Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Kokave
Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Kokave
konaného dňa 23.04.2020
Prítomní poslanci OZ: Mgr. Marian Belopotocký, Tomáš Duriš, Radovan Fronko, Miroslav Glos,
JUDr. Gabriela Mitrengová, Alena Porubänová, Peter Vrbičan,
Ostatní prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril zástupca starostu obce Peter Vrbičan, ktorý prítomných
privítal a oboznámil ich, že dnešné zasadnutie OZ bude viesť on, nakoľko starosta obce je už dlhodobo
práceneschopný. Z dôvodu opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri vstupe do budovy boli
dodržané všetky bezpečnostné podmienky: všetkým prítomným bola odmeraná telesná teplota
a previedla sa dezinfekcia rúk.
Ďalej konštatoval, že sú prítomní všetci 7 poslanci, takže toto zasadnutie je uznášaniaschopné.
Upozornil prítomných, že z dnešného zastupiteľstva, bude vyhotovený zvukový záznam a dnešné
zasadnutie OZ bude obrazovo prenášané cez notebook,
z dôvodu opatrení ÚVZ SR č.
OLP/3354/2020, zo dňa 20.04.2020 – pri zasadnutiach a schôdzach vylúčiť verejnosť a zabezpečiť inú
formu informovaní občanov. Zároveň oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania.
1. Schválenie programu:
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Kokave schválilo program rokovania v počte hlasov 5 (Mgr. Marian
Belopotocký, Tomáš Duriš, Radovan Fronko, JUDr. Gabriela Mitrengová, Peter Vrbičan ), 2 sa zdržali
hlasovania ( Miroslav Glos – nevedel, o čom sa ide rokovať o aký pozemok sa jedná a aké rozpočtové
opatrenie, prečo nebola zvolaná Obecná rada, a p. Alena Porubänová sa vyjadrila, že nerozumie
tomuto programu, taktiež nevedela o aké pozemky sa jedná a aké rozpočtové opatrenia, prečo
poslancom OZ neboli zaslané podklady ). Zástupca sa vyjadril, že čo sa týka predaja pozemku pre
M.Chomu a manželku, nebola to nová záležitosť, predaj sa schvaľoval už v roku 2018 uznesením
č.8/2018, kde sa schválila cena za m2 a bolo potrebné, aby ešte si p. Choma dal vypracovať GO plán,
ďalej Obecná rada v krízovej situácii nezasadá, a čo sa týka rozpočtového opatrenia A.Droppová
vysvetlila, že sa jedná len o presun finančných prostriedkov a nie o schvaľovanie nových, tak
z uvedeného dôvodu, sme podklady neposielali. Zástupca sa vyjadril, že ak bude ešte on zvolávať
zasadnutie OZ, tak urobí nápravu. Radovan Fronko povedal, že by sa mali prečítať body a potom sa
k ním vyjadríme,

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia OZ
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra
5. Rozpočtové opatrenie č.1
6. Predaj pozemku C KN č.680/76 – 93 m2 , 1301/25 – 50 m2
7. Zníženie poplatku za MŠ a zníženie poplatku za ŠKD
8. Odpredaj nehnuteľnosti r.d.č.316 s pozemkami
9. Menovanie do funkcie veliteľa DHZo Liptovská Kokava
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Do návrhovej komisie boli zástupcom starostu obce navrhnutí :
za predsedu komisie- JUDr. Gabriela Mitrengová,
za člena- Alena Porubänová a Tomáš Duriš,
za overovateľov zápisnice zástupca starostu určil: Radovana Fronku, Miroslava Glosa
a za zapisovateľa zápisnice určil Evu Slivkovú
Zástupca starostu obce požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia
a následne vyzval prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k návrhu hlasovaním. OZ schválilo tento
návrh jednohlasne.
3. Kontrola plnenia uznesení
Zástupca starostu obce prečítal uznesenia obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho zasadnutia OZ
od č. 65/2019 až č. 73/2019, zo dňa 12.12.2019 a konštatoval, že uznesenia boli splnené.
Zástupca starostu obce požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia
a následne vyzval prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k návrhu hlasovaním. OZ schválilo tento
návrh jednohlasne.

4. Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra
Zástupca starostu informoval, že dňom 31.12.2019 sa skončila funkcia hlavného kontrolóra zo
zdravotných dôvodov. Na základe uvedeného musíme vyhlásiť výberové konanie na funkciu
hlavného kontrolóra obce. Požiadal JUDr. G.Mitrengovú, aby prečítala podmienky voľby
hlavného kontrolóra:
Určuje v zmysle s § 18a ods. 3 zákona č.369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra Obce Liptovská Kokava na celé
funkčné obdobie rokov 2020 – 2026: 15,74,% úväzok, s náplňou kontrolnej činnosti podľa
osobitných zákonov, interných noriem, všeobecne záväzných nariadení Obce Liptovská
Kokava a uznesení Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Kokave.
Vyhlasuje v zmysle § 18a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Liptovská Kokava na deň
25.06.2020 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Kokave.
Schvaľuje
- spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce Liptovská Kokava v zmysle
§ 18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení hlasovaním poslancov Obecného zastupiteľstva
v Liptovskej Kokave. Samotnému aktu konania volieb bude predchádzať prezentácia
jednotlivých kandidátov v poradí, a akom budú doručené ich prihlášky na Obecný úrad
v Liptovskej Kokave. Každý kandidát má právo na vystúpenie a svoju prezentáciu pred
Obecným zastupiteľstvom v Liptovskej Kokave v deň konania voľby, v max. časovom rozsah
5 minút.
-požadované kvalifikačné a ostatné predpoklady:
-ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

-bezúhonnosť dokladovaná údajmi potrebnými na vyžiadanie výpisu z registra trestov
v zmysle § 10 ods. 4 písm. a) zákona č.330/2007 Z.z. o registri trestov
-prax v štátnej správe, samospráve, rozpočtovej organizácii, príspevkovej organizácii resp.
v kontrolnej činnosti
-náležitosti prihlášky:
-meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj
-doklady o vzdelaní -ich kópie
-štruktúrovaný životopis
Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov
-súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov na účely vykonania voľby hlavného
kontrolóra obce Liptovská Kokava v Obecnom zastupiteľstve v Liptovskej Kokave, v súlade
s ustanovením § 13, zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
-písomná prihláška kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra musí byť doručená do
podateľne Obecného úradu v Liptovskej Kokave, t.j. do 22.05.2020 do 14,00 hod. v zalepenej
obálke s nápisom „Neotvárať – voľba HK obce Liptovská Kokava“
-otváranie obálok sa uskutoční dňa 28.05.2020 o 14,00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ
Liptovská Kokava
-kontrolu splnenia podmienok vykoná starosta obce alebo zástupca starostu obce,
v Liptovskej Kokave za prítomnosti 3 poslancov schválených OZ
-funkčné obdobie novozvoleného hlavného kontrolóra obce Liptovská Kokava je v lehote 6
rokov, ktoré začne dňom nástupu do práce.
-zástupca obce vysvetlil, že k otváraniu obálok treba určiť troch poslancov, do komisie boli určení
Alena Porubänová, Miroslav Glos, Tomáš Duriš,
-Mgr. Marian Belopotocký sa informoval ako bude kontrolované medziobdobie, kým bude zvolený
nový hlavný kontrolór, p.Droppová odpovedala, že určite si urobí kontrolu účtovných dokladov,
nakoľko bude musieť dať vyjadrenie k záverečnému účtu, zástupca starostu sa vyjadril, že kontrolór
je nápomocný hlavne pri pracovných záležitostiach,
A.Porubänová sa informovala, či k praxi doplníme konkrétne obdobie praxe, zástupca starostu
odpovedal, že nie nebudeme to ohraničovať,
R.Fronko navrhol, aby životopisy kandidátov na hlavného kontrolóra boli zaslané všetkým
poslancom, aby poslanci pri prezentácii jednotlivých kandidátov mali prehľad,
M.Glos sa informoval, či výberové konanie bude zverejnené na stránke, zástupca starostu odpovedal,
že áno a môže požiadať predsedu kontrolórov, aby výberové konanie zverejnil aj na stránke
kontrolórov.
Zástupca starostu obce požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia
a následne vyzval prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k návrhu hlasovaním. OZ schválilo tento
návrh jednohlasne.
5. Rozpočtové opatrenie č. 4
Zástupca starostu vyzval p. Droppovú, aby predniesla a vysvetlila jednotlivé položky, čo sa týka
zmeny. P.Droppová vysvetlila, že nakoľko sa neprestavali finančné prostriedky na výstavbu Hasičskej
zbrojnice, tak sa presunuli do rezervného fondu, ale tohto roku sa musia vyčerpať, lebo je to
nevyčerpaná dotácia poskytnutá zo ŠR z roku 2018 zdroj 1311 – 7372,00 €, zdroj 111 – 11208,00 €,
tak ich je potrebné presunúť na Rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, jedná sa o čerpanie z rezervného
fondu vo výške 42 000,00 €,
-ďalšie navýšenie čerpania finančných prostriedkov z rezervného fondu je potrebné na Rekonštrukciu
Kultúrneho domu, jedná sa o sumu 50 000,00 €, zdroj 3AG1 – 75 000,00 €, tuzemský kapitálový
transfer z EU – vonkajšie stavebné úpravy zdroj 3AG2- 25 000,00 €, tuzemský kapitálový transfer zo

ŠR – vonkajšie stavebné úpravy, prevod z rezervného fondu obce zdroj 46 – 50 000,00 € na
Rekonštrukciu KD,
- M.Glos sa informoval, či na Hasičskú zbrojnicu bol iný rozpočet ako schválený, nie nebol odpovedal
zástupca starostu, ďalej sa informoval, či prišlo 100 000,00 €, áno už prišlo, zástupca starostu doplnil,
že namontovali už žaluzie a ovládače doplnia a že rekonštrukcia Kultúrneho domu nie je
protokolárne odovzdaná. Fa PROSPECT splnomocnila advokátku, lebo si myslia, že my to naťahujeme
umelo. I. faktúru máme poníženú o 4 000,00 € rozdiel zaplatíme, keď dorobia nedostatky. I.etapa, už
bola odovzdaná, je potrebné pripraviť protokol závad. M.Glos povedal, že je potrebné napísať
reklamačný protokol, aby už plynula doba.
Zástupca starostu obce požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia
a následne vyzval prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k návrhu hlasovaním. OZ schválilo tento
návrh jednohlasne.
6. Predaj pozemku C KN č.680/76 – 93m2 , 1301/25 -50 m2

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Kokave uznesením č.8/2018 zo dňa 25.10.2018 bod č.4
schválilo predaj pozemku pre p. M.Chomu a manželky G.Chomovej, kde bola stanovená cena
5,50 €/m2 , podľa znaleckého posudku bola cena 4,40 €/m2 . Dali si vypracovať geometrický
plán a na základe uvedeného OZ schválilo
-predaj pozemku Milošovi Chomovi rod. Choma, nar. 21.03.1961, trvale bytom Liptovská Kokava č.d.
127 a Ing. Gabriele Chomovej, rod. Kalusová, nar. 28.01.1960, trvale bytom Liptovská Kokava č.d.
127, parcela č. C KN 680/76 o výmere 93 m2 zastavaná plocha a nádvoria v cene 511,50 € a
parcela č. C KN 1301/25 o výmere 50 m2 orná pôda v cene 275,00 €. Pozemky boli vytvorené na
základe geometrického plánu č. 45347191 -94/2019, ktorý vyhotovila Ing. Svetlana Hotváthová,
dňa 20.01.2020. Geometrický plán bol úradne overený Okresným úradom Liptovský Mikuláš,
katastrálny odbor, Ing. Ľubica Pilarčíková dňa 19.02.2020 č. G1-98/2020.
Predaj pozemku bol schválený na základe uznesenia č.8/2018 bod 4, konaného dňa 25.10.2018,
stanovená kúpna cena 5,50 €/m2 .
Predaj pozemku je v súlade s § 9a odst. 8. písm.b., zák.č. 138/91 Zb.,
-M.Glos sa informoval, prečo sa to musí takto schvaľovať, JUDr. G.Mitrengová mu vysvetlila, že
podľa zákona musí obec vždy takto postupovať pri predaji.
Zástupca starostu obce požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia
a následne vyzval prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k návrhu hlasovaním. OZ schválilo tento
návrh jednohlasne.

7. Zníženie poplatku za MŠ a zníženie poplatku za ŠKD
Zástupca starostu obce informoval, že nakoľko bola prerušená prevádzka materskej školy
a školského klubu detí z dôvodu šírenia nákazy COVID 19, p. riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr.
Mária Díková požiadala o schválenie zníženia poplatkov za mesiac marec, nakoľko v mesiaci
marec boli deti v škole len 9 dní.
- poplatok za MŠ - 10 €, navrhla znížiť za mesiac marec na 4,00 €
- poplatok za ŠKD – 3,50 €, navrhla znížiť za mesiac marec 1,50 €
Zástupca starostu obce požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia
a následne vyzval prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k návrhu hlasovaním. OZ schválilo tento
návrh jednohlasne.
8.Odpredaj nehnuteľnosti r.d. č.316 s pozemkami
Zástupca starostu obce vysvetlil, že sme dostali žiadosť na odkúpenie nehnuteľnosti rodinný dom p.č.
316 aj s pozemkami. Zdôraznil, že o každú nehnuteľnosť je potrebné sa starať, najprv sme mysleli, že
by sme túto nehnuteľnosť zrekonštruovali a slúžila by na ľudové tradície. Ak sa poslanci rozhodnú, že
by sa táto nehnuteľnosť predala, je potrebné dodržať všetky náležitosti, čo vyplývajú z predaja

nehnuteľnosti. Je potrebné dať vypracovať znalecký posudok, obec nepôjde pod cenu, za akú bol
rodinný dom kúpený.
Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Kokava,
a)
podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov schválilo spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti v k. ú. Liptovská
Kokava a to rodinný dom súpisné číslo 316 s pozemkom
C KN parcela č. 482/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 255 m2
C KN 482/2, záhrada o výmere 99 m2
C KN 482/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 179 m2
obchodnou verejnou súťažou (ďalej len “OVS“),
b)
podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov, schválilo podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľnosti
v k. ú. Liptovská Kokava a to rodinný dom súpisné číslo 316 s pozemkom
C KN parcela č. 482/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 255 m2
C KN 482/2, záhrada o výmere 99 m2
C KN 482/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 179 m2
nasledovne.
Pred schválením podmienok obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľností je potrebné dať si
vypracovať znalecký posudok na predmetnú nehnuteľnosť.
Predmetom OVS bude výber najvhodnejšej ponuky na predaj predmetu súťaže a uzatvorenie kúpnej
zmluvy na predaj predmetu súťaže.
Zástupca starostu obce požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia
a následne vyzval prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k návrhu hlasovaním. OZ schválilo tento
návrh jednohlasne.
9. Menovanie do funkcie veliteľa DHZo Liptovská Kokava
Zástupca starostu obce vysvetlil, že je potrebné schváliť do funkcie veliteľa DHZo Liptovská Kokava
Juraja Mudroňa bytom L.Kokava č.425, nakoľko Pavel Margetaj bývalý veliteľ DHZo sa vzdal a DHZo si
na výbore zvolili p. Mudroňa. Starosta obce musí následne po schválení vydať menovací dekrét pre
Juraja Mudroňa.
Zástupca starostu obce požiadal predsedníčku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia
a následne vyzval prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k návrhu hlasovaním. OZ schválilo tento
návrh jednohlasne.

10. Rôzne:
- M.Glos rozdal podnet od občanov, nakoľko sa nemohli zúčastniť na OZ a tento obsahoval 8
bodov. Zástupca starostu obce prečítal jednotlivé body:
-1. Zverejnenie spoločenskej zmluvy LIPTOV DEVELOPMENT GROUP- zverejnenie kúpno
predajnej zmluvy medzi LDG a Grant Hotel Permon s.r.o., „pozemok pod Brehom“ ( za
koľko sa predal, koľko z toho dostala obec, či bola obec oslovená ohľadom predkupného
práva, tak ako to ukladá zákon...)
Zástupca starostu povedal, že on sa nechce vyjadrovať k vrtu, nie je to v jeho kompetencii.
M.Glos sa vyjadril, nakoľko mal pripravený tento bod do rôzneho, tak objasni teraz o čo ide.
Nakoľko má Obec L.Kokava stále 10 % podiel v spoločnosti LDG, žiadal vysvetlenie ako je
možné, že spoločnosť LDG odpredala predmetnú parcelu GRAND hotelu Permon, bez toho,
aby oslovila Obec L.Kokavu ako spoločníka, ktorá by mala mať predkupné právo na kúpu
pozemku. Objasnil situáciu, že podľa Obchodného registra sú spoločníkmi v LDG 10%

spoluvlastníkom je Obec L. Kokava a 90 % I.S.F., s.r.o. Bratislava. Nakoľko, nie sú známe
spoluvlastnícke pomery, vysvetlila by to spoločenská zmluva medzi týmito dvoma
inštitúciami a tým žiada jej sprístupnenie. Z tohto vyplýva, že Obec L.Kokava nemá ani
pozemok, ani nedostala ponuku na kúpu pozemku, a ani financie z predaja pozemku,
nakoľko bola spoločníkom v 10 % podiele.
R.Fronko informoval, že starosta to tak vysvetľoval, že by LDG mala na náklady, ktoré do
toho vynaložili, ďalej upozornil, že to nie je dobre napísané v bode č.1,
-2.Zverejňovanie Knihy jázd všetkých vozidiel DHZ minimálne raz mesačne na internetovom
sídle obce ( ideálne montáž GPS do 3 áut, vstupná investícia cca 180 eur montáž, mesačné
náklady cca 8 eur/auto )
Zástupca starostu obce odpovedal, že dá sa to zverejňovať,
R.Fronko sa informoval, aký je dôvod takéhoto podozrenia, či je dačo zle. GPS asi nie sú to
zbytočné náklady,
Mgr. M.Belopotocký je za zverejňovanie knihy jázd,
A.Porubänová sa opýtala kto to bude robiť- donesú to na úrad,
-3.Zakúpenie služobného motorového vozidla pre obec, tiež GPS.( poprosiť ekonómku obce,
aby vyčíslila ročné náklady na preplácanie cestovných náhrad. Koľko to je ročne?
V záverečnom účte obce za rok 2018 je v kapitole doprava rozpočtovaná suma 9177 eur
a čerpanie 7450 eur. Na roky 2019 a 2020 je rozpočtovaná suma 10627 eur. Čo z toho je
príspevok na dopravu a čo sú cestovné náhrady. Či sa skôr neoplatí nové auto ).
Zástupca starostu obce odpovedal, že o tomto sme sa už bavili – elektromobil.
M.Glos povedal, že to bolo nereálne, on už viackrát povedal, že sa mala napísať žiadosť na
ministerstvo, autá dávali za 1 euro a veľa okolitých obcí túto možnosť využilo a dostali autá,
ekonómka nech zistí cestovné náklady do budúceho OZ,
Mgr. M.Belopotocký navrhol, aby sme kúpili nové auto napr. Fábiu, sú v dostupných cenách,
treba dať termín do kedy sa má podať žiadosť,
R Fronko by do nového auta nešiel, ale radšej také ojazdené 3-4 ročné,
JUDr. G.Mitrengová povedala, že je to v obciach, ktoré sú bohaté a majú financie na opravu.
Zástupca povedal, že treba vyčísliť, aké by boli náklady a aké riziko by nás čakalo pri kúpe,
A.Droppová vysvetlila, že tie čísla v bode 3 nie sú správne, cestovné náklady ročne sú cca
3000 eur,
M.Glos povedal, že do budúceho OZ je potrebné vyčísliť cestovné náklady za posledné 3
roky, poslanci povedali, aby na budúce OZ doniesol návrhy na nové autá.
Zástupca sa opýtal M.Glosa, aké sú tam autá a povedal, že preverí aké sú to autá, ako sa dá
podať žiadosť a či bude mať zmysel do toho ísť,
-4.Kontrola obsahu Kokavských aktualít a článkov redakčnej rady pred ich zadaním do tlače,
členmi nejakej komisie, alebo všetkými poslancami OZ ( v minulosti sa objavila inzercia, čo
tento typ novín nesmie obsahovať!) Ak áno, či môžu inzerovať aj ostatní občania a či za
poslednú uverejnenú inzerciu bolo riadne zaplatené?
-zástupca starostu obce uvedené preverí do budúceho OZ,
-5.Zakúpenie techniky na streamovanie vysielania, či už Obecného zastupiteľstva, iných
schôdzí verejnej povahy, športových a kultúrnych podujatí. Zváženie, či by obec nemala
vytvoriť konto na niektorej zo sociálnych sieti, alebo na You Tube, na ktorom by takýto typ

vysielania ( streamingu online ) prebiehal ( zistiť, či sa to nedá urobiť aj na internetovom sídle
obce, teda na obecnej stránke.)
M.Glos zistí, či sa to dá na obecnej stránke,
R.Fronko – keď by obec zakúpila takúto techniku a dávala na stránke tieto podujatia, či
športové alebo kultúrne ( veď Z.Oravec natáča všetko a dáva na You Tube ), tak už budeme
len sedieť doma a pozerať, nie je to dobré, a kto by to všetko robil ?
-6.Zjednotiť formát pre zverejňovanie akýchkoľvek písomnosti na stránke obce. (Nech sa
všetko ukladá iba v PDF, žiaden Word, ani JPG, pokiaľ ide o dokument. Fotky áno.)
Zástupca starostu obce povedal, že je to na p. D. Porubänovej ako to bude dávať – ukladať
v PDF,
A.Porubänová sa informovala, či to nemôžu robiť pracovníčky na úrade, lebo D.Porubänová
nemá dobrý počítač, pracovníčky odpovedali, že majú toho veľa a nie ešte spravovať stránku
obce, zástupca odpovedal, že sa na to dala dobrovoľne,
M.Glos povedal, že D.Porubänová spravuje stránku a stále nevie za koľko to bude robiť, stále
sa jej nič neodsúhlasilo, zástupca odpovedal, že minimálne za toľko, koľko dostával za
spracovanie stránky on, M-Glos to dorieši do budúceho OZ
-7.Stručná správa ekonómky obce o hospodárení v čase krízy, aký je stav na účte a aký stav
na rezervnom fonde, či boli preplatené veci od PPA? ( Poľnohospodárska platobná agentúra )
Ako a či bola preplatená ČOV-ka ako sa v tom ide pokračovať.
A.Droppová odpovedala, že PPA určité veci preplatila – rezervný fond, nakoľko sme predali
vrt, tak financie máme,
-8.Príspevky obce pre občianske združenia, boli vyplatené v plnej výške? Nepristúpi sa tam
k revízií výdavkov, keďže neprebiehajú súťaže? Nehrá sa ani futbal, ani sa neorganizujú
hasičské súťaže.
Zástupca starostu vysvetlil, že financie sa dávajú len na nevyhnutné náklady, odovzdal slovo
p. Dropovej, ktorá vysvetlila, že sa preplácajú energie, pohonné hmoty a pod.,
M.Glos sa informoval, či sa to kontroluje, keď sa teraz nehrá futbal a nechodí sa na súťaže,
áno kontroluje sa. DHZ sa zriekla dotácie vo výške 500 eur, na rúška.
R.Fronko povedal, že treba počkať do konca roka ako to bude, teraz sa nehrá, potom sa to
vyčísli, koľko sa, a načo minulo,
A.Porubänová vysvetlila, že DHZ majú vypracovaný finančný plán, na čo sa používajú
financie,
Zástupca starostu obce dočítal 8 bodov od občanov a do rôzneho ešte doplnil, že
-v obci funguje Krízový štáb, ktorý má 14 členov a funguje v minimálnom zložení 5 členov
Peter Vrbičan, Eva Slivková, Anna Droppová, Alena Porubänová a Richard Šopor, nakoľko
stretávanie viac osôb, nie je v tejto krízovej situácií dovolené. Každé ráno sa preberú pokyny
a nariadenia od Odboru krízového riadenia Okresného úradu Liptovský Mikuláš. Podľa
potreby a závažnosti nariadení sa spíše záznam, pripravia sa správy na vyhlásenie
a zverejnenie a následne sa vyvesia správy do obecnej tabule a na stránku,
-dňa 4.3.2020 sme obdržali oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie
z Enviromentálneho fondu – ČOV Liptovská Kokava sme obdržali dotáciu vo výške

50 000,00 €, podmienkou poskytnutia podpory je, že žiadateľ má na financovanie účelu
zabezpečených najmenej 5% nákladov z iných zdrojov, teda sumu vo výške 2 631,58 €.
Tieto financie budú použité na ukončenie technológie a ešte nám bude treba na celkové
dokončenie – oprava budovy, úprava okolia a pod., cca 27 000,00 €.
11. Diskusia – zástupca starostu otvoril diskusiu
-Mgr. M.Belopotocký – je potrebné zastrešiť veľkokapacitné kontajnery, alebo ich dať do
ohrád, nakoľko sa vytvára okolo nádob veľký neporiadok, zástupca informoval, že sme
dostali aj upozornenie od p. Kollára na veľké znečistenie okolo kontajnerov pri práčovni,
bohužiaľ toto znečistenie robia občania, je potrebné viac využívať kamery, aby sa zistilo kto
robí tento neporiadok,
M.Glos sa informoval, ako sa bude platiť za vývoz kontajnerov pri prerábke KD, zástupca
odpovedal, že do kontajnerov dávali aj občania a vyvážalo sa to spoločne, odpovie na
budúcom OZ,
A.Porubänová navrhla, aby sa tieto kontajnery dávali za budovu Jednoty, teda zozadu
práčovne, poslanci odpovedali, že by to nebolo dobré, lebo by sa tam vytváral ešte väčší
odpad, treba vyhlásiť, aby občania neznečisťovali okolie kontajnerov, taktiež je to potrebné
dať na web stránku a zapracovať do kokavských aktualít, uvažuje sa o 110 - 120 l kontajnerov
do každej domácnosti,
Mgr. M.Belopotocký informoval, že je potrebné napísať na správu ciest a dať žiadosť na
opravu cesty od č.d. 266 smerom k roľníckemu družstvu, zástupca sa poradí so starostom,
R.Fronko informoval, že je poverený od ECAV L.Kokava sa informovať o úprave skládky na
Krúhoch, nakoľko bolo dohodnuté, že do 31.5.2020 sa to odstráni, nakoľko vznikla táto
situácia s COVID-19, sa to určite nedodrží, tak je potrebné stanoviť nový termín, nakoľko to
vyzerá tak, že tam ešte odpad pribúda, je potrebné to vyviesť, ale kde ?, zástupca to preberie
so starostom,
M.Glos sa informoval na zdravotný stav starostu, zástupca odpovedal, že chodí po
vyšetreniach a ešte je na PN,
-ďalej koľko stála zimná údržba – 2 373,00 €, ale sa to nedá porovnávať, nakoľko bola mierna
zima,
- že zápisnice zo zasadnutia Krízového štábu dávať na web stránku a prečo sa nestretáva celý
štáb, zástupca odpovedal, že nie je potrebné, aby sa celý štáb stretával, to nastane, až keď
bude celá obec v karanténe, alebo nastane taký stav, kde to bude potrebné a stretávanie celých
skupín občanov nie je dovolené, je to zakázané,
-kedy sa dorobí opona v sále KD, zástupca odpovedal, že opona bola nainštalovaná len
z dôvodu konania volieb, prídu ju dorobiť zavoláme im, podlahu v sále je taktiež ešte
potrebné dorobiť ,
-ďalej, či sa budú dávať ovládače na otváranie okien v sále - pákové nie sú dobré, odpovedal
zástupca,
- obecná stránka je už pustená, treba ju ešte doplniť, existuje mobilná aplikácia, zástupca
povedal, že neotvára prílohy – dali to na ½ roka zadarmo- volá sa to v obraze,
- pred poštou je starý stožiar celý hrdzavý, nepôsobí tam pekne, treba napísať na slovenskú
poštu,
- ohľadom mosta, či nič nového neprišlo, počul, že by sa tu mal postaviť nový most –
zástupca o tom nič nevie,

