OBEC DOLNÁ PORUBA, Obecný úrad 61, 914 43 Dolná Poruba

Zápisnica
zo XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Poruba,
konaného dňa 14.12.2017.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

JUDr. Miroslav Kopčan, starosta obce
Poslanci : Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý,
Mgr. Peter Zelíska.

Neprítomný: Poslanec: Daniel Bežák
Ďalší prítomní: Anna Ďurovcová, hlavný kontrolór obce
Bc.Zuzana Vániová, zamestnanec obce – zapisovateľka.
Verejnosť: nikto.
PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Návrh na zmeny rozpočtu rozpočtového roka 2017 rozpočtovým opatreniami č.
5/2017 a č. 6/2017
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Dolná Poruba na rok 2018
a nasledujúce dva roky 2019 a 2020
7. Návrh rozpočtu Obce Dolná Poruba a rozpočtovej organizácie na roky 2018-2020
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce pri OZ Dolná Poruba na I. polrok
2018
9. VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území Obce Dolná Poruba
10. VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú
školu a školské zariadenia zriadené na území Obce Dolná Poruba
11. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dolná Poruba na rok 2018
12. Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke obce za rok 2016
13. Návrh nájomnej zmluvy s TJ Slovan Dolná Poruba
14. Návrh Zmluvy o nájme hnuteľnej veci – motorového vozidla PRAGA V3S
15. Žiadosti
16. Informácie starostu obce
17. Rôzne
18. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) otvoril JUDr. Miroslav Kopčan, starosta
obce. Privítal všetkých prítomných.
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Ospravedlnený poslanec: Daniel Bežák
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je štyri a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Overovatelia zápisnice: Milan Suchý, Mgr. Peter Martinák
Zapisovateľka: zamestnanec obce: Bc. Zuzana Vániová
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Proti:
Zdržal sa
hlasovania:
Neboli prítomní pri
hlasovaní:

Ing. Pavol Gago. Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska

0
0
1

Daniel Bežák

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba schvaľuje program zasadnutia.
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Proti:
Zdržal sa
hlasovania:
Neboli prítomní pri
hlasovaní:

Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska

0
0
1

Daniel Bežák

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení
Návrh na zmeny rozpočtu rozpočtového roka 2017 rozpočtovým opatreniami č.
5/2017 a č. 6/2017
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Dolná Poruba na rok 2018
a nasledujúce dva roky 2019 a 2020
Návrh rozpočtu Obce Dolná Poruba a rozpočtovej organizácie na roky 2018-2020
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce pri OZ Dolná Poruba na I. polrok
2018
VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
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a drobné stavebné odpady na území Obce Dolná Poruba
10. VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú
školu a školské zariadenia zriadené na území Obce Dolná Poruba
11. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dolná Poruba na rok 2018
12. Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke obce za rok 2016
13. Návrh nájomnej zmluvy s TJ Slovan Dolná Poruba
14. Návrh Zmluvy o nájme hnuteľnej veci – motorového vozidla PRAGA V3S
15. Žiadosti
16. Informácie starostu obce
17. Rôzne
18. Záver

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení z minulých zasadnutí OZ predložila kontrolórka obce Dolná
Poruba Anna Ďurovcová – príloha č. 1
Uznesenie č. 211/2017 zo dňa 14.12.2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z minulých zasadnutí OZ – príloha č.1.
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Proti:
Zdržal sa
hlasovania:
Neboli prítomní pri
hlasovaní:

Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska

0
0
1

Daniel Bežák

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 5. Návrh na zmeny rozpočtu rozpočtového roka 2017 rozpočtovými
opatrenniami č. 5/2017 a č. 6/2017
Starosta obce predložil poslancom:
A.) návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 5/2017, ktorým sa
vykoná povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, v súlade s § 11 ods.
4 pís. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písm. b) §
14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (príloha č. 2),
zvýšenie príjmov na položke bežného rozpočtu:
 321001 s kódom zdroja 111
+ 11 464 €
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(prijatý transfer zo ŠR na prenesené kompetencie )
Vlastné príjmy ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ
+ 3 800 €
+ 15 264 €

Spolu

zvýšenie výdavkov bežného rozpočtu rozpočtovej organizácie – Základnej školy
s materskou školou Dolná Poruba č. 88:
 610 ( tarifný, osobný, základný, funkčný plat ) + 9 258 €
 620 ( odvody do poisťovní z miezd)
+ 1 762 €
 630 ( prevádzkové náklady – réžia )
+ 4 244 €
Spolu
+ 15 264 €

B.) návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 6/2017, ktorým sa
vykoná povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, v súlade s § 11 ods.
4 pís. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písm. b) §
14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (príloha č. 3),
zvýšenie príjmov na položke bežného rozpočtu:
 111003 s kódom zdroja 41
+ 2 536 €
( výnos dane z príjmov poukázanej zo štátu na obec )
 121002 daň zo stavieb
+ 130 €
 212003 príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov + 185 €
 223001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb
+ 290 €
 242
príjem z vkladov
+ 21 €
 312001 transfer zo ŠR na § 52
+ 277 €
 312001 transfer zo ŠR na register adries
+ 42 €
 312001 transfer zo ŠR na rodinné prídavky
+ 564 €
+ 4 045 €

Spolu
zvýšenie výdavkov na položkách bežného rozpočtu:

 FK 01.1.1 631001 cestovné
+ 28 €
 FK 01.1.1 633016 reprezentačné
+ 170 €
 FK 01.1.1 635
údržba
+ 246 €
 FK 06.6.0 633
všeobecný materiál
+ 172 €
 FK 08.1.0 642001 dotácia TJ
+ 1 200 €
 FK 08.4.0 632001 energia DS
+ 85 €
 FK 08.2.0 633
všeobecný materiál
+ 94 €
 FK 09.1.1.1 637
špeciálne služby na MŠ
+ 1 670 €
 FK 10.7.0 642014 sociálna pomoc občanom
+ 380 €
Spolu
+ 4 045 €
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Uznesenie č. 212/2017 zo dňa 14.12.2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade s § 11 ods. 4 pís. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Schvaľuje
A.) návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 5/2017 – príloha č.
2. - návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov, a to
zvýšenie príjmov na položke bežného rozpočtu:
 321001 s kódom zdroja 111
+ 11 464 €
(prijatý transfer zo ŠR na prenesené kompetencie )
 Vlastné príjmy ZŠ, ŠKD, ŠJ, MŠ
+ 3 800 €
Spolu

+ 15 264 €

zvýšenie výdavkov bežného rozpočtu rozpočtovej organizácie – Základnej školy
s materskou školou Dolná Poruba č. 88:
 610 ( tarifný, osobný, základný, funkčný plat ) + 9 258 €
 620 ( odvody do poisťovní z miezd)
+ 1 762 €
 630 ( prevádzkové náklady – réžia )
+ 4 244 €
Spolu
+ 15 264 €

B.) návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 6/2017 – príloha č.
3. - návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov, a to
zvýšenie príjmov na položke bežného rozpočtu:
 111003 s kódom zdroja 41
+ 2 536 €
( výnos dane z príjmov poukázanej zo štátu na obec )
 121002 daň zo stavieb
+ 130 €
 212003 príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov + 185 €
 223001 za predaj výrobkov, tovarov a služieb
+ 290 €
 242
príjem z vkladov
+ 21 €
 312001 transfer zo ŠR na § 52
+ 277 €
 312001 transfer zo ŠR na register adries
+ 42 €
 312001 transfer zo ŠR na rodinné prídavky
+ 564 €
+ 4 045 €

Spolu
zvýšenie výdavkov na položkách bežného rozpočtu:


FK 01.1.1
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 FK 01.1.1 633016 reprezentačné
+ 170 €
 FK 01.1.1 635
údržba
+ 246 €
 FK 06.6.0 633
všeobecný materiál
+ 172 €
 FK 08.1.0 642001 dotácia TJ
+ 1 200 €
 FK 08.4.0 632001 energia DS
+ 85 €
 FK 08.2.0 633
všeobecný materiál
+ 94 €
 FK 09.1.1.1 637
špeciálne služby na MŠ
+ 1 670 €
 FK 10.7.0 642014 sociálna pomoc občanom
+ 380 €
Spolu
+ 4 045 €
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Ing. Pavol Gago , Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Dolná Poruba na
rok 2018 a nasledujúce dva roky 2019 a 2020
Kontrolórka obce Anna Ďurovcová predložila OZ stanovisko k návrhu rozpočtu obce Dolná
Poruba na rok 2018 a nasledujúce dva roky 2019 – 2020, ktorý poslanci OZ zobrali na
vedomie. ( príloha č. 4 )
Uznesenie č. 213/2017 zo dňa 14.12.2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce Dolná Poruba k návrhu rozpočtu na
rok 2018 a nasledujúce dva roky 2019– 2020 ( príloha č. 4)
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Proti:
Zdržal sa
hlasovania:
Neboli prítomní pri
hlasovaní:

Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska

0
0
1

Daniel Bežák

Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 7. Návrh rozpočtu Obce Dolná Poruba a rozpočtovej organizácie na roky 20182020
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Rozpočet obce Dolná Poruba a RO –
Základnej školy s materskou školou Dolná Poruba na rok 2018 a nasledujúce roky 2019-2020
na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie. Rozpočet na rok 2018 vychádzal
z vývoja hospodárenia obce predchádzajúceho roka a očakávanej skutočnosti roka 2017,
ktorého dosiahnuté ukazovatele boli východiskom roka 2018 v zmysle zákona č. 493/2011
Z.z., čl.9 ods. 1. Rozpočet obce a RO pre rok 2018 – 2020 bol zostavený v členení podľa
funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie podľa novely zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách. Predložený návrh rozpočtu obce pre rok 2018 je záväzný.
Rozpočet na rok 2018 bez príjmových operácii je zostavený ako schodkový, keď celkové
bežné príjmy predstavujú hodnotu 448 178 €, kapitálové príjmy predstavujú hodnotu 280 000
€ a príjmové finančné operácie predstavujú výšku 220 401 €. Celkové bežné výdavky
predstavujú hodnotu 448 178 €, kapitálové výdavky sa predpokladajú čerpať vo výške 400
000 € a finančné operácie vo výdavkovej časti rozpočtu nie sú rozpočtované ( príloha č. 5 a 6
). Bežný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. Pri schvaľovaní rozpočtu hlasovali poslanci
OZ jednomyseľne za schválenie rozpočtu. Rozpočet na originálne kompetencie na rok 2018
pre prevádzky Materskej školy, školskej jedálne a školského klubu bol zostavený podľa
určenej výšky finančných prostriedkov vo VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia zriadené na území obce
Dolná Poruba. V oblasti prenesených kompetencií dotácie štátu na ZŠ platí pravidlo: koľko
pošle štát, toľko sa na účet RO - ZŠ presúva. Znížením počtu žiakov obec musí
dofinancovávať finančné prostriedky na prenesené kompetencie na činnosť a prevádzku
Základnej školy na rok 2018 vo výške 32 670 €. Návrh rozpočtu obce pre roky 2019 – 2020
nie je záväzný, má len informatívny charakter. Túto informáciu poslanci OZ zobrali na
vedomie.
V zmysle § 4 ods. 5 novely zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, bol rozpočet obce Dolná Poruba a RO na roky 2018 – 2020 zostavený
a predložený bez programovej štruktúry, obecné zastupiteľstvo rozhodlo o neuplatňovaní
programovej štruktúry v rozpočte obce.
Starosta obce predložil a prečítal prítomným poslancom list od riaditeľky Základnej školy
s materskou školou, Dolná Poruba č. 88, 914 43 Dolná Poruba – Oznámenie o určení výšky
finančných prostriedkov pre rok 2018 ( príloha č. 7), v ktorom uvádza že obcou zostavený
rozpočet na rok 2018 vo výške 266 386 € je pre rozpočtovú organizáciu nepostačujúci.
Obecné zastupiteľstvo sa listom pani riaditeľky ZŠ s MŠ zaoberalo a uložilo riaditeľke
Základnej školy s materskou školou povinnosť podať Obecnému zastupiteľstvu kompletnú
správu týkajúcu sa právoplatného rozsudku o neplatnom rozviazaní pracovného pomeru
s bývalou zamestnankyňou v písomnej forme do termínu najbližšieho zasadnutia OZ.

Uznesenie č. 214/2017 zo dňa 14.12.2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
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A.) schvaľuje Rozpočet obce a RO Základnej školy s materskou školou Dolná Poruba
pre rok 2018 zostavený v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej
klasifikácie podľa novely zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách.
(príloha č. 5 a 6)
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.
B.) Berie na vedomie Rozpočet obce a RO Základnej školy s materskou školou Dolná
Poruba pre roky 2019 - 2020 zostavený v členení podľa funkčnej a ekonomickej
rozpočtovej klasifikácie podľa novely zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách. Rozpočet na uvedené roky nie je záväzný, je informatívneho charakteru.
(príloha č. 5 a 6)
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Proti:
Zdržal sa
hlasovania:
Neboli prítomní pri
hlasovaní:

Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska

0
0
1

Daniel Bežák

Uznesenie bolo prijaté.
C.) schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce Dolná Poruba na roky 2018 2020 bez programovej štruktúry v zmysle § 4 ods. 5 novely zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. (príloha č. 5 a 6)
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
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Neboli prítomní pri
hlasovaní:

1

Daniel Bežák

Uznesenie bolo prijaté.
D.) Berie na vedomie list pani riaditeľky ZŠ s MŠ Dolná Poruba, v ktorom uvádza že
obcou zostavený rozpočet na rok 2018 vo výške 266 386 € je pre rozpočtovú organizáciu
nepostačujúci. ( príloha č. 7 )
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Proti:
Zdržal sa
hlasovania:
Neboli prítomní pri
hlasovaní:

Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska

0
0
1

Daniel Bežák

Uznesenie bolo prijaté.
E.) ukladá riaditeľke ZŠ s MŠ Dolná Poruba povinnosť podať Obecnému zastupiteľstvu
kompletnú správu týkajúcu sa právoplatného rozsudku o neplatnom rozviazaní pracovného
pomeru s bývalou zamestnankyňou v písomnej forme do termínu najbližšieho zasadnutia OZ.
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Proti:
Zdržal sa
hlasovania:
Neboli prítomní pri
hlasovaní:

Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska

0
0
1

Daniel Bežák

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce pri OZ Dolná Poruba na
I. polrok 2018
Kontrolórka obce Anna Ďurovcová predniesla poslancom OZ plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra pri OZ Dolná Poruba na I. polrok 2018, ktorý poslanci jednomyseľne
schválili. ( príloha č. 8 )
Uznesenie č. 215/2017 zo dňa 14.12.2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. b) a podľa §18 f ods. 1
písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

032/6597257

obecdporuba@mail.t-com.sk

www.dolnaporuba.sk

OBEC DOLNÁ PORUBA, Obecný úrad 61, 914 43 Dolná Poruba

Schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pri OZ Dolná Poruba na I. polrok
2018 ( príloha č. 8 )
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 9. VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Dolná Poruba
Starosta obce predložil poslancom OZ, po prekonzultovaní s finančnou komisiou pri OZ
VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území Obce Dolná Poruba, ktoré poslanci OZ jednomyseľne schválili.
( príloha č. 9 ). VZN vychádza v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov. Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 1/2018 nadobúda účinnosť od 01.01.2018.
Uznesenie č. 216/2017 zo dňa 14.12.2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje VZN č. 1/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území Obce Dolná Poruba, ktoré vychádza v súlade s § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 1/2018
nadobúda účinnosť od 01.01.2018. ( príloha č. 9 )
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 10. VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre
materskú školu a školské zariadenia zriadené na území Obce Dolná Poruba
Starosta obce predložil poslancom OZ, po prekonzultovaní s finančnou komisiou pri OZ
a zástupcami rozpočtovej organizácie – Základnej školy s materskou školou, na schválenie
VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu
a školské zariadenia zriadené na území obce Dolná Poruba, ktoré poslanci OZ jednomyseľne
schválili. ( príloha č. 10 ). Uvedeným nariadením sa určujú podrobnosti financovania
materských škôl a školských zariadení na území obce Dolná Poruba v zmysle § 6 ods. 12
písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 370/2016
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu
dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Všeobecné záväzné
nariadenie obce č. 2/2018 nadobúda účinnosť od 01.01.2018.
Uznesenie č. 217/2017 zo dňa 14.12.2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre
materskú školu a školské zariadenia zriadené na území Obce Dolná Poruba, ktorým sa určujú
podrobnosti financovania materských škôl a školských zariadení na území obce Dolná Poruba
v zmysle § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a nariadenia vlády č. 370/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR
č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov. VZN č. 2/2018 nadobúda účinnosť od 01.01.2018. ( príloha č. 10 )
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 11. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dolná Poruba na rok 2018
Starosta obce predložil poslancom OZ Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dolná
Poruba na rok 2018, ktorý vychádza v zmysle rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva
Dolná Poruba, časť II., článok 6. Poslanci OZ predložený Plán zasadnutí OZ Dolná Poruba na
rok 2018 jednomyseľne schválili. ( príloha č. 11 )
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Uznesenie č. 218/2017 zo dňa 14.12.2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dolná Poruba na rok 2018, ktorý
vychádza v zmysle rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Dolná Poruba, časť II.,
článok 6. ( príloha č. 11 )
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 12. Správa nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke obce za rok
2016
Starosta obce predložil poslancom OZ Správu nezávislého audítora k vykonanému auditu
účtovnej závierky za rok 2016 účtovnej jednotky Obce Dolná Poruba zo dňa 27.11.2017.
Audit vykonala audítorka firma vedená v Slovenskej komore audítorov CREDIT AUDIT,
s.r.o., Licencia SKAU č. 291, Fedinova 16/A, 851 05 Bratislava v súlade so zákonom
o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení a v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Správu nezávislého
audítora k individuálnej účtovnej závierke obce za rok 2016 poslanci OZ zobrali na vedomie.
( príloha č. 12 )
Uznesenie č. 219/2017 zo dňa 14.12.2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie Správu nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke obce za rok
2016 zo dňa 27.11.2017. Audit vykonala audítorka firma vedená v Slovenskej komore
audítorov CREDIT AUDIT, s.r.o., Licencia SKAU č. 291, Fedinova 16/A, 851 05 Bratislava
v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení a v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi.
( príloha č. 12 )
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Proti:
Zdržal sa
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hlasovania:
Neboli prítomní pri
hlasovaní:

1

Daniel Bežák

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 13. Návrh Nájomnej zmluvy s TJ Slovan Dolná Poruba
Starosta obce predložil poslancom OZ Nájomnú zmluvu uzatvorenú podľa zákona č.
116/1990 Zb. Zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov medzi zmluvnými stranami
prenajímateľom Obcou Dolná Poruba a nájomcom Telovýchovnou Jednotou Slovan Dolná
Poruba, ktorej predmetom je prenájom budovy kabín nachádzajúcich sa v k.ú. Dolná Poruba
na súpis. čísle 377, na dočasné užívanie nájomcom, ktorý je spoločenskou organizáciou, ktorá
vykonáva záujmovú činnosť v oblasti telesnej výchovy a športu. Nájomná zmluva sa
uzatvára na dobu určitú od 1.2.2018 do 31.12.2019. ( príloha č. 13 )
Uznesenie č. 220/2017 zo dňa 14.12.2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje Nájomnú zmluvu uzatvorenú podľa zákona č. 116/1990 Zb. Zákona o nájme
a podnájme nebytových priestorov medzi zmluvnými stranami prenajímateľom Obcou Dolná
Poruba a nájomcom Telovýchovnou Jednotou Slovan Dolná Poruba za účelom vykonávania
záujmovej činnosti v oblasti telesnej výchovy a športu. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu
určitú od 1.2.2018 do 31.12.2019. ( príloha č. 13 )
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 14. Návrh Zmluvy o nájme hnuteľnej veci – motorového vozidla PRAGA V3S
Starosta obce predložil poslancom OZ Zmluvu o nájme hnuteľnej veci – motorového
nákladného automobilu PRAGA V3S, EČV: TN-714AI uzatvorenú medzi zmluvnými
stranami prenajímateľom Obcou Dolná Poruba a nájomcom Obecný úrad Dolná Poruba –
Pestovateľská pálenica spol. s r.o., ktorej predmetom je prenájom hnuteľnej veci –
motorového nákladného automobilu PRAGA V3S, EČV: TN-714AI na dočasné užívanie
nájomcom za účelom vykonávania podnikateľskej činnosti a to v rozsahu živnostenského
oprávnenia nájomcu. Cena nájmu určená dohodou zmluvných strán je 2000 eur ročne.
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu 2 rokov od 1.1.2018 do 31.12.2019. ( príloha č. 14 )
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Uznesenie č. 221/2017 zo dňa 14.12.2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje Zmluvu o nájme hnuteľnej veci – motorového nákladného automobilu PRAGA
V3S, uzatvorenú medzi zmluvnými stranami prenajímateľom Obcou Dolná Poruba
a nájomcom Obecný úrad Dolná Poruba – Pestovateľská pálenica spol. s r.o., ktorej
predmetom je prenájom hnuteľnej veci – motorového nákladného automobilu PRAGA V3S,
EČV: TN-714AI na dočasné užívanie nájomcom za účelom vykonávania podnikateľskej
činnosti a to v rozsahu živnostenského oprávnenia nájomcu. Cena nájmu určená dohodou
zmluvných strán je 2000 eur ročne. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu 2 rokov od
1.1.2018 do 31.12.2019. ( príloha č. 14 )
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 15. Žiadosti
Starosta obce predniesol poslancom OZ Žiadosť Základnej školy s materskou školou
v Dolnej Porube 88 o poskytnutie finančných prostriedkov a dofinancovanie prevádzkových
nákladov k 16.10.2017 vo výške 4243,93 eur vzhľadom k tomu, že prenesené kompetencie zo
štátu nepokrývajú mzdové náklady a ostatné prevádzkové náklady rozpočtovej organizácie ZŠ
s MŠ Dolná Poruba. Poslanci OZ schvaľujú žiadosť ZŠ s MŠ Dolná Poruba o dofinancovanie
prevádzkových nákladov k 16.10.2017 a súhlasia navýšiť rozpočet pre RO rozpočtového roka
2017 a to úpravou rozpočtu roka 2017 rozpočtovým opatrením č. 5/2017. ( príloha č. 15)
Starosta obce predložil a prečítal prítomným poslancom žiadosti od riaditeľky Základnej
školy s materskou školou, Dolná Poruba č. 88, 914 43 Dolná Poruba:
1.) Žiadosť o finančné prostriedky na náhradu mzdy pri neplatnom skončení pracovného
pomeru a odvodov do poisťovní bývalej zamestnankyne Mgr. Daniely Ragulovej vo výške
5415,74 eur ( príloha č. 16)
2.) Žiadosť o dofinancovanie osobných nákladov a poskytnutie finančných prostriedkov na
vyplatenie náhrady mzdy pri skončení pracovného pomeru, náhrady mzdy pri neplatnom
skončení pracovného pomeru a odvodov do poisťovní Mgr. Daniely Ragulovej vo výške
5138,11 € ( príloha č. 17)
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosti ZŠ s MŠ Dolná Poruba o poskytnutie finančných
prostriedkov na dofinancovanie osobných nákladov a na vyplatenie náhrady mzdy pri
neplatnom skončení pracovného pomeru bývalej zamestnankyne Mgr. Daniely Ragulovej vo
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výške 10 553,85 eur a súhlasia navýšiť rozpočet pre RO a to úpravou rozpočtu roka 2017
rozpočtovým opatrením č. 5/2017.
Starosta obce predložil prítomným poslancom Žiadosť pani Zdenky Kopčanovej, bytom
Dolná Poruba č. 82, 914 43 Dolná Poruba o odkúpenie parcely registra CKN č. 862/2 , k. ú.
Dolná Poruba, vo výmere 121 m2 , druh pozemku zastavené plochy a parcely registra CKN č.
862/3 , k.ú. Dolná Poruba, vo výmere 69 m2 , druh pozemku zastavané plochy, obe vedené
Okresným úradom v Trenčíne, odbor katastrálny, ktoré boli odčlenené geometrickým plánom
č. 48124591-060-17 zo dňa 06.11.2017 z pôvodnej parcely EKN 10 002/4, druh pozemku
ostatná plocha evidovanej na LV č. 2216 vlastník Obec Dolná Poruba v podiele 1/1. Jedná sa
o pozemky v tesnom susedstve pozemku, na ktorom sa nachádza bytový dom č. 82 a 380, cez
pozemky je jediný možný prístup k rodinnému domu žiadateľa od komunikácie a žiadateľ
uvedené pozemky dlhodobo užíva. Parcely svojim umiestnením a využitím tvoria
neoddeliteľný celok so stavbou s.č. 82 a 380, vzhľadom na ich výmeru a situovanie sú pre
obec nevyužiteľné. ( príloha č. 18) Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo touto žiadosťou a
schvaľuje odpredaj uvedených pozemkov v zmysle Smernice č. 3/2017 - Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Dolná Poruba. Všetky náklady spojené s prevodom pozemku
ako náklady na vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy a vklad do katastra si bude hradiť
kupujúci.
Starosta obce predniesol prítomným poslancom Žiadosť Vladimíra Cíbika, bytom Pod
hájom 1096/86, Dubnica nad Váhom o odkúpenie parcely registra CKN č. 304 , k.ú. Dolná
Poruba, vo výmere 62 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vedená Okresným
úradom v Trenčíne, odbor katastrálny na pôvodnej parcele EKN parcelné č. 220/2 ,
evidovaného na LV č. 2216 o výmere 62 m2 , druh pozemku ostatná plocha, vlastník Obec
Dolná Poruba v podiele 1/1. Jedná sa o pozemok, ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a na
uvedenej parcele vlastní hospodársku budovu. Vzhľadom na jeho výmeru a situovanie je pre
obec nevyužiteľný. ( príloha č. 19) Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo touto žiadosťou a
schvaľuje odpredaj uvedeného pozemku v zmysle Smernice č. 3/2017 - Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Dolná Poruba. Všetky náklady spojené s prevodom pozemku
ako náklady na vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy a vklad do katastra si bude hradiť
kupujúci.
Uznesenie č. 222/2017 zo dňa 14.12.2017:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
A.) Schvaľuje
Žiadosť Základnej školy s materskou školou v Dolnej Porube 88 o poskytnutie finančných
prostriedkov a dofinancovanie prevádzkových nákladov k 16.10.2017 vo výške 4243,93 eur
vzhľadom k tomu, že prenesené kompetencie zo štátu nepokrývajú mzdové náklady a ostatné
prevádzkové náklady rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Dolná Poruba a to navýšením
rozpočtu pre RO rozpočtového roka 2017 a to úpravou rozpočtu roka 2017 rozpočtovým
opatrením č. 5/2017. ( príloha č. 15)
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
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Za:

4

Proti:
Zdržal sa
hlasovania:
Neboli prítomní pri
hlasovaní:

0
0
1

Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska

Daniel Bežák

Uznesenie bolo prijaté.
B.) Schvaľuje
Žiadosti od riaditeľky Základnej školy s materskou školou, Dolná Poruba č. 88, 914 43 Dolná
Poruba o dofinancovanie osobných nákladov a poskytnutie finančné prostriedky na
vyplatenie náhrady mzdy pri skončení pracovného pomeru , náhrady mzdy pri neplatnom
skončení pracovného pomeru a odvodov do poisťovní bývalej zamestnankyne Mgr. Daniely
Ragulovej vo výške 10 553,85 eur ( príloha č. 16 a 17) a to navýšením rozpočtu pre RO pre
rozpočtový rok 2017 úpravou rozpočtu roka 2017 rozpočtovým opatrením č. 5/2017.
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.
C.) Schvaľuje
Žiadosť pani Zdenky Kopčanovej, bytom Dolná Poruba č. 82, 914 43 Dolná Poruba
o odkúpenie parcely registra CKN č. 862/2 , k. ú. Dolná Poruba, vo výmere 121 m2 , druh
pozemku zastavené plochy a parcely registra CKN č. 862/3 , k.ú. Dolná Poruba, vo výmere 69
m2 , druh pozemku zastavané plochy, obe vedené Okresným úradom v Trenčíne, odbor
katastrálny, ktoré boli odčlenené geometrickým plánom č. 48124591-060-17 zo dňa
06.11.2017 z pôvodnej parcely EKN 10 002/4, druh pozemku ostatná plocha evidovanej na
LV č. 2216 vlastník Obec Dolná Poruba v podiele 1/1. Jedná sa o pozemky v tesnom
susedstve pozemku, na ktorom sa nachádza bytový dom č. 82 a 380, cez pozemky je jediný
možný prístup k rodinnému domu žiadateľa od komunikácie a žiadateľ uvedené pozemky
dlhodobo užíva. Parcely svojim umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok so
stavbou s.č. 82 a 380, vzhľadom na ich výmeru a situovanie sú pre obec nevyužiteľné. (
príloha č. 18) Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo touto žiadosťou a schvaľuje odpredaj
uvedených pozemkov v zmysle Smernice č. 3/2017 - Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Dolná Poruba. Všetky náklady spojené s prevodom pozemku ako náklady na
vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy a vklad do katastra si bude hradiť kupujúci.
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Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.
D.) Schvaľuje
Žiadosť Vladimíra Cíbika, bytom Pod hájom 1096/86, Dubnica nad Váhom o odkúpenie
parcely registra CKN č. 304 , k.ú. Dolná Poruba, vo výmere 62 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, vedená Okresným úradom v Trenčíne, odbor katastrálny na pôvodnej
parcele EKN parcelné č. 220/2 , evidovaného na LV č. 2216 o výmere 62 m2 , druh
pozemku ostatná plocha, vlastník Obec Dolná Poruba v podiele 1/1. Jedná sa o pozemok,
ktorý žiadateľ dlhodobo užíva a na uvedenej parcele vlastní hospodársku budovu.
Vzhľadom na jeho výmeru a situovanie je pre obec nevyužiteľný. ( príloha č. 19) Obecné
zastupiteľstvo sa zaoberalo touto žiadosťou a schvaľuje odpredaj uvedeného pozemku
v zmysle Smernice č. 3/2017 - Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Dolná
Poruba. Všetky náklady spojené s prevodom pozemku ako náklady na vypracovanie kúpnopredajnej zmluvy a vklad do katastra si bude hradiť kupujúci.
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 16. Informácie starostu obce
Starosta obce predložil poslancom správu a vypracovanú analýzu o stave žiakov
v Základnej škole v Omšení a jej kapacitných možnostiach. Uvedenú informáciu poslanci OZ
zobrali na vedomie. ( príloha č. 20)
Starosta obce podal poslancom OZ informáciu o zrušení racionalizačného opatrenia
doručenú z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, vzhľadom na geografickú polohu
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obce, kde obec Dolná Poruba je koncová podhorská obec, sťaženú dostupnosť najbližšej
plnoorganizovanej školy a snahu obce zachovať školu . Uvedenú informáciu poslanci OZ
zobrali na vedomie. ( príloha č. 21)
Starosta obce ďalej informoval poslancov OZ o liste zo ZMOSU, v ktorom Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo zoznam úspešných žiadateľov o dotáciu na
rekonštrukciu telocvične v rámci výzvy zameranej na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov
v oblasti telesnej a športovej výchovy. Zároveň oznámilo, že v roku 2018 bude vyhlásená
nová výzva na rekonštrukciu telocvične, ktorej cieľom bude zlepšiť vybavenosť telocviční
a zvýšiť počet učebných priestorov – telocviční určených na výchovno-vzdelávací proces
v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie, dostavby alebo výstavby novej
telocvične. Uvedenú informáciu poslanci OZ zobrali na vedomie. ( príloha č. 22)
Uznesenie č. 223/2017 zo dňa 14.12.2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
A.) správu a vypracovanú analýzu o stave žiakov v Základnej škole v Omšení a jej
kapacitných možnostiach. ( príloha č. 20)
B.) informáciu o zrušení racionalizačného opatrenia doručenú z Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu, vzhľadom na geografickú polohu obce, kde obec Dolná Poruba je koncová
podhorská obec, sťaženú dostupnosť najbližšej plnoorganizovanej školy a snahu obce
zachovať školu ( príloha č. 21)
C.) oznámenie zo ZMOSU, v ktorom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
zverejnilo zoznam úspešných žiadateľov o dotáciu na rekonštrukciu telocvične v rámci výzvy
zameranej na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy.
Zároveň oznámilo, že v roku 2018 bude vyhlásená nová výzva na rekonštrukciu telocvične,
ktorej cieľom bude zlepšiť vybavenosť telocviční a zvýšiť počet učebných priestorov –
telocviční určených na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy
formou rekonštrukcie, dostavby alebo výstavby novej telocvične. Uvedenú informáciu
poslanci OZ zobrali na vedomie. ( príloha č. 22)
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Proti:
Zdržal sa
hlasovania:
Neboli prítomní pri
hlasovaní:

Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska

0
0
1

Daniel Bežák

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 17. Rôzne
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Starosta podal poslancom návrh na udelenie čestného uznania p. Emilovi Vánimu –
spoluzakladateľovi Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za šírenie dobrého
mena obce, duchovný rozvoj a vzdelávanie pri príležitosti udelenia čestného doktorátu doctor
honoris causa (Dr.h.c.) dňa 13.11.2017. Pri tejto príležitosti Obec Dolná Poruba dala
vyhotoviť dekorované sklenené predmety a to obelisk s podstavcom Čestné uznanie
a sklenenú fľašu v celkovej hodnote 150 eur ako prezent obce pre p. Emila Vániho. Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje udelenie čestného uznania p. Emilovi Vánimu. ( príloha č. 23)
Starosta predložil poslancom informáciu z Odboru krízového riadenia Trenčín – Výpis
z Analýzy územia okresu Trenčín z hľadiska možných mimoriadnych udalosti, na základe
ktorého oznamuje, že obec Dolná Poruba je ohrozená možnými mimoriadnymi udalosťami
ako povodňou z búrok a prívalových dažďov z vodného toku Teplička, zemetrasením,
víchricou a veľkoplošným lesným požiarom. ( príloha č. 24) Uvedenú informáciu poslanci
OZ zobrali na vedomie.
Uznesenie č. 224/2017 zo dňa 14.12.2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
A.) schvaľuje udelenie čestného uznania p. Emilovi Vánimu – spoluzakladateľovi
Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za šírenie dobrého mena obce, duchovný
rozvoj a vzdelávanie pri príležitosti udelenia čestného doktorátu doctor honoris causa
(Dr.h.c.). Pri tejto príležitosti Obec Dolná Poruba dala vyhotoviť dekorované sklenené
predmety a to obelisk s podstavcom Čestné uznanie a sklenenú fľašu v celkovej hodnote 150
eur ako prezent obce pre p. Emila Vániho ( príloha č. 23)
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.
B.) Berie na vedomie informáciu z Odboru krízového riadenia Trenčín – Výpis z Analýzy
územia okresu Trenčín z hľadiska možných mimoriadnych udalosti, na základe ktorého
oznamuje, že obec Dolná Poruba je ohrozená možnými mimoriadnymi udalosťami ako
povodňou z búrok a prívalových dažďov z vodného toku Teplička, zemetrasením, víchricou
a veľkoplošným lesným požiarom. ( príloha č. 24)
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
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Proti:
Zdržal sa
hlasovania:
Neboli prítomní pri
hlasovaní:

0
0
1

Daniel Bežák

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 18. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 17.00 hod.
Zapísal/(a): Bc. Zuzana Vániová .............................

....................................................
JUDr. Miroslav Kopčan
starosta obce

Overovatelia:
Milan Suchý

........................................

Mgr. Peter Martinák

........................................
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