Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovská Porúbka
konaného dňa 2. júna 2022
Prítomní: Mgr. Jana Gazdičová, starostka
Poslanci: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová, Ing.
Milan Vlček
Ospravedlnení: p. Ľuboš Čajnák, Mgr. Michal Harich p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa,
Ďalší prítomní: p. Danuša Beláková – hlavná kontrolórka
p. Miriam Pallová – odborný referent
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
Schvaľuje program zasadnutia zverejnený v pozvánke:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie a schválenie programu
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
,,Rekonštrukcia lávky pre peších cez rieku Váh“
Žiadosť spol. Packeta Slovakia s.r.o. o prenájom pozemku – zriadenie ZBOX-u
Záver

Počet poslancov OZ: 9
Hlasovanie:
Za: 5 - Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová, Ing.
Milan Vlček
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 4 - p. Ľuboš Čajnák, Mgr. Michal Harich p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa
2. Do návrhovej komisie starostka navrhla Ing. Katarínu Piklovú, Ing. Martina Lenárta a Mgr.
Annu Fáberovú a vyhotovením zápisnice poverila p. Miriam Pallovú, za overovateľov zápisnice
určila Ing. Milana Vlčeka a Ing. Rudolfa Eliáša
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Volí návrhovú komisiu v zložení: Ing. Katarína Piklová, Ing. Martin Lenárt, Mgr. Anna
Fáberová
B) Berie na vedomie určenie zapisovateľky p. Miriam Pallovej a overovateľov zápisnice
Ing. Milan Vlček a Ing. Rudolf Eliáš
Počet poslancov OZ: 9
Hlasovanie:
Za: 5 - Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová, Ing.
Milan Vlček
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 4 - p. Ľuboš Čajnák, Mgr. Michal Harich p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa

3. Poslanci na predchádzajúcom zasadnutí schválili projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu
lávky – alternatívu 3 s oceľovými podlahovými roštami. Správna rada Komunitnej nadácie Liptov
v prvom kroku odsúhlasila finančné prostriedky vo výške 10.000,- €. Starostka spolu s hlavnou
kontrolórkou sa v 23. týždni zúčastnia stretnutia so zástupcami Komunitnej nadácie Liptov preto je
potrebné odsúhlasiť ďalší postup. V krátkej diskusii sa poslanci dohodli na ďalšom postupe.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A.) Berie na vedomie informáciu o spôsobe financovania a príprave realizácie projektu
,,Rekonštrukcia lávky pre peších cez rieku Váh“
B.) Odporúča starostke dohodnúť spoluúčasť financovania zo strany Komunitnej nadácie Liptov
uvedeného projektu a to vo forme poskytnutia účelového daru alebo združenia finančných
prostriedkov na účet obce
C.) Ukladá obecnému úradu pripraviť do 21.06.2022 na rokovanie OZ rozpočtové opatrenie na
zmenu rozpočtu z titulu financovania projektu ,,Rekonštrukcia lávky pre peších cez rieku Váh“
zo strany obce s použitím prostriedkov z rezervného fondu
Počet poslancov OZ: 9
Hlasovanie:
Za: 5 - Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová, Ing.
Milan Vlček
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Neprítomní: 4 - p. Ľuboš Čajnák, Mgr. Michal Harich p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa
4. Na základe predchádzajúcej komunikácie starostky obce, kde žiadala o zriadenie úložného boxu
v obci spoločnosť Packeta Slovakia s.r.o. požiadala obec o zriadenie ZBOX-u, aby si mohli občania
vyzdvihnúť svoje zásielky kedykoľvek v priebehu dňa, nielen počas určených otváracích hodín
v dohodnutých prevádzkach. Spoločnosť po komunikácii so starostkou navrhla ZBOX osadiť na časti
pozemku parcela E-KN č. 1115, ostatná plocha vo vlastníctve obce v rozsahu do 1m2, pri úradnej
tabuli, nakoľko sa jedná o verejné priestranstvo monitorované kamerovým systémom. Na ZBOX-e sú
umiestnené solárne panely preto nie je potrebné ho pripojiť na prípojku elektrickej energie. Poslanci so
zriadením ZBOX-u súhlasili formou výpožičky časti pozemku, keďže sa jedná o službu občanom,
ktorá je vo verejnom záujme a následne schválili zámer na výpožičku časti uvedeného pozemku.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje zámer na výpožičku časti pozemku parcela E-KN č. 1115, ostatná plocha zapísaný na
LV č. 1966 vo vlastníctve obce, ktorú v teréne určí starostka v rozsahu 1 m2 za účelom osadenia
ZBOX-u spoločnosti Packeta Slovakia s.r.o. v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov podľa § 9a ods. 9 písm. c) s primeraným použitím ustanovenia §9a
ods. 8 písm. e) z dôvodu hodného osobitného zreteľa. V tomto prípade OZ považuje za dôvod
hodný osobitného zreteľa tú skutočnosť, že ide o službu občanom, ktorá je vo verejnom záujme.
Zmluva na výpožičku bude uzatvorená na dobu neurčitú s možnosťou výpovede ktorejkoľvek zo
zmluvných strán aj bez udania dôvodu, s výpovednou lehotou 3 mesiace.
Počet poslancov OZ: 9
Hlasovanie:
Za: 5 - Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová, Ing.
Milan Vlček
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Neprítomní: 4 - p. Ľuboš Čajnák, Mgr. Michal Harich p. Ladislav Hutka, p. Roman Kuffa
5. Starostka v závere pripomenula poslancom, že sa v sobotu t.j. 04.06.2022 sa v areáli materskej
školy a obecného úradu uskutoční Deň deti a požiadala ich o účasť. Kontroly spoločných dvorov,
ktorá sa konala 02.06.2022 sa z poslancov zúčastnila len Mgr. Anna Fáberová spolu so starostkou,
terénnou sociálnou pracovníčkou a obecnými policajtmi. Konštatovala, že najbližšie rokovanie sa
podľa schváleného harmonogramu uskutoční dňa 21.06.2022 so začiatkom o 16.30h..
Zapísala: p. Miriam Pallová, v.r.
Starostka: Mgr. Jana Gazdičová, v.r.
Overovatelia zápisnice: Ing. Rudolf Eliáš, v.r.
Ing. Milan Vlček, v.r.

