Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovská Porúbka
konaného dňa 19. októbra 2021
Prítomní: Mgr. Jana Gazdičová, starostka
Poslanci: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing.
Katarína Piklová,
Ospravedlnení: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Milan Vlček, 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. Svoju neúčasť na rokovaní ospravedlnili p. Ľuboš Čajnák,
Ing. Milan Vlček a p. Roman Kuffa. 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.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie a schválenie programu
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 73 – 87/2021 zo dňa 21.09.2021
Cenová ponuka na projektovú dokumentáciu hasičská zbrojnica
Uzatvorenie Dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 02/09/2021 na dodávku stavebných prác
a odsúhlasenie použitia rezervného fondu
Rozpočtové opatrenie č. 15/2021
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Športový klub Mesta Liptovský Hrádok
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie detí Centra
voľného času, Hradná 342, Liptovský Hrádok
Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti predprimárneho vzdelávania za školský rok
2020/2021
Pridelenie nájomného bytu v bytovom dome s.č. 505
Spoločný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova do roku
2022 - predĺženie
Rôzne informácie a interpelácie poslancov
Záver

Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za:, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína
Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0

Starostka navrhla doplniť program o bod č. 13 Výzva Environmentálneho fondu na nenávratnú
dotáciu pre rok 2022.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.
A) Schvaľuje doplnenie programu o bod č. 13. Výzva Environmentálneho fondu na
nenávratnú dotáciu pre rok 2022.
B) Schvaľuje nasledovný program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie a schválenie programu
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 73 – 87/2021 zo dňa 21.09.2021
Cenová ponuka na projektovú dokumentáciu hasičská zbrojnica
Uzatvorenie Dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 02/09/2021 na dodávku stavebných prác
a odsúhlasenie použitia rezervného fondu
Rozpočtové opatrenie č. 15/2021
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Športový klub Mesta Liptovský Hrádok
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie detí Centra
voľného času, Hradná 342, Liptovský Hrádok
Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti predprimárneho vzdelávania za školský rok
2020/2021
Pridelenie nájomného bytu v bytovom dome s.č. 505
Spoločný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova do roku
2022 – predĺženie
Výzva Environmentálneho fondu na nenávratnú dotáciu pre rok 2022.
Rôzne informácie a interpelácie poslancov
Záver

Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za:, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína
Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
2. Do návrhovej komisie starostka navrhla: Ing. Martina Lenárta, p. Ladislava Hutku a Ing.
Katarínu Piklovú, vyhotovením zápisnice poverila p. Miriam Pallovú, za overovateľov zápisnice
určila Mgr. Annu Fáberovú a Ing. Rudolfa Eliáša
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva v Liptovskej Porúbke
A) Volí návrhovú komisiu v zložení: Ing. Martin Lenárt, p. Ladislav Hutka a Ing. Katarína Piklová
B) Berie na vedomie určenie zapisovateľky p. Miriam Pallovej a overovateľov zápisnice Mgr.
Annu Fáberovú a Ing. Rudolfa Eliáša

Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína
Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
3. Pri kontrole plnenia uznesení č. 73 –87/2021 zo dňa 21.09.2021 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. 73 –87/2021 zo dňa
21.09.2021 a konštatuje ich priebežné plnenie
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za:, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína
Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
4. Obec oslovila viacerých projektantov, ktorí projektujú požiarne zbrojnice, cenovú ponuku
doručil iba jeden projektant firma RM-Project s.r.o. Podtureň v celkovej výške 16.560- €.
Projektová dokumentácia obsahuje architektonickú štúdiu, dokumentáciu pre územné konanie a
dokumentáciu pre stavebné konanie. Starostka požiadala poslancov o vyjadrenie. Poslanci
jednomyseľne súhlasili s vyhotovením projektovej dokumentácie spoločnosťou RM-Projekt s.r.o.
Podtureň. Predseda návrhovej komisie prečítal návrh uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Berie na vedomie cenovú ponuku na projektovú dokumentáciu na hasičskú zbrojnicu, ktorú
predložila spoločnosť RM – Project s.r.o., Podtureň v celkovej výške 16.560.- €. (Architektonická
štúdia 1.800,- €, dokumentácia pre územné konanie 4.560,- € dokumentácia pre stavebné konanie
10.200,-€)
B) Súhlasí, aby projektovú dokumentáciu na hasičskú zbrojnicu vyhotovila spoločnosť RM –
Project s.r.o., Podtureň, ktorá ako jediná predložila cenovú ponuku
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za:, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína
Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
5. Uzatvorenie Dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 02/09/2021 na dodávku stavebných prác
a odsúhlasenie použitia rezervného fondu sa týka opravy a zastrešenia balkónov na bytových
domoch súp.č. 505 a 506. Poslanci boli informovaní e-mailovou komunikáciou, že po začatí
stavebných prác a demontáži okapového plechu z balkónov na bytových domoch začala opadávať
celá omietka na balkónoch. Betónový poter sa rozsýpal a treba ho nanovo dobetónovať. Ide o
navýšenie rozpočtu na 1 balkón v cene 150,- €, t.j. 12 balkónov v celkovej sume 1.800,-€ bez

DPH (2.160,- € s DPH). Navýšenie ceny diela v hore uvedenej sume je súlade s §18 zákona o
verejnom obstarávaní. Poslanci s navýšením ceny diela jednomyseľne súhlasili. Starostka v tejto
súvislosti informovala poslancov, že na navýšenie ceny diela môžu byť použité finančné
prostriedky z rezervného fondu alebo finančné prostriedky z fondu opráv, prevádzky a údržby. Na
fonde opráv je k 30.9.2021 celkom cca 70.300,- €, z toho fond opráv pre BD s.č. 505 a 506 je
28.460,-€ a pre BD s.č. 555 a 556 je 41.840,- €. Tvorba a čerpanie fondu opráv, prevádzky
a údržby je evidovaná pre každý bytový dom samostatne a o jeho použití rozhodujú poslanci OZ.
Poslanci súhlasili, že na navýšenie ceny diela budú použité finančné prostriedky z rezervného
fondu.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Súhlasí s uzatvorením Dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 02/09/2021 na dodávku stavebných
prác ,, Oprava a prestrešenie balkónov v BD č. 505 a 506“ so spoločnosťou RLK s.r.o., Nesluša –
navýšenie ceny o 2.160,- €.
B) Súhlasí s použitím rezervného fondu vo výške 3.160,- € na dofinancovanie „Oprava
a prestrešenie balkónov v BD č. 505 a 506“ vo výške 2.160,00 € a náklady na stavebný dozor pre
opravu balkónov na bytových domoch s.č. 505, 506, 555 a 506 vo výške 1.000,00 €.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za:, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína
Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
6. Návrh rozpočtového opatrenia č. 15/2021 bol poslancom doručený. Rozpočtové opatrenie súvisí
s predchádzajúcim bodom programu. Hlavná kontrolórka oboznámila poslancov so svojím
stanoviskom, v ktorom na záver konštatovala, že uvedená zmena rozpočtu je v súlade so Zásadami
hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Liptovská Porúbka v kompetencii Obecného
zastupiteľstva v Liptovskej Porúbke. Finančné prostriedky budú použité v súlade s rozhodnutím
Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Porúbke a to vo výške 2.160,- € na oprava a prestrešenie
balkónov a 1.000,- € náklady na stavebný dozor pri opravách balkónov všetkých štyroch bytových
domov.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 15/2021 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 príjmových finančných operácií vo
výške 3.160,-€ a povolené prekročenie a viazanie kapitálových výdavkov vo výške 3.160,- €.
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. Katarína
Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0

7. Na obec bola dňa 24.09.2021 doručená žiadosť Športového klubu mesta Liptovský Hrádok
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce. Žiadosť bola spracovaná v zmysle VZN č. 1/2021 a prešla
administratívnou finančnou kontrolou. Športový klub žiada o poskytnutie dotácie pre p. Daniela
Langa, občana našej obce, ktorý sa v novembri zúčastní Majstrovstiev Európy mužov a mládeže
do 23 rokov v Turecku v meste Antalya. Predpokladané celkové náklady sú vo výške 2.500,-€,
klub žiada dotáciu vo výške 1000,-€. V krátkej diskusii všetci prítomní poslanci súhlasili
s poskytnutím dotácie a odsúhlasili čiastku 500,- Eur.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje dotáciu pre Športový klub mesta Liptovský Hrádok v celkovej výške 500,- € na
úhradu výdavkov spojených s účasťou občana Daniela Langa s trvalým pobytom v Liptovskej
Porúbke na Majstrovstvách Európy mužov a mládeže do 23 rokov v biliarde v Turecku, ktoré sa
budú konať v termíne od 1.11. do 11.11.2021.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za:, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína
Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
8. Dňa 30.09.2021 bola doručená na obec Žiadosť Centra voľného času, Hradná 342, Liptovský
Hrádok o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie detí. Žiadosť bola
spracovaná v zmysle VZN č. 1/2021 a prešla administratívnou kontrolou. Poslanci sa v krátkej
diskusii dohodli poskytnúť dotáciu pre 37 detí v maximálnej výške 8,38 €/dieťa/mesiac za
obdobie október-december 2021. Zároveň zobrali na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie za
obdobie január – jún 2022, o poskytnutí dotácie na toho obdobie budú poslanci rozhodovať
začiatkom roku 2022.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje na základe žiadosti Centra voľného času, Hradná 342, Liptovský Hrádok dotáciu na
rok 2021 za mesiace október – december vo výške 25,14 € na 1 dieťa (8,38€/mesiac/dieťa)
s trvalým pobytom na území obce Liptovská Porúbka, pre 37 detí, ktoré navštevujú mimoškolskú
záujmovú činnosť. Celková výška dotácie na rok 2021 za mesiace október– december 2021
predstavuje čiastku 930,18 €.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 5
Za:, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína
Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
9. Starostka informovala poslancov, že na obec bola doručená žiadosť spoločnosti Tatra Real
Bratislava a.s., ktorá je 51% spoluvlastníkom spoločnosti Škola v prírode s.r.o. Liptovská Porúbka
o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce parc. č. 1609/1 o výmere 5 268 m2. Spoločnosť t.č.
rokuje s Banskobystrickým samosprávnym krajom o odkúpení 49% podielu, aby sa stali 100%
vlastníkom nehnuteľnosti. Pozemok, o ktorý prejavili záujem sa nachádza vedľa areálu bývalej
školy v prírode. Zástupcovia spoločnosti Tatra Real by sa chceli stretnúť so zástupcami obce
za predstaviť podnikateľský zámer spoločnosti. Starostka konštatovala, že žiadosť môže obecné
zastupiteľstvo zobrať na vedomie, pretože pri nakladaní s majetkom obce musí obec postupovať
v zmysle zákona o majetku obcí. Poslanci súhlasili s nezáväzným stretnutím.

O 17.10h vstúpil do rokovacej miestnosti Mgr. Michal Harich.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie informáciu o doručenej žiadosti o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
spoločnosti TATRA REAL a.s., Bratislava s tým, že obec bude postupovať v zmysle Zákona
o majetku obcí.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za:, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, p. Ladislav Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína
Piklová, Mgr. Michal Harich
Zdržali sa: 0
Proti: 0
10. Starostka oboznámila poslancov so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti predprimárneho
vzdelávania Materskej školy Slniečko Liptovská Porúbka v školskom roku 2020/2021, ktorú
vypracovala p. Nikola Ľubeľanová, učiteľka poverená vedením materskej školy. Správa bola
prerokovaná v rade školy.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti predprimárneho vzdelávania za
školský rok 2020/2021
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav Hutka, Ing. Martin
Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
11. V úvode tohto bodu starostka odovzdala slovo predsedovi bytovej komisie Mgr. Michalovi
Harichovi a požiadala ho, aby informoval poslancov s odporúčaniami komisie. Mgr. Harich
informoval poslancov, že bytová komisia zasadala 15.10.2021 a na programe zasadnutia mali dva
body:
- Opakované uzatvorenie Zmluvy o nájme bytu s nájomcom bytu č. 6, v bytovom dome s.č. 505,
ktorý dlhodobo a opakovane nedodržiava ustanovenia zmluvy a to tým, že riadne a načas neplatí
nájom a poplatky spojené s užívaním bytu. Taktiež necháva v zimnom období otvorené vetračky
a nepodieľa sa na upratovaní spoločných priestorov. Zamestnanci musia nájomcov upozorňovať,
vyzývať na plnenie si povinností, čo je časovo náročné. Konštatoval, že komisia bude od októbra
individuálne posudzovať nájomcov, ktorí si neplnia povinnosti vyplývajúce zo zmluvy a bude
informovať poslancov. Dňa 24.08.2021 z dôvodu porušenia podmienok v Zmluve o nájme bytu
č. 6 uzatvorenej dňa 31.10.2020 bolo nájomníkovi oznámené, že stráca nárok na opakované
uzatvorenie zmluvy. V krátkej diskusii poslanci vyjadrili nesúhlas s opakovaným uzatvorením
nájomnej zmluvy. Pri rozhodnutí poslanci prihliadali aj na opakovanú zlú platovú disciplínu
v predchádzajúcom období. Nájomcovi končí nájomný vzťah 31. 10. 2021 a byt má odovzdať 29.
10. 2021. V prípade, že nájomca byt neodovzdá, obec podá žalobu na súd o vypratanie bytu s tým,
že všetky poplatky spojené s právnym zastúpením a trovy súdneho konania bude hradiť nájomca.
Hlavná kontrolórka poslancov informovala o zdĺhavom procese so súdnym konaním veci
vypratania bytu.

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie 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 nesúhlasí
s opakovaným uzavretím zmluvy o nájme bytu.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav Hutka, Ing. Martin
Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
– Pridelenie bytu č. 2 v bytovom dome 505, komisia prešla jednotlivé žiadosti a odporučila
poslancom byt č. 2 prideliť rodine s malým dieťaťom.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. a v zmysle čl. 2 ods. 8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2020 o
podmienkach prideľovania bytov a správy bytových domov obstaraných s použitím verejných
prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania, na základe odporučenia bytovej komisie
Schvaľuje pridelenie 2- izbového obecného nájomného bytu č.2 v bytovom dome s. č. 505
Nájomcovi: Denisovi Fričovi
Na dobu nájmu 1 rok.
V prípade neprijatia bytu schváleným nájomcom bude byt pridelený Matejovi Žiakovi na dobu
nájmu 1 rok.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav Hutka, Ing. Martin
Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. a v zmysle čl. 2 ods. 8 Všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2020 o
podmienkach prideľovania bytov a správy bytových domov obstaraných s použitím verejných
prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania, na základe odporučenia bytovej komisie
Schvaľuje pridelenie 2- izbového obecného nájomného bytu č. 6 v bytovom dome č.
v prípade jeho uvoľnenie predchádzajúcim nájomcom.
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Nájomcovi: Matejovi Žiakovi
Na dobu nájmu 1 rok.
V prípade neprijatia bytu schváleným nájomcom bude byt pridelený Jozefovi Papánovi na dobu
nájmu 1 rok.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav Hutka, Ing. Martin
Lenárt, Ing. Katarína Piklová

Zdržali sa: 0
Proti: 0
12. Spoločný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova vypracovala
Miestna akčná skupina Horný Liptov pre všetky členské obce a je platný do konca r. 2022, je
potrebné jeho platnosť predĺžiť do doby vypracovania nového programu.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje predĺženie platnosti dokumentu Spoločný program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obcí Horného Liptova do roku 2022 na obdobie do schválenia nového Spoločného
programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova, najneskôr však do
31.12.2023.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav Hutka, Ing. Martin
Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
13. Enviromentálny fond vyhlásil výzvu pre rok 2022. Starostka navrhla, aby sa obec do výzvy
zapojila a prepodala žiadosť, ktorá bola spracovaná minulý rok. Dodávateľská spoločnosť by
žiadosť upravila podľa platných podmienok. Poslanci s jej návrhom jednomyseľne súhlasili.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A, Súhlasí s podaním žiadosti o finančnú podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu pre
rok 2022, oblasť C: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva
B, Súhlasí so spracovaním žiadosti dodávateľskou firmou
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav Hutka, Ing. Martin
Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
14. V bode rôzne najprv informovala starostka a potom bol poskytnutý priestor pre interpelácie
poslancov.
Starostka informovala:
- v mesiaci október bude spustené verejné obstarávanie na účtovnícke práce, rozpočtovníctvo
a personalistiku pre obec Liptovskú Porúbku. Do 31. 10. 2021 nám tieto práce dodávateľsky
vykonáva firma Freekon Liptovský Mikuláš, Ing. Brziak na základe objednávky. Máme kontakty
na účtovnícke firmy, ktoré poskytujú uvedené služby, oslovíme ich a následne bude vybratá
dodávateľská firma. Obdobie poskytovania služieb od 01.11 2021 do 30.6.2023, t.j. 20 mesiacov.
Mgr. Anna Fáberová vzniesla dotaz, či obec neuvažuje prijať do pracovného pomeru ďalšieho
zamestnanca.

Starostka odpovedala, že účtovnícke práce, rozpočtovníctvo a personalistika sú spracovávané
dodávateľsky a na úrade t.č. máme zamestnaných dvoch referentov. Kompetencie sa presúvajú zo
štátu na obce a práce pribúda, ale zatiaľ neuvažujeme o prijatí ďalšieho zamestnanca do
pracovného pomeru. Z predchádzajúcich výberových konaní môžeme konštatovať, že je problém
nájsť kvalifikovaného a odborne zdatného zamestnanca vzhľadom na platové možnosti a rozsah
prác.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Berie na vedomie informáciu, že v zmysle Smernice o verejnom obstarávaní bude vyhlásené
verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou Účtovníctvo a rozpočtovníctvo obce na
obdobie 20 mesiacov
B) ) Schvaľuje komisiu v zložení Ing. Katarína Piklová, Mgr. Anna Fáberová a Ing. Rudolf Eliáš
na výber dodávateľa na zákazku Účtovníctvo a rozpočtovníctvo obce na obdobie 20 mesiacov od
01.11.2021.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav Hutka, Ing. Martin
Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
- 2. kolo výberového konania na pozíciu obecný policajt sa uskutoční 20.10. 2021
v popoludňajších hodinách, výberová komisia bude vyberať z troch uchádzačov
- cintorín je pokosený, vyčistený, momentálne opadáva lístie tak ho zamestnanci priebežne hrabú
- kontajnery na objemný odpad z domácností a biologicky rozložiteľný odpad budú pristavené
v 44. resp. 45. týždni, presný termín bude po upresnení oznámený občanom prostredníctvom
miestneho rozhlasu, ako aj na webovom sídle obce
- informácia pre poslancov, poslanec Mgr. Michal Harich doručil do podateľne obce písomné
oznámenie, že sa vzdáva nároku na poslaneckú odmenu a od 01. 09. 2021 vykonáva mandát
poslanca bez nároku na poslaneckú odmenu.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie informáciu, že poslanec Mgr. Michal Harich písomne vyhlásil, že od
01.09.2021 bude mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Porúbke vykonávať bez
nároku na odmenu
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav Hutka, Ing. Martin
Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Ing. Katarína Piklová vzniesla dotaz, či sa bude ešte tento rok realizované oplotenie cintorína.

Starostka odpovedala, že v prípade úspešného výberového konania môžu práce začať aj tento rok.
Všetko to záleží aj od klimatických podmienok, predpokladaný termín realizácie akcie je október
2021 – máj 2022.
Starostka ďalej informovala:
- odvodňovaciu odrážku, na ktorej osadenie bolo verejné obstarávanie neúspešné, bude
realizované priamym zadaním, práce bude realizovať firma Japatek s.r.o.. Čaká sa ešte na
vyznačenie osadenia odrážky projektantom, toto by malo byť zrealizované do konca tohto týždňa.
Následne Japatek s.r.o. osadí odrážku.
Starostka požiadala sociálnu komisiu, aby navrhli formu darčeku pre seniorov k mesiacu úcty
starším, nakoľko osobné stretnutia nie sú možné.
Mgr. Anna Fáberová upozornila na nefunkčné osvetlenie v časti obci Za Váhom ako aj na neónku
pred domom s.č. 367.
Starostka odpovedala, že v časti obci za Váhom bolo už osvetlenie nahodené, v dôsledku vetra
vypadol hlavný istič, oprava verejného osvetlenia je objednaná, o nefunkčných lampách
verejného osvetlenia v obci vieme.
Mgr. Anna Fáberová taktiež upozornila na nedodržiavanie dopravného značenia, ktoré je
umiestnené na moste.
Starostka odpovedala, že obec v tomto prípade nemá žiadne kompetencie, nakoľko je to cesta
tretej triedy a cesta aj most sú majetkom Žilinského samosprávneho kraja. Opätovne požiadame
správcu, ktorým je Správa ciest ŽSK, závod Liptov, aby zabezpečili kontrolu dodržiavania
dopravného značenia.
Bol poskytnutý priestor pre vyjadrenie sa verejnosti. Poslanci taktiež odsúhlasili dlhší priestor pre
vyjadrenie sa.
Ing. Milan Hajdúch požiadal o vymaľovanie spoločných priestorov v bytovom dome s.č. 555
a vzniesol dotaz k rekonštrukcii balkónov, či má obec zabezpečený dohľad?
Starostka odpovedala, že minulý týždeň bola vykonaná obhliadka spoločných priestorov v
bytových domoch 555, 556, 505 a 506. Na obec by mala byť doručená predbežná kalkulácia na
vymaľovanie spoločných priestorov v bytových domoch. Následne bude spustené verejné
obstarávanie na vymaľovanie spoločných priestorov jednotlivých bytových domov. Na
vymaľovanie budú použité finančné prostriedky z fondu opráv, prevádzky a údržby.
Po upozorneniach viacerých nájomníkov starostka komunikovala s konateľom spoločnosti BAUSK. Dodávateľ bol upozornený na dodržiavanie technologických postupov v zmysle predloženej
cenovej ponuky a na zlú kvalitu práce. S dodávateľom máme uzavretú zmluvu o dielo a dohodnuté
záručné lehoty. Starostka navrhla uzatvoriť zmluvu na výkon stavebného dozoru pri opravách
balkónov na bytových domoch s.č. 505, 506, 555 a 556 s p. Milošom Chomom s ktorým obec
dlhodobo spolupracuje. V krátkej diskusii aj hlavná kontrolórka odporučila uzatvoriť zmluvu na
výkon stavebného dozoru pri opravách balkónov na bytových domoch a použiť na to finančné
prostriedky z rezervného fondu.

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Súhlasí s uzatvorením zmluvy na výkon stavebného dozoru pri opravách balkónov na bytových
domoch s.č. 505, 506, 555 a 556 s p. Milošom Chomom stým, že na úhradu nákladov za stavebný
dozor budú použité finančné prostriedky z rezervného fondu.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 6
Za: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav Hutka, Ing. Martin
Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
Ing. Hajduch vzniesol dotaz na opravu a výmenu sporákov v bytovom dome, kde je domovníkom,
nakoľko v byte č. 1 je nefunkčný sporák.
Odpovedala starostka: Nájomca bytu č. 1 v bytovom doma s.č. 555 nahlásil poruchu sporáku. Na
základe nahlásenia závady nájomcom a po posúdení servisným technikov obec postupuje v zmysle
Všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2020. Prílohou č.3 VZN je aj súpis drobných opráv
v byte, ktoré hradí nájomca. Tento rok už bol menený z fondu opráv sporák v bytovom dome s.č.
556, nakoľko na základe posúdenie technikom by bola oprava finančne náročnejšia, ako zakúpenie
nového sporáka.
15. Starostka ukončila rokovanie obecného zastupiteľstva o 18:35 h.. Poďakovala prítomným za
účasť a konštatovala, že najbližšie rokovanie sa podľa schváleného harmonogramu uskutoční
23.10.2021 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. Rudolf Eliáš, v.r.

