Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Liptovská Porúbka
konaného dňa 10. augusta 2021
Prítomní: Mgr. Jana Gazdičová, starostka
Poslanci: Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, Ing. Martin Lenárt
p. Ladislav Hutka, Ing. Katarína Piklová,
Ospravedlnení: p. Roman Kuffa a Ing. Milan Vlček
Ďalší prítomní: p. Danuša Beláková – hlavná kontrolórka
p. Miriam Pallová – odborný referent
1. Rokovanie otvorila Mgr. Gazdičová, starostka. Svoju neúčasť na rokovaní ospravedlnil Ing.
Milan Vlček a p. Roman Kuffa. P. Ľuboš Čajnák oznámil, že z pracovných dôvodov príde neskôr.
Prítomní boli 6 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 § 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.

Otvorenie a schválenie programu
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 44 – 60/2021 zo dňa 15.06.2021
Výstup na Slemä
Rozpočtové opatrenie č. 9 a č. 10/2021
Správa nezávislého audítora
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Cenové ponuky na opravu balkónov na bytových domoch
Vyhlásená výzva na detské ihriská
Rôzne informácie a interpelácie poslancov
Záver

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. Do návrhovej komisie starostka navrhla: Mgr. Michala Haricha, Ing. Rudolfa Eliáša, Mgr.
Annu Fáberovú, vyhotovením zápisnice poverila p. Miriam Pallovú, za overovateľov zápisnice
určila p. Ladislava Hutku a Ing. Martina Lenárta.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva v Liptovskej Porúbke
A) Volí návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Michal Harich, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová

B) Berie na vedomie určenie zapisovateľky p. Miriam Pallovej a overovateľov zápisnice
p. Ladislava Hutku a Ing. Martina Lenárta
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
3. Pri kontrole plnenia uznesení č. 44 – 60/2021 zo dňa 15.06.2021 starostka postupne prešla
jednotlivé uznesenia. Mgr. Anna Fáberová požiadala o zmenu názvu ponuky pracovnej pozície na
obecného policajta na webovom sídle obce a taktiež o väčšiu informovanosť občanov, ak sa
niektoré uznesenia plnia
s oneskorením. Pripomienka sa týkala neskoršieho otvorenia
multifunkčného ihriska, ktorého neskoršie otvorenie bolo spôsobené poruchou mechanizmov
dodávateľa, ktorý robil čistenie, dezinfekciu a údržbu ihriska. Na záver konštatovala, že uznesenia
sa plnia priebežne.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva č. 44 –60/2021 zo dňa
15.06.2021 a konštatuje ich priebežné plnenie.
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
4. Výstup na Slemä sa má uskutočniť 21. augusta 2021. O vydanie rozhodnutia a určenie
podmienok pre konanie podujatia obec požiadala začiatkom júla Regionálny úrad verejného
zdravotníctva Liptovský Mikuláš. Rozhodnutie nám do dnešného dňa nebolo vydané, na základe
našich telefonických urgencií nám bolo oznámené, že máme postupovať v zmysle Vyhlášky
Úradu verejného zdravotníctva SR č. 233 zo dňa 23. júla 2021.
O 17.03h p. Ľuboš Čajnák vošiel do rokovacej miestnosti.
V krátkej diskusii všetci poslanci jednomyseľne sa vyjadrili, že výstup na Slemä sa uskutoční
v obmedzenom režime s individuálnym výstupom a pietnym aktom položenia vencov bez
kultúrneho programu, keďže nie je možné zabezpečiť všetky podmienky uvedené vo vyhláške.
Vence budú položené zástupcami obce v sobotu ráno o 9.00h v Skaličnej a následne po
individuálnom výstupe bude veniec položený na vrchole Slemä.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje podujatie výstup na Slemä, ktoré sa uskutoční v obmedzenom režime s individuálnym
výstupom a pietnym aktom položenia vencov bez kultúrneho programu za dodržania aktuálnych
protiepidemiologických opatrení
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová

Zdržali sa: 0
Proti: 0
5. Poslanci spolu so starostkou prešli návrhy rozpočtových opatrení č. 9/2021 a č. 10/2021.
Hlavná kontrolórka poslancov oboznámila so svojím stanoviskom, v ktorom konštatovala, že
uvedené zmeny rozpočtu nepodliehajú schváleniu poslancami, nakoľko v rozpočtovom opatrení č.
9/2021 sa jedná o účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu a finančné prostriedky sa
čerpajú v súlade s princípom hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Rozpočtové
opatrenie č. 10/2021 poslanci berú na vedomie, pretože schválenie tohto rozpočtového opatrenia je
v kompetencii starostky.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2021 v súlade s ods. 2 písm. b),
c) a d) § 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
5.816,-€ a finančných príjmov vo výške 1.775,-€ povolené prekročenie a viazanie účelových
výdavkov vo výške 5.816,-€ a finančných výdavkov vo výške 1.775,- €. Rozpočtové opatrenie so
stanoviskom hlavnej kontrolórky tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: p. Ľuboš Čajnák, 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
Berie na vedomie zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2021 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 bežných a kapitálových
príjmov vo výške 994,-€ a povolené prekročenie a viazanie bežných a kapitálových výdavkov vo
výške 994,-€. Rozpočtové opatrenie so stanoviskom hlavnej kontrolórky tvorí neoddeliteľnú
súčasť tohto uznesenia.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
6. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce Liptovská
Porúbka bola poslancom predložená. Podľa názoru audítora Ing. Márie Huštákovej, priložená
účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Liptovská Porúbka
k 31. decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.
Na záver audítor konštatoval, že na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek
zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v z.n.p. obec konala
v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú
samosprávu v z.n.p..

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Berie na vedomie Správu nezávislého audítora za rok 2020
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
7. Na obec bola dňa 24.06.2021 doručená žiadosť Slovenského poľovníckeho zväzu
Poľovníckeho združenia Brtkovica Liptovská Porúbka o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce.
Žiadosť bola spracovaná v zmysle VZN č. 1/2021. Predpokladané celkové náklady sú vo výške
8.000,-€. Požadovaná výška dotácie na splnenie opatrení nariadených Regionálnou veterinárnou
a potravinovou správou v súvislosti so šírením Afrického moru ošípaných (AMO). V krátkej
diskusii sa všetci poslanci vyjadrili, že súhlasia s poskytnutím dotácie v požadovanej výške.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Schvaľuje na základe žiadosti Slovenského poľovníckeho zväzu Poľovníckeho združenia
Brtkovica Liptovská Porúbka dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 3.000,- € na akciu
,,Splnenie opatrení nariadených Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Liptovský
Mikuláš v súvislosti so šírením Afrického moru ošípaných (AMO)“, ktorá bude realizovaná
v mesiacoch júl – august 2021.
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová
Zdržali sa: 0
Proti: 0
8. Na obec boli doručené cenové ponuky na opravu balkónov v bytových domoch č. 555 a 556.
Ako boli poslanci na predchádzajúcich zastupiteľstvách informovaní, predchádzajúce verejné
obstarávania na opravu balkónov boli neúspešné. Spracovateľ ponuky predložil dva varianty. Po
krátkej diskusii poslanci vybrali variant B) v predpokladanej cene 1.032,- s DPH na opravu
jedného balkóna a poverili obecný úrad zabezpečiť verejné obstarávanie zákazky s nízkou
hodnotou s názvom ,,Kompletná sanácia jestvujúcich balkónov.“ prostredníctvom elektronického
portálu Tendernet. Starostka ďalej informovala poslancov, že uvedená firma nám spracuje aj
cenové ponuky na odstránenie iných závad v bytových domoch s.č. 555 a 556.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Berie na vedomie informáciu o vypracovaní cenových ponúk na sanáciu jestvujúcich
balkónov na bytových domoch s.č. 555 a 556
B) Schvaľuje zahájenie verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou s názvom ,,Kompletná
sanácia jestvujúcich balkónov“ na bytových domoch s.č. 555 a 556 prostredníctvom
elektronického portálu Tendernet v predpokladanej cene 1.032,- s DPH za 1 balkón

C) Poveruje obecný úrad zabezpečiť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a Smernicou
obce o verejnom obstarávaní verejné obstarávanie na zákazku s nízkou hodnotou s názvom
,,Kompletná sanácia jestvujúcich balkónov“ na bytových domoch s.č. 555 a 556
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová,
Zdržali sa: 0
Proti: 0
9. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu (§9b) – 2021
– Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny. Obec sa môže do nej zapojiť a požiadať o dotáciu na
vybudovanie detského ihriska v obci. Podklady máme spracované už z predchádzajúcich
neúspešných žiadostí a máme vydané povolenie na túto stavbu. Ihrisko by malo byť umiestnené
pri nájomných bytových domov v časti obce Za Váhom.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Schvaľuje zapojenie sa obce do výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky § 9b) - 2021 - Detské ihriská - Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny
B) Schvaľuje spoluúčasť vo výške 10% z celkových výdavkov
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová,
Zdržali sa: 0
Proti: 0
10. V bode rôzne najprv informovala starostka a potom bol poskytnutý priestor pre interpelácie
poslancov.
Starostka informovala:
- na dome smútku dodávateľská spoločnosť BAU SK už dokončuje práce. Zamestnanci obce
postupne upravia okolie
- z Miestnej akčnej skupiny Horný Liptov bude možné získať finančné prostriedky na
rekonštrukciu Lávky pre peších ponad Váh, pretože sa jedná o lávku regionálneho významu.
Podmienky pre získanie dotácie zistíme a následne budeme informovať poslancov.
- Pri vstupe do obce došlo k poruche na vodovodnom potrubí a v dôsledku prívalových
dažďov k upchatiu dažďovej kanalizácie v správe Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja.
Pracovníci LVS poruchu odstránili a na základe urgencií pracovníci Správy ciest vyčistili
dažďovú kanalizáciu a vyasfaltovali vstup na Ulicu V kúte.
-p. poslanec Ladislav Hutka, ktorý sa dlhodobo staral o dom smútku oznámil, že sa už zo
zdravotných dôvodov nemôže oň starať. Starostka požiadala poslancov o návrhy na personálnu
náhradu na tejto pozícií.

Interpelácie poslancov:
p. Ladislav Hutka mal dotaz týkajúci sa ďalšieho postupu rekonštrukcie hasičskej zbrojnice,
nakoľko sa dohodnutého pracovného stretnutia zúčastnili spolu so starostkou a veliteľom len
dvaja poslanci.
Mgr. Anna Fáberová navrhla sa zaoberať rekonštrukciou požiarnej zbrojnice na tomto
zastupiteľstve. Hlavná kontrolórka taktiež odporučila poslancom, aby na dnešnom zastupiteľstve
prejednali rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.
V krátkej diskusii poslanci konštatovali, že vozový park obce v užívaní DHZO Liptovská Porúbka
tvoria dve vozidlá Tatra T148 CAZ 32 a Ávia 30 DVS 12. Okrem toho majú hasiči k dispozícii
protipovodňový vozík, preto pri rekonštrukcii hasičskej zbrojnice je potrebné počítať
s vybudovaním dvojgaráže, ktorá bude priestorovo vyhovovať všetkým normám a požiadavkám.
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
A) Súhlasí s prístavbou hasičskej zbrojnice – dvojgaráž o rozmere, ktorý bude vyhovovať
všetkým potrebám Dobrovoľného hasičského zboru obce Liptovská Porúbka
B) Súhlasí s vypracovaním projektovej dokumentácie na hasičskú zbrojnicu
C) Poveruje obecný úrad zabezpečiť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a Smernicou
obce o verejnom obstarávaní verejné obstarávanie na zákazku s názvom ,, Projektová
dokumentácia hasičská zbrojnica Liptovská Porúbka“
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová,
Zdržali sa: 0
Proti: 0
p. Ľuboš Čajnák vzniesol dotaz ohľadom náučného chodníka SNP, na ktorý obec poskytla
žiadateľovi dotáciu vo výške 1.000,- a akcia mala byť realizovaná v termíne do 31.07.2021.
Poslanci sa dohodli vyzvať Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Oblastný výbor
Liptovský Mikuláš o podanie informácie k plneniu úloh v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančnej
dotácie z rozpočtu Obce Liptovská Porúbka v roku 2021 a Uznesenia č. 50/2021 zo dňa
15.06.2021.
Ing. Katarína Piklová vzniesla dotaz ohľadom odvodnenia miestnej komunikácie pred rodinným
domom s.č. 192 a osadenia tabúľ s názvami ulíc.
Starostka odpovedala: ,,Označenie ulíc musí byť zrealizované do konca tohto roka a čo sa týka
odvodnenia miestnej komunikácie čakám na dodanie upraveného rozpočtu.“
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Porúbke
Žiada obecný úrad vyzvať Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Oblastný výbor
Liptovský Mikuláš o podanie informácie k plneniu úloh v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančnej
dotácie z rozpočtu Obce Liptovská Porúbka v roku 2021 a Uznesenia č. 50/2021 zo dňa
15.06.2021
Hlasovanie
Prítomných poslancov: 7
Za: p. Ľuboš Čajnák, Ing. Rudolf Eliáš, Mgr. Anna Fáberová, Mgr. Michal Harich, p. Ladislav
Hutka, Ing. Martin Lenárt, Ing. Katarína Piklová,
Zdržali sa: 0

Proti: 0
Mgr. Michal Harich upozornil na predaj rodinného domu s. č. 142 a v mene susedných
vlastníkov požiadal starostku o pomoc pri riešení vzniknutej situácie.
11. Starostka ukončila rokovanie obecného zastupiteľstva o 18:45h.. Poďakovala prítomným za
účasť. Najbližšie rokovanie sa podľa schváleného harmonogramu uskutoční 21.09.2021 so
začiatkom o 16.30h.
Zapísala: p. Miriam Pallová, v.r.
Starostka: Mgr. Jana Gazdičová, v.r.
Overovatelia zápisnice: p. Ladislav Hutka, v.r.
Ing. Martin Lenárt, v.r.

