Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovská Porúbka
konaného dňa 20. októbra 2020
Prítomní: Mgr. Jana Gazdičová, starostka
Poslanci: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Ing. Martin Lenárt, Ing. Milan Vlček, p. Ladislav
Hutka
Ospravedlnení: p. Danuša Beláková - hlavná kontrolórka, p. Ľuboš Čajnák, Mgr. Michal Harich, p.
Roman Kuffa, Ing. Katarína Piklová,
Ďalej prítomná: p. Miriam Pallová - odborný referent
1. Rokovanie otvorila Mgr. Gazdičová, starostka. Prítomní boli 5 poslanci, takže obecné
zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné. Svoju neúčasť na dnešnom rokovaní ospravedlnili p. Danuša
Beláková - hlavná kontrolórka, p. Ľuboš Čajnák, Mgr. Michal Harich, p. Roman Kuffa a Ing.
Katarína Piklová. Konštatovala, že pre potreby vyhotovenia zápisnice sa z rokovania vyhotovuje
audiozáznam. Pozvánka s návrhom programu bola poslancom doručená, 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.

Otvorenie a schválenie programu
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 79 - 97/2020 zo dňa 22.09.2020
Správa hlavnej kontrolórky na úseku verejného obstarávania Obce Liptovská Porúbka
Rozpočtové opatrenia č. 15/2020, 16/2020 a č. 17/2020
Správa o úrovni výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach materskej školy
v školskom roku 2019/2020-prvý polrok
7. Výzva Environmentálneho fondu na dotácie pre rok 2021
8. Žiadosť MF SR o poskytnutie návratných finančných výpomocí obciam na kompenzáciu
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
9. Rôzne informácie a interpelácie poslancov
10. Záver
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
2. Do návrhovej komisie starostka navrhla p. Ladislava Hutku, Ing. Rudolfa Eliáša a Ing. Milana
Vlčeka, vyhotovením zápisnice poverila p. Miriam Pallovú, a za overovateľov zápisnice určila Mgr.
Annu Fáberovú a Ing. Martina Lenárta.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
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A) Volí návrhovú komisiu v zložení: Ing. Milan Vlček, Ing. Rudolf Eliáš a p. Ladislav Hutka
B) Berie na vedomie určenie zapisovateľky p. Miriam Pallovej a overovateľov zápisnice Mgr. Anny
Fáberovej a Ing. Martina Lenárta
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
3. Pri kontrole plnenia uznesení č. 79-97/2020 zo dňa 22.09.2020, starostka postupne prešla
jednotlivé uznesenia. Pri Uzneseniu č. 85 konštatovala, že prehľad hospodárenia podľa jednotlivých
stredísk bol poslancom doručený spolu s ostatným pracovným materiálom a dotazy k nemu zo strany
poslancov neboli vznesené. K Uzneseniu č. 88- byt bol pridelený náhradníčke, nakoľko p. Lýdia
Kočtúchová byt neprijala. Následne po dohode s bytovou komisiou bola uskutočnená výmena bytov.
K Uzneseniu č. 91 informovala, že termovízia a spracovanie posudku sú objednané. Nájomca bytu č.
6 v bytovom dome s.č. 505 bol písomne upozornený na povinnosť byt temperovať. K Uzneseniu č.
96 informovala, že Výberová komisia zasadala, vylúčila jedného uchádzača z hodnotiaceho procesu
pre mimoriadne nízku cenu zákazky „Zateplenie obvodového plášťa domu smútku“ a nedostatočné
vysvetlenie cenového rozdielu. Komisia ďalší hodnotiaci proces prenechala na elektronický portál
TENDERNET. Víťaznú ponuku predložila firma BAU-SK s.r.o. Lokca, ktorá nie je platcom DPH,
výsledná cena je 23.671,89€. Predseda návrhovej komisie Ing. Milan Vlček prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie informáciu, že víťaznú cenovú ponuku na zákazku ,,Zateplenie obvodového
plášťa domu smútku predložila firma BAU-SK s.r.o., Lokca. Vysúťažená cena 23.671,89 €. Verejné
obstarávanie bolo realizované prostredníctvom elektronického portálu TENDERNET bez
automatického vyhodnotenia v súčinnosti s výberovou komisiou.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
K Uzneseniu č. 97 starostka informovala, keďže verejné obstarávanie bolo neúspešné na zákazku ,,
Oprava a prestrešenie balkónov v bytovom dome č. 505 a č. 506 “ boli oslovení živnostníci
s predmetom činnosti v rámci lokality. Po doručení cenových ponúk zasadne Výberová komisia
a ponuky vyhodnotí.
Na záver starostka konštatovala, že uznesenia sa plnia priebežne.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 79 – 97 /2020 zo dňa
22.09.2020 a konštatuje ich priebežné plnenie
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Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
4. Správa hlavnej kontrolórky na úseku verejného obstarávania obce Liptovská Porúbka so
stanoviskom starostky bola poslancom doručená k preštudovaniu spolu s ostatným materiálom
v predstihu. Keďže kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky zo strany poslancov neboli vznesené
žiadne dotazy.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky na úseku verejného obstarávania Obce Liptovská
Porúbka
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
5. Návrhy rozpočtových opatrení č. 15/2020, č. 16/2020 a č. 17/2020 spolu so stanoviskom hlavnej
kontrolórky boli s ostatnými pracovnými materiálmi doručené poslancom v dostatočnom časovom
predstihu.
Rozpočtovým opatrením č. 15/2020 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie presun rozpočtovaných
prostriedkov vo výške 720,00 €v rámci schváleného rozpočtu pre školskú jedáleň, pričom sa nemenia
celkové príjmy ani celkové výdavky.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 15/2020 v súlade s §14 ods. 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 ani celkové výdavky. Rozpočtové opatrenie so stanoviskom hlavnej
kontrolórky tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Rozpočtovým opatrením č. 16/2020 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie presun rozpočtovaných
prostriedkov vo výške 874,00 € v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy ani
celkové výdavky.
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Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 16/2020 v súlade s §14 ods. 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 ani celkové výdavky. Rozpočtové opatrenie so stanoviskom hlavnej
kontrolórky tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Rozpočtovým opatrením č. 17/2020 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie presun rozpočtovaných
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy ani celkové výdavky.
K zmene dochádza z dôvodu zmeny metodiky UPSVaR Liptovský Mikuláš.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 17/2020 v súlade s §14 ods. 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 ani celkové výdavky. Rozpočtové opatrenie so stanoviskom hlavnej
kontrolórky tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
6. Správu o úrovni výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch v podmienkach Materskej školy
Liptovská Porúbka v školskom roku 2019/2020 - prvý polrok spracovala zastupujúca riaditeľka p.
Alena Mihoková. Starostka poslancov informovala o jej obsahu. Správa je k dispozícii na obecnom
úrade a v prípade záujmu si ju môžu poslanci podrobnejšie preštudovať.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie Správu o úrovni výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch v podmienkach
Materskej školy Liptovská Porúbka v školskom roku 2019/2020
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0

4

7. Starostka na minulom rokovaní obecného zastupiteľstva navrhla zapojiť sa do Výzvy
Environmentálneho fondu na dotácie na rok 2021 do oblasti C: Rozvoj odpadového hospodárstva
a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov. Poslanci sa vyjadrili, že súhlasia s jej návrhom.
Žiadosť bude spracovaná dodávateľskou firmou.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A, Súhlasí so zapojením sa do výzvy Environmentálneho fondu na nenávratnú dotáciu pre rok 2021,
oblasť C: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov
B, Súhlasí so spracovaním žiadosti dodávateľskou firmou
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
8. Na minulom rokovaní obecného zastupiteľstva boli poslanci informovaní o možnosti podať
Žiadosť na Ministerstvo financií Slovenskej republiky o poskytnutie nenávratných finančných
výpomocí obciam na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. Starostka
oboznámila poslancov so stanoviskom hlavnej kontrolórky k dodržaniu podmienok na prijatie
návratných zdrojov financovania v zmysle §17, ods. 6, 7, 8, 9, 10, 14 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.. V závere stanoviska hlavná kontrolórka
konštatuje, že Obec Liptovská Porúbka k 30.09.2020 neprekračuje celkovú sumu dlhu a sumu
ročných splátok z návratných zdrojov financovania v zmysle §17 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a aj po prijatí uvedeného úveru vo výške 20.000,00 € bude obec spĺňať všetky
zákonné podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania. V krátkej diskusii vystúpila Mgr.
Anna Fáberová a Ing. Milan Vlček, ktorí súhlasili s podaním žiadosti, nakoľko návratná finančná
výpomoc je bezúročná.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Súhlasí s podaním Žiadosti na Ministerstvo financií Slovenskej republiky o poskytnutie
návratnej finančnej výpomocí obci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku
2020 vo výške 20.000,-€
B) Berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu návratnej finančnej výpomoci
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Milan Vlček
Zdržali sa: 0
Proti: 0
9. V bode Rôzne informácie a interpelácie poslancov najprv informovala starostka a potom bol
poskytnutý priestor pre interpelácie poslancov.
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Starostka poslancov informovala:
- v dňoch 30. októbra až 1. novembra a 6. – 8. novembra nás čaká akcia „Spoločná zodpovednosť“
celoplošné testovanie občanov – bližšie informácie a pokyny, čo sa týka súčinnosti zo strany obce zatiaľ
nemáme
- koncom septembra bola zaslaná firme Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš výpoveď
z poskytovania služieb zabezpečenia triedeného zberu odpadov z obce. Plynie nám 3-mesačná
výpovedná lehota. Od 1.1.2021 nám bude tieto služby na základe novej zmluvy poskytovať firma
Brantner Poprad, s.r.o., ktorá bude zabezpečovať vrecový zber triedeného odpadu z domácností
každé dva týždne. Pri bytových domoch budú stojiská zachované
- kontajnery na biologicky rozložiteľný odpad budú pristavené budúci týždeň o ich umiestnení a čase
budú obyvatelia oboznámení prostredníctvo miestneho rozhlasu ako aj webového sídla. Taktiež bude
pristavená mobilná zberňa na nebezpečný odpad od 3 – 10. decembra 2020 na zbernom dvore pri
garážach
- zamestnanci obce začali s kosením cintorína po intenzívnych dažďoch, ktoré nás zdržali
minimálne týždeň. Uchádzači o zamestnanie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny pokosenú trávu
zhrabujú. Po dokosení cintorínu sa dokončí ostrihanie živého plota v časti obci Za Váhom.
- z dôvodu obmedzení súvisiacich s opatreniami bude vydané jedno číslo obecných novín do konca
roka
- dňa 13.10.2020 sa v obci vybrežil potok. Členovia DHZO Liptovská Porúbka ho zabezpečili
protipovodňovými zábranami aby nedošlo k poškodeniu cestného telesa ako aj okolitých
nehnuteľností. Taktiež potok monitorovali kým voda neklesla
Starostka vyslovila poďakovanie všetkým členom DHZO Liptovská Porúbka, ktorí sa zásahu
zúčastnili
Preukazy poslancov OZ boli doručené na obec starostka požiadala poslancov, aby si ich u p. Miriam
Pallovej prevzali.
- vzhľadom na platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 nie je možné zhromažďovanie
obyvateľov, preto sa tento rok nebude konať podujatie Mesiac úcty k starším a Mikulášska besiedka.
Obecný úrad zabezpečí balíčky pre deti do 15 rokov a seniorov nad 70 rokov, ktoré poslanci
a zamestnanci obce roznesú príjemcom
Mgr. Anna Fáberová pripomenula, že netreba zabudnúť na jubilantov, ktorí v tomto roku oslávili
životné jubileá 80, 85, 90 a viac rokov.
Starostka požiadala poslancov, aby doručili návrhy na rozpočet na budúci rok a navrhla zaradiť do
investičných akcií rozšírenie kamerového systému z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a ochrany
majetku ako aj oplotenie cintorína, aby nedochádzalo k poškodzovaniu hrobov a výzdoby
hospodárskymi zvieratami a poľovnou zverou.
Mgr. Anna Fáberová vzniesla dotaz na odstránenie prekážky na ceste pri rodinnom dome s.č. 199
a na opravu výtlkov v časti obce Za Váhom.
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Starostka odpovedala, že prekážka bude odstránená pri osadení odrážky. Na obec prišla ponuka na
vrecovaný asfalt. Objednáme paletu a výtlky budú postupne vyspravené.
p. Ladislav Hutka požiadal o doručenie pokynov ohľadom prevádzky domu smútku v čase
núdzového stavu.
10. Starostka ukončila rokovanie obecného zastupiteľstva o 17.46h. Poďakovala prítomným za účasť
a konštatovala, že najbližšie plánované rokovanie podľa schváleného harmonogramu bude 10.
novembra 2020 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. Martin Lenárt, v.r.
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