych skládok v lokalite Lazy. Čierna skládka však bola odstránená ešte pred
kontrolou, nakoľko zamestnancov na ňu upozornili p. Rudolf Eliáš.

Starostka poďakovala sociálnej komisii, ktorá navštívila jubilantov a požiadala poslancov, aby do
ďalšieho rokovania zvážili možnosť zorganizovania akcie pre deti ku koncu školského roka alebo
v priebehu prázdnin. Taktiež aby popremýšľali nad regionálnymi účinkujúcimi na kultúrne
podujatie Výstup na Slemä.
Interpelácie poslancov:
Ing. Martin Lenárt upozornil na nefungujúci rozhlas.
Pri búrke došlo k poškodeniu zosilovača. Servisný technik ho má prísť opraviť.
Ing. Katarína Piklová sa informovala, ako majú postupovať občania v prípade poruchy káblovej
televízie .
Starostka odpovedala, že číslo na poruchy je uvedené aj v kalendári, ktorý dostali od obce.
Telefónne číslo na poruchy je 0917 678 799. Poruchu následne odstráni technik spoločnosti TESmedia, s.r.o., ktorá spravuje káblovú televíziu.
Mgr. Anna Fáberová navrhla obnoviť tabuľu na smútočné oznámenia pri potravinách CBA
VEREX.
Stará tabuľa bola súčasťou pôvodnej Úradnej tabule, ktorá bola z dôvodu zlého technického stavu
demontovaná a nahradená novou. Zamestnanci obce vyrobia stojky a osadia tabuľu na smútočné
oznámenia.
Mgr. Anna Fáberová vzniesla dotaz, prečo je obecný úrad stále zatvorený.
Starostka odpovedala: Obecný úrad nie je zatvorený. Uzamyká sa z dôvodu, že okres Liptovský
Mikuláš je podľa covid automatu v ružovom stupni varovania. Po zazvonení sú stránky
vybavované priebežne, čakajú len v prípade, že zamestnanci obce vybavujú inú stránku. Akonáhle
bude okres preradený do oranžového stupňa varovania obecný úrad sa nebude zamykať. Toto
opatrenie bolo prijaté z dôvodu ochrany zdravia zamestnancov obce ako aj občanov.
Mgr. Anna Fáberová na základe dotazu občana, ktorý si pri obchode prečítal zápisnicu z OZ sa
opýtala na nákladné autá, ktoré zvážajú drevo. V zápisnici bolo uvedené, aby sa hlásili starostke.
Prečo ich nahlasovať starostke, keď na obci sú kamery a umiestnená kamera je aj pri moste.
Starostka odpovedala: na predchádzajúcom rokovaní OZ sme hovorili o novej miestnej
komunikácii ku škole v prírode, ktorá je v správe obce a nie o štátnej ceste III. triedy na moste,
ktorá je v správe Žilinského samosprávneho kraja, závod Liptov. Kontrolu dodržiavania
dopravného značenia môže vykonávať len Dopravný inšpektorát Liptovský Mikuláš, ktorý sme
listom požiadali o súčinnosť a kontrolu dodržiavania dopravného značenia v obci.
Ing. Katarína Piklová pochválila zamestnancov obce a vzniesla dotaz, či poslanci môžu
konkrétnemu zamestnancovi navrhnúť odmenu.
Odmeny zamestnancov sú v zmysle poriadku odmeňovania v kompetencii štatutára a sú vyplácané
2x ročne podľa zásluh.
p. Ľuboš Čajnák vzniesol dotaz na zamerania obecného pozemku pri rodinnom dome s.č. 121.
Zameranie pozemku je objednané u geodeta, malo by sa realizovať v 21. týždni.

p. Ľuboš Čajnák navrhol zaslať upozornenie majiteľovi Školy v prírode.
balkónoch budovy.

Deti behajú po

13. Starostka ukončila rokovanie obecného zastupiteľstva o 18:16 h. Poďakovala prítomným za
účasť. Najbližšie rokovanie sa podľa schváleného harmonogramu uskutoční 15.06.2021 so
začiatkom o 16.30h.
Zapísala: p. Miriam Pallová, v.r.
Starostka: Mgr. Jana Gazdičová, v.r.
Overovatelia zápisnice: Mgr. Anna Fáberová, v.r.
Ing. Katarína Piklová, v.r.

