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Milí spoluobčania,
prichádza najkrajšia časť roka, na ktorú
s trpezlivosťou každoročne čakajú naši
najmenší, ale aj seniori a tiež dnešnou dobou uponáhľaní ľudia v aktívnom veku.
Vianoce bezpochyby patria k najkrajším
sviatkom v roku a prinášajú pokoj v duši,
rodinné šťastie, kopec úsmevov a šťastia,
ktoré môžeme vidieť hlavne v detských
očiach pri rozžiarenom stromčeku.
Keď na štedrý večer zasadneme k slávnostnému stolu v kruhu svojich blízkych a milovaných, opadne z nás zhon a uponáhľanosť z vianočných príprav a v túto chvíľu by sme si mali spoločne pripomenúť, že Vianoce vôbec
nie sú o blahobyte a prebytku materiálnych vecí, o ktoré sa opierame počas
celého roka, ale že Vianoce majú hlboký význam a obohacujú svojimi nepopierateľnými hodnotami. Hlavne našu dušu, ktorú dokážu zázračne naplniť
láskou a pokojom. Je len na nás, ako dlho si dokážeme uchovať tento pokoj
počas celého roka a rozdeliť našu lásku medzi našich najbližších a milovaných. Skúsme spoločne zabudnúť na prípadné nezhody a spory a uctime
si s pokorou a vierou jeden z najdôležitejších míľnikov našich dejín – narodenie Ježiša Krista. Naša viera v dobro a lásku nám pomáha pri prekonávaní každodenných väčších, či menších výziev, ktoré pre nás život pripravil.
Upriamme svoju pozornosť aj na tých, ktorí to najviac potrebujú, či sa jedná

o deti, chorých, ľudí v núdzi a všetkých,
ktorých postihla v tomto predvianočnom
čase nepriazeň osudu. Podajme im spoločne pomocnú ruku a doprajme aj im chvíľku
radosti, pokoja a presvedčenia, že dobrí ľudia ešte nevymreli a pohybujú sa v tichosti
aj medzi nami a sú pripravení nezištne pomáhať. Vážme si morálne hodnoty, ktoré
nám vštepovali naši rodičia, ochraňujme
sa a pomáhajme si nielen počas Vianoc, ale
počas celého roka a bude nám dopriaty
pôžitok z hodnôt, ktoré si nedokážeme kúpiť ani za všetky peniaze sveta.
Vážení spoluobčania, ďakujem za Vašu
podporu počas celého roka a prijmite prosím moje prianie na prežitie nádherných
Vianoc, plných lásky, pokoja a porozumenia. V novom roku 2020 Vám prajem pevné zdravie, veľa šťastia, rodinnej pohody
a úspechov ako v osobnom, tak i v pracovnom živote.
Mgr. Jana Gazdičová, starostka

Výstup na Slemä
V Nízkotatranskom masíve patrí Slemä k pietnym miestam, pretože tam počas Slovenského národného povstania tragicky zahynuli príslušníci 2. československej paradesantnej brigády, ktorí leteli z letiska Krosno na letisko Tri duby.
Trosky transportného lietadla Lisunov, ktoré havarovalo 13. októbra 1944, sa stali aj
v tomto roku cieľom vychádzky mnohých milovníkov prírody. Prišli sem turisti nielen z Liptova, ale aj z iných častí Slovenska. Ich cesta viedla od pamätníka v Skaličnej po turistickej trase Brtkovičnou dolinou. Od Brtkovice, kde sa pripája turistický
chodník z Liptovského Jána od Stanišovského sedla, je k vrcholu Slemä ešte polovica cesty a vedie v 5. ochrannom pásme NAPANT-u.
Výstup na Slemä k zvyškom lietadla, kde stojí pamätník a tabuľa s menami obetí,
patrí každoročne k najvýznamnejším podujatiam v obci. Snažíme sa pripomínať si
tieto historické udalosti preto, aby odkaz národnooslobodzovacieho zápasu nebol
hlavne mladej generácii ľahostajný a nebrali to na ľahkú váhu.
Tento rok účastníkom výstupu prialo počasie. Bol krásny slnečný deň a účastníci sa
mohli kochať nádhernými výhľadmi.

Po pietnom akte na vrchole Slemä sa
účastníci výstupu presunuli k pamätníku v Skaličnej. Po položení vencov pri
príležitosti osláv 75. výročia vyhlásenia
SNP a po príhovoroch starostky obce
Mgr. Jany Gazdičovej a predsedníčky
ZO SZPB Mgr. Marty Malejkovej nasledoval kultúrny program. Prítomným sa
predstavili Mestský dychový orchester
Liptovský Hrádok, skupina Kabát revival
Vráble. Na dobrú náladu hrala skupina
Flash z Liptovského Mikuláša. Súčasťou
podujatia boli ukážky hasiacej techniky
DHZO Liptovská Porúbka. súťaže, atrakcie pre deti a nechýbalo ani zlosovanie
vstupeniek, kde si účastníci výstupu odniesli domov viac ako šesťdesiat zaujímavých cien.
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Regionálne oslavy 75. výročia SNP na Podbanskom
SNP je úzko späté s históriou slovenského národa. Slováci počas druhej svetovej vojny touto formou vyjadrili svoj nesúhlas s politikou Nemecka a s fašizmom. Slovenský národ bol vždy vnímaný ako národ pokojný, ktorý sa nedokázal postaviť nielen
zlu, ale ani expanzii iných štátov. Práve SNP dokazuje, že Slováci dokážu v rozhodujúcej chvíli povedať svoje nie.
29. augusta 2019 sa konali regionálne oslavy SNP na Podbanskom, ktorých sa každoročne zúčastňuje aj naša obec. Členovia ZO SZPB Liptovská Porúbka pod vedením starostky Mgr. Jany Gazdičovej položili veniec k jednej zo 4 tatranských žúl Pamätníka SNP na Partizánskej lúke, uprostred vysokých tatranských smrekov. Tento
rok organizovala regionálne oslavy obec Pribylina.

Deň červených makov
Dátum 11. november je Dňom vojnových veteránov. Tento dátum bol vybraný symbolicky, pretože právne v tento deň roku 1918 vo Francúzsku podpísali Spojenci
a Nemecko prímerie, čím na západnom fronte ukončili boje 1. svetovej vojny. Symbolom tohto pamätného dňa sa stal kvet divých makov. Na znak úcty sa každý rok
v tento deň presne o 11 hodine a 11 minúte rozozvučia zvony nielen na Slovensku.
Členovia organizácie Jednota dôchodcov Slovenska Liptovská Porúbka spolu so zástupcami obce si uctili pamiatku Dňa veteránov krátkou spomienkovou slávnosťou
pri pamätnej tabuli venovanej obetiam 1. svetovej vojny v Evanjelickom kostole a. v.
Liptovská Porúbka. Prítomným sa prihovorila predsedníčka JDS Liptovská Porúbka
Božena Glavová. Následne účastníci pietneho aktu položili symbolické kytičky a zapálili sviečky aj pri pamätníku na Valentovom vŕšku.
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Mesiac úcty k starším
Október je vyhlásený ako Mesiac úcty k starším. Obec v spolupráci s Miestnou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska zorganizovala na 16. októbra v spoločenských priestoroch posedenie pre seniorov ako aj pre jubilantov, ktorí oslávili v roku 2019 okrúhle výročie. V úvode privítala prítomných a hostí predsedníčka
Božena Glavová, uviedla program a účinkujúcich. Deti z materskej školy si pripravili
program, s ktorým zožali od prítomných veľký potlesk. Popoludnie si členovia JDS
spestrili pesničkami a básňou.
Po ich vystúpení sa starostka Jana Gazdičová prihovorila seniorom aj jubilantom,
ktorí sa potešili darčekom a gratulácii k okrúhlemu životnému výročiu. V príhovore prirovnala pestrofarebnosť a malebnosť jesene, ktorá patrí k životu prírody, k farebnosti života človeka, jeho múdrosti, skúsenosti, spokojnosti a životného bohatstva, ktoré by mali patriť k jeseni života každého z nás. Príroda je pôvabná v každom
ročnom období a aj človek v jeseni života rozdáva krásu svojej osobnosti. Záverom
všetkým zaželala pevné zdravie, veselú myseľ, veľa spriaznených blízkych priateľov
a len tie najlepšie medziľudské vzťahy, dlhý život, vďačnosť a pomoc detí. „Nech je jeseň vášho života slnečná, plná lásky a pochopenia zo stany vašich najbližších.“
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Aj tento rok prišiel Mikuláš…
V piatok 6. decembra sa deti z našej obce potešili. Veď k nám prišiel Mikuláš a spoločne s deťmi rozsvietili vianočný stromček. Niektoré deti sa tešili, niektoré sa s plačom skrývali za svoje mamičky. Ale Mikuláš sa s nimi porozprával, milo sa im prihováral, vypočul si básničku či pesničku. Nakoniec od neho dostali všetky detičky
mikulášske balíčky so sladkosťami. Nechýbal ani čert, ktorý rozdával lízanky či anjeličkovia a Snehulienka s cukríkmi a ovocím. Poobede pokiaľ slniečko pokukávalo
na stromček bolo príjemne. Ku koncu sa už zozimilo, preto deťom dobre padol teplý
čaj a dospelým varené vínko.

Daniel Lang
Obec Liptovská Porúbka poskytuje finančnú dotáciu biliardovému klubu ŠKM Liptovský Hrádok na talentovaného Daniela Langa, ktorý sa každoročne zúčastňuje
Majstrovstiev Európy. Daniel je talentovaný a je vzorom pre mladších spoluhráčov.
Tu sú niektoré jeho úspechy za posledné roky:
Majstrovstvá Slovenska juniorov 2016 v hre č. 8 - 1. miesto
Challenge Tour Trenčín - 1. miesto
Junior cup. Prešov - 1. miesto
Majstrovstvá Európy 2016, Albánsko - 9. miesto
Medzinárodný turnaj juniorov – 3. miesto zo 44 hráčov z Poľska, Slovenska a Česka
Majstrovstvá Európy 2017, Holandsko - 5. miesto
Majstrovstvá Európy 2018, Holandsko - 9. miesto
Majstrovstvá Európy 2019, Taliansko - 9. miesto
Majstrovstvá Slovenska juniorov v hrách č. 9 a č. 10. – 1. miesto 2×
Dňa 10. 8. 2019 sa Daniel Lang so svojim spoluhráčom Radovanom Sekanom zúčastnili v Trenčíne turnaja dvojíc v hre č. 9. a umiestnili sa na 1. mieste spomedzi 31
dvojíc (62 hráčov).
Dňa 26. 10. 2019 sa uskutočnil Slovenský Pohár v Trenčíne v hre č. 9. Daniel sa
umiestnil na 3. mieste a kvalifikoval sa na Majstrovstvách Slovenska mužov v Bratislave kde dňa 29. 11-1. 12. 2019 skončil na krásnom 5. mieste spomedzi 16 najlepších mužov na Slovensku.
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Jozef Lenárt
Narodil sa 3. apríla 1923 v Liptovskej Porúbke, v rodine drevárskeho robotníka. Ľudovú školu navštevoval v rodnej obci, po jej skončení sa prihlásil na gymnázium
v Liptovskom Mikuláši. Zložité sociálne podmienky ho donútili odísť do Svitu, kde
pracoval ako robotník v Baťovej chemickej továrni na výrobu viskózových vlákien
a celofánu. V rokoch 1941–1942 pracoval v Zlíne, kde popri zamestnaní vyštudoval na chemickej priemyslovke a získal skúsenosti v Baťovej škole práce. Po návrate
do Svitu vstúpil v roku 1943 do ilegálnej KSS, zapojil sa do protifašistického odboja
a bojoval v SNP.
Po vojne začal pôsobiť v politike, v rokoch 1946–1947 bol vedúcim tajomníkom Oblastného výboru KSS v Poprade, neskôr bol pracovníkom aparátu ÚV KSS v Bratislave. V roku 1950 sa stal riaditeľom Závodov 29. augusta v Partizánskom, v rokoch
1951–1953 námestníkom ministra ľahkého priemyslu. Nasledujúce 3 roky študoval
na Vysokej straníckej škole ÚV KSSZ v Moskve, po jej absolvovaní pôsobil vo funkciách ÚV KSS v Bratislave, od roku 1958 bol aj členom ÚV KSČ. Od roku 1960 zasadal v Národnom zhromaždení v Prahe, po federalizácii Československa bol zvolený
do Snemovne ľudu Federálneho zhromaždenia v Prahe.
V roku 1962 bol zvolený za predsedu SNR, od septembra 1963 sa stal predsedom
vlády ČSSR. Vo funkcii predsedu vlády pôsobil až do apríla 1968, bol odvolaný, keď
počas Pražskej jari odstúpila vláda A. Novotného.
Zostal však naďalej predstaviteľom najvyššej politiky, o. i. tajomníkom ÚV KSČ pre
medzinárodné vzťahy a stranícku výchovu, bol členom československej delegácie
na moskovských rokovaniach v roku 1968, po okupácii vojskami piatich armád Varšavskej zmluvy bol členom delegácie, ktorá požadovala vytvorenie robotnícko-roľníckej vlády. V 70-tych rokoch presadzoval normalizačnú politiku, naďalej pôsobil v najvyšších straníckych funkciách ako člen predsedníctva ÚV KSČ a 1. tajomník ÚV KSS.
Po Nežnej revolúcii v roku 1989 bol zbavený funkcií a vylúčený z KSČ. Žil na dôchodku v Prahe. V roku 1995 sa začalo vyšetrovanie činnosti Jozefa Lenárta v auguste
1968. Spolu s M. Jakešom boli obžalovaní z prípravy vlastizrady. Súdny proces bol
ukončený v roku 2003, keď ich Vrchný súd v Prahe zbavil obžaloby. Jozef Lenárt zomrel 11. februára 2004 v Prahe, pochovaný je v Lipt. Porúbke.
Aj o Jozefovi Lenártovi platí, že človek je produktom svojej doby. Patril k československej politickej špičke, no vo vedomí skôr narodených je zapísaný ako umiernený
politik naklonený reformám. Ako predseda vlády pripravoval reformy, ktoré mali
zlepšiť upadajúce hospodárstvo. Uvedomoval si význam vedy a výskumu, udržiaval kontakty s významnými vedcami či predstaviteľmi kultúry. Presadzoval nákup
licencií a spoluprácu so západnými firmami, podporoval rozvoj automobilového
priemyslu, cestnej siete, energetiky, elektrotechniky, výpočtovej techniky, modernizáciu poľnohospodárstva. Presadzoval industrializáciu Slovenska, pri rozdeľovaní

investícií preferoval podporu regiónov
Slovenska.
Osobitnou kapitolou je vzťah Jozefa Lenárta k našej obci, k rodákom. Pomohol,
kde sa dalo. Aj po dlhoročnom pôsobení v Prahe hovoril po slovensky – spomínal si na odkaz krajanov, robotníkov
z píly v Porúbke, čo mu pri návšteve Prahy pripomínala jeho matka, ku ktorej sa
vracal, kedy sa len dalo.
Porúbčania prejavili pozitívny vzťah k Jozefovi Lenártovi v čase súdneho konania v rokoch 1995 – 2003. Podpísali petíciu proti jeho obvineniu. Pri príležitosti
55. výročia vypuknutia SNP bol Jozef Lenárt pozvaný na oslavy do rodnej obce,
napriek tomu, že mal zadržaný pas, vyšetrovacie orgány mu umožnili pricestovať. Jozef Lenárt v závere knihy Ladislava
Stískala Veci a vecičky Jozefa Lenárta hovorí: „...navštívil som rodný kraj, poklonil
som sa pamiatke matky, otca, rodiny, spolubojovníkov, stretol som sa so známymi
a blízkymi. Bol som šťastný, že sa tak stalo.
Slovensko mám stále pred očami, nosím
ho v srdci.“ Jozef Lenárt odpočíva na porúbčanskom cintoríne.

OZ PORÚBČANIA
Milí Porúbčania, naše občianske združenie by sa chcelo poďakovať za každú podporu, ktorú ste nám prejavili počas roka.
Rok 2019 sa končí a tak môžeme bilancovať čo sa nám podarilo. V prvom rade sme obnovili v spolupráci s obcou ples, ďalej sme zorganizovali darovanie krvi v obci, brigádu na cintoríne. Úspešní sme boli
v dvoch projektoch a to ,, Osadenie odpočívadiel v krajine", ktorý podporil Žilinský
samosprávny kraj a nákup materiálu na obnovu vstupov na cintorín od Komunitnej nadácie Liptov. Budeme sa snažiť ďalej pokračovať v práci a spraviť aspoň niečo
prospešné pre Vás a pre obec. Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov
a nech je rok 2020 lepší ako ten súčasný.
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DHZO Liptovská Porúbka
Členom zásahovej jednotky dobrovoľného hasičského zboru obce môže byť každý občan SR od 18 do 60 rokov. Po zápise
do DHZO ho domovská organizácia vyšle na základnú prípravu pre členov zásahových jednotiek. Až po tomto školení sa môže
zúčastňovať výjazdov. Ďalej môže byť hasič školený na ďalšie špecializované činnosti ako sú: operátor spojovacej techniky, technik-strojník, obsluha motorovej píly a ďalšie. Hodnosti v zásahovej jednotke začínajú pri najnižšej „hasič“ postupne môže člen
postúpiť na hodnosť „starší hasič“, „veliteľ družstva“, „veliteľ jednotky“. Ďalšími špecializovanými hodnosťami sú: „technik špecialista
odbornej služby“ a „technik strojník“. V závislosti od rastu funkcie rastú aj povinnosti jednotlivých členov. Od starostlivosti o vlastnú výstroj a výzbroj až po špecializované úlohy starostlivosti o techniku, spojovacie prostriedky, dýchacie prístroje a iné. Základnou jednotkou je družstvo ktoré tvorí veliteľ družstva a 3 až 8 členov. Tri družstvá tvoria čatu. Výjazdu velí veliteľ jednotky a najvyššou hodnosťou počas zásahu je veliteľ zásahu ktorý riadi činnosť všetkých jednotiek namieste mimoriadnej udalosti.
V prípade záujmu o činnosť v dobrovoľnom hasičskom zbore môže uchádzač osloviť ktoréhokoľvek člena DHZ a ten ho spojí
s veliteľom. Následne sa vyplnia všetky potrebné dokumenty a záujemca sa môže zapojiť do našej činnosti.

Činnosť DHZO od 7. 7. do 30. 9. 2019

28. 7. – účasť na podujatí „Na slávu hasičom“ ktoré sa konalo v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline. Podujatie organizuje okresné riaditeľstvo HaZZ spolu s múzeom.
Ako vďaku za prácu profesionálnych a dobrovoľných hasičov vedenie múzea umožnilo voľný vstup do skanzenu po dobu 6 mesiacov od konania akcie.
01. 8. – pomoc technickým službám mesta Liptovský Hrádok pri osádzaní exteriérových prvkov v meste.
17. 8. – účasť na obecnej akcii výstup na Slemä. Pomohli sme postaviť veľký pódiový stan,
stánky pre účastníkov. Zúčastnili sme sa pietneho aktu položenia vencov pri pamätníku
v Skaličnej a uctili si našich predkov bojujúcich v SNP. Počas akcie sme držali protipožiarnu hliadku a na záver spolu s pracovníkmi obce sme celé priestranstvo upratali.
18. 8 – Výjazd – o 21.13 h na požiadanie krajského operačného strediska jednotka vyšla na požiar hospodárskej budovy pri obci Kráľova Lehota. Ešte počas jazdy
k miestu mimoriadnej udalosti však operačný dôstojník náš výjazd zrušil a na jeho
príkaz sme sa vrátili na základňu. Požiar nebol taký rozsiahly ako bolo nahlásené.
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11. 9. – Výjazd – o 3.16 h na požiadanie krajského operačného strediska jednotka
vyšla k požiaru biomasy v areáli drevárskej firmy. Výjazd bol vykonaný zmenšeným
družstvom 2+1 na vozidle CAS TATRA 148. Do 10.30 h sme pracovali namieste mimoriadnej situácie kde sme odkrývali a hasili skryté ohniská.
14. 9. – o 6.00 h sme opäť vyrazili do areálu drevárskej firmy kde potrebovali zamestnanci pomoc pri dohášaní ďalších skrytých ohnísk na skládke biomasy.
12. 11. – Výjazd – o 23.42 h na požiadanie krajského operačného strediska jednotka
vyrazila k spadnutému stromu v okrajovej časti mesta Liptovský Hrádok. Strom spadol v dôsledku silného vetra a celou dĺžkou blokoval prejazd po miestnej komunikácii. Jednotka 13. 11. o 00.32 h vrátila na základňu.
13. 11. – Výjazd – o 8.48 h na požiadanie pracovníkov obecného úradu vyrazila jednotka na kontrolu miestneho potoka v našej obci. V najkritickejšom mieste sme položili vrecia s pieskom aby sa zabránilo vyliatiu potoka na miestnu komunikáciu.
Počas monitoringu sme narazili na spadnuté stromy a strhnutý kábel elektrického
vedenia pri budove bývalej školy. Stromy sme odpratali, miesto sme zabezpečili
proti vstupu nepovolaných osôb a o stave informovali pracovníkov poruchovej služby elektrární. Následne nás majiteľka jednej z nehnuteľností v našej obci požiadala
o pomoc zo strhnutou plechovou strechou z garáže. Počas silného vetra bola táto
zhodená do dvora susedného domu. Nakoľko bola značne poškodená, museli sme
ju rozdeliť na menšie časti a tak odpratať. Potom nás majiteľ susedného domu požiadal o pomoc s odstránením zlomených a poškodených stromov ktoré ohrozovali
osoby a stavby v okolí domu. Výjazd v našej obci bol ukončený o 16.07 h.
13. 11. – Výjazd – o 19.43 h na požiadanie krajského operačného strediska vyrazila jednotka do obce Lazisko. V dôsledku dlhotrvajúceho dažďa došlo k vybreženiu
miestneho potoka a hrozilo vytopenie rodinného domu. Jednotka vyrazila na vozidle AVIA s povodňovým vozíkom. Pri ohrozenom dome sme postavili protipovodňové bariéry a vrecia s pieskom. Skontrolovali sme priestor a o 23.14 h sme sa vrátili
na základňu.
14. 11. v podvečerných hodinách sa jednotka opäť vydala do obce Lazisko. Majiteľ
domu ohrozeného vodou z vybreženého potoka oznámil veliteľovi, že voda klesla
natoľko, že povodňové zábrany sa môžu odinštalovať.
14. 11. – Výjazd – o 19.15 h na požiadanie krajského operačného strediska vyrazila jednotka k motorestu Radovica v obci Malužiná. V kotolni a čističke odpadových
vôd stúpala spodná voda v dôsledku dlhotrvajúceho dažďa z predošlých dní. Vodu
bolo nutné nepretržite odčerpávať aby nedošlo k poškodeniu nehnuteľnosti a technického vybavenia motorestu. Pri tejto činnosti sa členovia jednotky striedali a výjazd bol ukončený 15. 11. o 14.40 h.

Počas výjazdov a pomoci občanom členovia našej jednotky strávili v teréne
od 12. do 15. 11. spolu 107 hodín.
V prípade mimoriadnej udalosti sme
pripravení pomôcť našim spoluobčanom pri ochrane ich majetku. Okrem
mimoriadnych situácií vieme na požiadanie pomôcť s čerpaním znečistenej
vody, čerpaním z veľkých hĺbok alebo
z uzavretých priestorov. V prípade potreby stačí kontaktovať zriaďovateľa jednotky ktorým je obecný úrad Liptovská
Porúbka.
V nasledovnom vykurovacom období
žiadame občanov našej obce aby dbali na bezpečnosť a protipožiarne opatrenia pri používaní vykurovacích telies
a rovnako aj na technický stav komínov.
Aby sme svojim konaním neohrozili životy a zdravie svoje aj svojich blízkych.
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Z rokovaní Obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 16. 4. 2019

Súhlasilo: - so zvolaním pracovného stretnutia so zástupcami Jednoty dôchodcov Slovenska Liptovská Porúbka za účelom určenia podmienok a možnosti poskytovania prepravnej služby - sociálny taxík pre občanov obce.
Zobralo na vedomie: - Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly – Pracovno-právne vzťahy, vrátane odmeňovania v obci
Liptovská Porúbka.
- Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2019 vo výške 4.062,- €.
Schválilo: - vyhotovenie geometrického plánu na parc. E-KN č. 193/2, zjednodušenej projektovej dokumentácie, a postup následnej opravy miestnej komunikácie,
- použitie Rezervného fondu v celkovej výške 10.000,- € v súvislosti s opravou a údržbou miestnej komunikácie smerom ku škole v prírode.
- Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2019 bežné výdavky vo výške 4.455,- € a kapitálové výdavky vo výške 10.000,-€.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 21. 5. 2019
Súhlasilo: - s umiestnením stavby spoločnosti ,,Rettenmeier Tatra Timber – Peletovacia linka,, v k.ú. Liptovský Hrádok za dodržania podmienky výrazného zníženia hluku a prašnosti – celkového dopadu na životné prostredie Obce Liptovská
Porúbka a jej obyvateľov.
- s poskytovaním sociálnej služby - prepravnej služby - sociálny taxík pre oprávnených občanov obce.
Zobralo na vedomie: - Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2019 vo výške 14.702,- €.
Schválilo: - zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2019 vo výške 8.000,- €,
- dotáciu pre Športový klub mesta Liptovský Hrádok v celkovej výške 400,- € na úhradu výdavkov spojených s účasťou občana Daniela Langa na Majstrovstvách Európy v biliarde v Taliansku,
- dotáciu z rozpočtu obce vo výške 150,- € na obnovu slovenského vojnového cintorína na Ukrajine,
- zakúpenie 2 ks fotopascí v hodnote do 300,- €/ks.
Uznieslo sa: - na prijatí Všeobecne záväzného nariadenia číslo 2/2019 o čistote a o ochrane verejnej zelene.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 18. 6. 2019
Zobralo na vedomie: - výsledky prieskumu trhu na opravu výtlkov miestnych komunikácií. Za dodávateľa prác bola vybratá
spol. RILINE s.r.o., Ružomberok,
- stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2018.
Schválilo: - Záverečný účet obce Liptovská Porúbka za rok 2018 bez výhrad,
- použitie prebytku hospodárenia obce za rok 2018 vo výške 148.620,45 € a zostatku finančných operácií vo výške
47.754,86 € na tvorbu rezervného fondu v celkovej výške 196.375,31 €,
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2019 vo výške 6.451,- €,
- zapojenie sa obce do výzvy Miestnej akčnej skupiny Horný Liptov na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu miestnej komunikácie.
- Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019,
- pridelenie 3- izbového obecného nájomného bytu č. 8 v bytovom dome č. 556 v Liptovskej Porúbke Patrikovi Pivkovi.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 9. 7. 2019
Zobralo na vedomie: - Správu hlavnej kontrolórky z vykonanej finančnej kontroly – účtovné doklady obce Liptovská Porúbka
za mesiac apríl 2019.
Uznieslo sa na prijatí: - Všeobecne záväzného nariadenia číslo 3/2019 o určení názvov ulíc, iných verejných priestranstiev a číslovaní budov.
- Všeobecne záväzného nariadenia Obce Liptovská Porúbka č. 4/2019 o určení výšky príspevku na činnosť
materskej školy a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Liptovská Porúbka, pričom bol zohľadnený poslanecký návrh na zvýšenie výšky príspevku
na činnosť materskej školy od zákonných zástupcov detí.
Schválilo: - Program odpadového hospodárstva Obce Liptovská Porúbka na roky 2016-2020.
- vysporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou
Súhlasilo: - s odkúpením pozemku novovytvorená parc. KN-C č. 1202/2

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 13. 8. 2019
Schválilo: - vykonanie opätovnej kontroly vo vytypovaných lokalitách udržiavania čistoty a poriadku. Termín kontroly bude
spresnený po konzultácii s Obvodným oddelením Policajného zboru Liptovský Hrádok.
- Štatút Obce Liptovská Porúbka.
- Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Liptovská Porúbka.
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- Smernicu o verejnom obstarávaní Obce Liptovská Porúbka.
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2019 vo výške 2.000.-€,
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 12/2019 vo výške 5.390,-€,
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 13/2019 vo výške 31.000,-€.
Zobralo na vedomie: - zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2019 vo výške 7.715,-€,
- čerpanie rozpočtu obce k 30.06.2019.
Súhlasilo: - so zapojením sa do výzvy Enviromentálneho fondu na rok 2020.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 17. 9. 2019
Zobralo na vedomie: - výsledok verejného obstarávania na stavbu ,,Rekonštrukcia- stavebné úpravy miestnej komunikácie Liptovská Porúbka, kde bola vybraná firma Cesty SK, s.r.o., Košice. Vysúťažená cena 27.614,30 € s DPH.
- Správu z vykonanej kontroly na úseku správy miestnych daní a poplatkov Obce Liptovská Porúbka
Schválilo: - kúpu pozemku parc. E-KN č. 113/502 v súvislosti s rekonštrukciou objektu na požiarnu zbrojnicu za cenu 8,50 € za m2,
- pridelenie 3- izbového obecného nájomného bytu č. 10 v bytovom dome č. 506 Petronele Kocmanovej.
Súhlasilo: - s opravou balkónov na bytových domoch č. 505 a 506 a so zastrešením balkónov byty č. 9 a 10 v bytových domoch
č. 505 a 506 za podmienky súhlasu projektanta stavby.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 22. 10. 2019
Zobralo na vedomie: - výsledok verejného obstarávania na zákazku Výtlky na miestnych komunikáciách ulica Pri železnici, vybraná firma Špeciálne cestné práce, SLOVKOREKT spol. s r.o., Liptovský Mikuláš, vysúťažená cena 1.848,-€
s DPH,
- výsledok verejného obstarávania na zákazku Tabuľky na názvy ulíc a orientačných čísiel v obci Liptovská
Porúbka, kde bola vybraná firma Smaltovňa Holíč s.r.o., vysúťažená cena 3.789,95-€ s DPH.
- Správu hlavnej kontrolórky na úseku plnenia úloh obce v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Informáciu o hospodárení na úseku odpadového hospodárstva obce za rok 2018 a 2019.
Schválilo: - zapojenie sa do výzvy Národný projekt sociálna práca v obciach II, Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce,
- pridelenie 3- izbového obecného nájomného bytu č. 10 v bytovom dome č. 505 p. Lívii Tarkošovej,
- zmenu spracovateľa a prevádzkovateľa webového sídla obce spoločnosť Galileo Corporation s.r.o. cena za vytvorenie webového sídla vo výške 1.428,- € s DPH,
- dotáciu Mestu Liptovský Hrádok na II. polrok 2019 za október a december vo výške 25,80€ na 1 dieťa (8,60€ /mes./dieťa).
Uznieslo sa na prijatí: - Všeobecne záväzného nariadenia číslo 5/2019 o podmienkach prideľovania nájomných bytov a správy
bytových domov obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 19. 11. 2019
Zobralo na vedomie: - zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 14/2019 vo výške 4.690,-€,
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 15/2019 vo výške 4.946,-€.
Schválilo: - zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 16/2019,
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 17/2019 bežné príjmy a výdavky vo výške 1.782,-€ kapitálové príjmy
a výdavky vo výške 260,-€,
- pridelenie 2- izbového obecného nájomného bytu č. 2 v byt. dome č. 505 Jane Bělkovej,
- termín opakovanej kontroly dvorov na ulici Jozefa Lenárta na dňa 28. 11. 2019 o 14.00 h.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 10. 12. 2019
Schválilo: - termín opakovanej kontroly dvorov na ulici Jozefa Lenárta z dôvodu pretrvávajúcich nedostatkov pri nakladaní s odpadmi na dňa 17. 12. 2019 o 14.00 h na základe výsledku kontroly a zistených nedostatkov bude vec postúpená
na riešenie na Okresný úrad Liptovský Mikuláš na priestupkové konanie
- zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 18/2019 vo výške 2.005,-€
- Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Liptovská Porúbka na I. polrok 2020.
- poskytnutie finančného daru na oficiálny transparentný účet Mesta Prešov vo výške 300€ v súvislosti s mimoriadnou situáciou
Žiada: - Komisiu pre ochranu verejného poriadku Ľuboša Čajnáka, Ing. Milana Vlčeka a Romana Kuffu a poslancov OZ Mgr. Annu
Fáberovú a Ing. Rudolfa Eliáša dňa 25. 12. 2019 vykonať kontrolu dodržiavania VZN č. 20/2018 v zariadení Krutilko Liptovská Porúbka v prípade konania vianočnej zábavy.
Uznieslo sa na prijatí: - Všeobecne záväzného nariadenia číslo 7/2019 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe úhrady, výške a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované Obcou Liptovská Porúbka
Zobralo na vedomie: - Správu z vykonanej finančnej kontroly – uzatvorené zmluvy v roku 2019.
- Správu audítora za rok 2018.
- Správy o činnosti komisii za rok 2019.
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Hospodárenie obce
na úseku odpadového hospodárstva za rok 2018 a 2019
Rok 2019

Rok 2018

(podľa predložených dokladov
k 30. 9. 2019) I-III.Q.

Počet obyvateľov

1211

Hmotnosť všetkých odpadov

1038,0344 t/rok

0,83 t/osoba

215,754 t

723,6644 t/rok

0,57 t/osoba

30,124 t

314,370 t/rok

0,26 t/osoba

185,630 t

Separovaný odpad
Zmesový komunálny odpad
Náklady na vývoz a uloženie tuhého
komunálneho

1247

30.834,95 €

21.580,02 €

Náklady prepočítané na osobu a rok

26,00 € za 9 mesiacov

23,07 €

Poplatok vyrubovaný na osobu a rok

16,43 € P r e d p o k l a d
nákladov

30,00 €

Podanie daňového priznania k dani
z nehnuteľnosti

1. Daňové priznanie je povinný podať každý daňovník (fyzická ako aj právnická osoba), ktorej vznikla daňová povinnosť (t. j. stala sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane). Daňová povinnosť vzniká
1. januára zdaňovacieho obdobia, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom,
nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti. Daňové priznanie sa podáva do 31. januára 2020.
2. Nadobudnutie nehnuteľnosti dedením
Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného dedičského rozhodnutia. Daňové
priznanie sa podáva do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
3. Nadobudnutie nehnuteľnosti vydražením
Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vydražiteľovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni
schválenia príklepu súdom. Zánik vlastníckych práv vydražením nastáva posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti.

OZNAM !

Počas vianočných sviatkov sa vývoz komunálneho
odpadu
uskutoční dňa 28.12.2019 (sobota)
v obvyklom čase.
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