Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Porube z dňa 10. 8. 2011
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá je neoddeliteľnou časťou zápisnice
prítomní poslanci: Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Ing. Eva
Bačíková
- kontrolór obce: Anna Ďurovcová
Neprítomný – ospravedlnený: Roman Hrbáček
- zasadnutie bolo uznášania schopné
-

K bodu 1 : Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce JUDr. Miroslav Kopčan, ktorý
privítal prítomných poslancov, za overovateľov zápisnice navrhol Ing. Evu Bačíkovú
a Milana Suchého, ktorí boli jednomyseľne schválení a písaním zápisnice poveril Zuzanu
Vániovú.
K bodu 2 : Schválenie programu
Zároveň starosta obce poslancov oboznámil s programom zasadnutia obecného
zastupiteľstva ( ďalej len OZ ), ktorý poslanci jednomyseľne schválili. Po prečítaní
programu sa pristúpilo k riešeniu jednotlivých bodov.
K bodu 3 : Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce udelil slovo kontrolórke obce Anne Ďurovcovej, ktorá vykonala kontrolu
plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ a skonštatovala, že uznesenia sú splnené
okrem uznesenia č. 19, 24, 42, 43 a 47:
 Uznesenie č. 19 – zabezpečiť opravu kompresora, poslanci OZ v rámci vykonania
inventarizácie majetku navrhli uvedený kompresor uviesť do zoznamu majetku na
vyradenie a ponúknuť ho na predaj .
 Uznesenie č. 24 – riešenie otváracích hodín na Pošte Partner v obci nebolo zatiaľ
doriešené
 Uznesenie č. 42 – OZ odporúča starostovi obce zapracovať do budúceho VZN obce
o poplatkoch za odvoz odpadu, že v prípade osobitného zreteľa môže byť režim
odpadu prejednávaný individuálne so starostom obce – uznesenie trvá
 Uznesenie č. 43 – OZ odporúča starostovi obce napísať list firme Marius Pedersen,
a.s. o vyriešenie problému s odvozom komunálneho odpadu – list bol uvedenej firme
zaslaný, zatiaľ neprišla odpoveď.
 Uznesenie č. 47 – zakúpenie konvektomatu do školskej jedálne – uznesenie trvá
K bodu 4 : Vyhodnotenie čerpania rozpočtu obce Dolná Poruba a RO – ZŠ s MŠ Dolná
Poruba za 1. polrok 2011
Poslanci OZ zobrali na vedomie:
 Vyhodnotenie čerpania rozpočtu obce Dolná Poruba za 1. polrok 2011
Finančné hospodárenie obce sa riadilo v 1. polroku 2011 rozpočtom, ktorý bol schválený
na zasadnutí OZ 21.12.2010 uznesením č. 4. Ako vyplýva z podrobnej priloženej
tabuľkovej časti, z časového hľadiska možno hospodárenie hodnotiť kladne, keď bežné
príjmy boli naplnené na 55 % a bežné výdavky boli čerpané na 54 % . ( príloha č. 1 ).
 Stanovisko hlavného kontrolóra obce Dolná Poruba k plneniu rozpočtu obce Dolná
Poruba za 1. polrok 2011 ( príloha č. 2 ).
 Vyhodnotenie čerpania rozpočtu rozpočtovej organizácie – ZŠ s MŠ Dolná Poruba za
1. polrok 2011 ( príloha č. 3 ).

K bodu 5 : Stav pohľadávok a záväzkov k 30.06.2011
Poslanci OZ zobrali na vedomie:
 stav pohľadávok a záväzkov obce i rozpočtovej organizácie k 30.06.2011
Pri hodnotení stavu pohľadávok obce k 30.06.2011 ( príloha č. 4 ) sa diskutovalo
o možnostiach, ako efektívne vymáhať pohľadávky voči jednotlivým daňovníkom. Starosta
obce informoval poslancov OZ, že existuje firma, ktorá sa zaoberá vymáhaním pohľadávok.
Túto informáciu poslanci OZ zobrali na vedomie.
Pri hodnotení stavu záväzkov obce k 30.06.2011 ( príloha č. 5 ) sa diskutovalo
o záväzkoch vo výške 1532,56 € voči právnikovi JUDr. Jozefovi Kováčikovi, ktoré sú po
splatnosti.
Stav záväzkov rozpočtovej organizácie – ZŠ s MŠ Dolná Poruba k 30.06.2011 je uvedený
v prílohe č. 6.
K bodu 6 : Prejednanie VZN č. 4/2011
Starosta obce predložil OZ na schválenie VZN č. 4/2011 – Povodňový plán záchranných
prác obce, ktoré poslanci OZ jednomyseľne schválili. ( príloha č. 7 )
Ďalej pri tomto bode starosta obce informoval poslancov OZ o získaní finančných
prostriedkov z Úradu vlády na protipovodňové opatrenia vo výške 90670 €. OZ túto
informáciu zobrali na vedomie.
K bodu 7 : Dodatok č. 1 k cenníku poskytovaných služieb
Poslanci OZ jednomyseľne schválili:
 dodatok č. 1 k cenníku poskytovaných služieb platný pre Obec Dolná Poruba,
v ktorom je uvedený príjem za umiestnenie propagačnej, informačnej a reklamačnej
tabule v obci Dolná Poruba v sume 3 € / mesiac s plochou do 1 m 2, s plochou nad 1
m 2 sa bude riešiť osobitne ( príloha č. 8)
K bodu 8 : Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2004 o držaní psov
Poslanci OZ jednomyseľne schválili:

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2004 o držaní psov, ktorým je upravený a doplnený
§ 6 – Priestupky uvedeného nariadenia. ( príloha č. 9 )
K bodu 9 : Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2011 o určení čiastočných úhrad v školách a školských
zariadeniach
Poslanci OZ jednomyseľne schválili:
 Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2011 o určení čiastočných úhrad v školách a školských
zariadeniach ( príloha č. 10 )
K bodu 10 : Žiadosti
 Žiadosť o výmenu okien na obecnej bytovke
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť od nájomníkov obecnej bytovky o výmenu
okien. Túto žiadosť poslanci OZ zobrali na vedomie a v prípade rekonštrukcie obecnej
bytovky, výmena okien bude zrealizovaná.
 Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť pani Rábekovej Anny o predĺženie nájomnej
zmluvy na obecnej bytovke. Poslanci OZ žiadosť jednomyseľne schválili a súhlasili
nájomnú zmluvu predĺžiť na jeden rok.



Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre Slovenský skauting 31. Zbor Irmy
Ševcechovej Trenčianska Teplá. Poslanci OZ žiadosť zobrali na vedomie
a jednomyseľne schválili finančný príspevok vo výške 35 €.

K bodu 11 : Informácie starostu obce.
Starosta obce informoval prítomných:
 o vyhodnotení súťaže vo varení gulášu a akcie v spolupráci Miestnej akčnej skupiny
mikroregiónu Teplička zo dňa 09.07.2011. Na základe tejto akcie starosta obce
odovzdával súťažiacim ceny – poháre a medaile so stužkou v celkovom počte: 4 ks
poháre, ( 1.,2.,3., Miesto, 4. Cena útechy ), 3 x3 ks medaile so stužkou ( 1.,2.,3.
Miesto).
 o odovzdaní plakety – ocenenia obce Milanovi Suchému pri príležitosti 50 výročia
životného jubilea.
Odovzdanie týchto cien poslanci OZ jednomyseľne schválili. Je však potrebné do
budúcnosti spracovať v súvislosti s týmito oceneniami štatút, za akých podmienok sa
budú tieto ocenenia a plakety udeľovať a odovzdávať.
 o refundácii mzdy odborného pracovníka – špeciálneho pedagóga Mgr. Cucorovej
Kristíny vo výške 100 € mesačne na základe podpísanej Dohody o refundácii. OZ
výšku refundácie mzdy jednomyseľne schvaľuje.
 O vyplatení odmeny pri príležitosti 50 výročia životného jubilea p. Kataríne
Bližnákovej – učiteľke v školskom klube na Základnej škole v Dolnej Porube vo
výške 215 €. OZ odmenu p. Kataríne Bližnákovej jednomyseľne schválili a na základe
uvedeného schvaľujú navýšenie originálnych kompetencii pre ŠKD vo výdavkovej
časti rozpočtu na rok 2011 o sumu 215 €.
 O návrhu na ocenenie pre jednotlivcov a kolektívy v oblasti kultúry, ktoré pripravuje
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne z poverenia odboru kultúry Trenčianskeho
samosprávneho kraja. Poslanci OZ navrhli na ocenenie v oblasti kultúry pána Milana
Suchého.
 O návrhu odpustiť daň z nehnuteľnosti a poplatok za odvoz odpadu na rok 2011 vo
výške 18,01 € a na ďalšie roky života pri príležitosti výročia 100 rokov p. Bežákovej
Helene, bytom Dolná Poruba 339, ktoré sa dožila dňa 05.08.2011, ako aj poskytnutie
sály KD zdarma za účelom rodinnej oslavy. OZ tento návrh jednomyseľne schválili.
K bodu 12 : Rôzne
1./ Starosta obce na základe vykonanej inventarizácie majetku požiadal jednotlivé
inventarizačné komisie o predloženie inventarizačných zápisov a navrhol vyraďovaciu
komisiu v zložení: Milan Suchý – predseda komisie, Ing. Eva Bačíková, Ing. Pavol Gago,
ktorá má do 14.09.2011 predložiť zoznam nepotrebného majetku určeného na vyradenie
z evidencie majetku obce a určeného na predaj.
2./ Ďalej starosta obce informoval poslancov OZ o možnosti realizácie projektov zameraných
na rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb, výstavbu obecných bytov nad budovou
Materskej školy a súbežne s tým nastaviť i obecnú bytovku. Je však potrebné zobrať úver
a nenávratné dotácie z fondov. OZ túto informáciu zobrali na vedomie a súhlasia
s plánovanými projektami výstavby obecných bytov.
Po prerokovaní všetkých bodov zasadnutia OZ a ukončení diskusie pán starosta
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil

Overovatelia zápisnice : Ing. Eva Bačíková
Milan Suchý

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

Zapísala: Zuzana Vániová

JUDr. Miroslav Kopčan
starosta obce

UZNESENIA zo zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA DOLNÁ PORUBA
z dňa 10. 8. 2011
1. K bodu: Kontrola uznesení
Uznesením č. 52/11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube
b e r i e n a v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa 21.01.2011,
kde uznesenie č. 19/11 a 24/11 trvá a kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia OZ zo dňa
19.04.2011, kde uznesenie č. 42/11 a 47/11 trvá.
2. K bodu: Vyhodnotenie čerpania rozpočtu obce Dolná Poruba a RO – ZŠ s MŠ Dolná
Poruba za 1. polrok 2011
Uznesením č. 53/11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube
berie na vedomie :
 A) Vyhodnotenie čerpania rozpočtu obce Dolná Poruba za 1. polrok 2011 ( príloha č.
1)
 B) Stanovisko hlavného kontrolóra obce Dolná Poruba k plneniu rozpočtu obce Dolná
Poruba za 1. polrok 2011 ( príloha č. 2 ).
 C) Vyhodnotenie čerpania rozpočtu rozpočtovej organizácie – ZŠ s MŠ Dolná Poruba
za 1. polrok 2011 ( príloha č. 3 )
3. K bodu: Stav pohľadávok a záväzkov k 30.06.2011
Uznesením č. 54/11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube
berie na vedomie
 stav pohľadávok a záväzkov obce i rozpočtovej organizácie k 30.06.2011 ( príloha č.
4,5,6 )
4. K bodu: Prejednanie VZN č. 4/2011
Uznesením č. 55/11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube
schvaľuje
VZN č. 4/2011 – Povodňový plán záchranných prác obce ( príloha č. 7 )
- jednomyseľne
Uznesením č. 56/11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube
berie na vedomie
informáciu starostu obce o získaní finančných prostriedkov z Úradu vlády na protipovodňové
opatrenia vo výške 90670 €.
5. K bodu: Dodatok č. 1 k cenníku poskytovaných služieb
Uznesením č. 57/11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube
schvaľuje
 dodatok č. 1 k cenníku poskytovaných služieb platný pre Obec Dolná Poruba,
v ktorom je uvedený príjem za umiestnenie propagačnej, informačnej a reklamačnej
tabule v obci Dolná Poruba v sume 3 € / mesiac s plochou do 1 m 2, s plochou nad 1
m 2 sa bude riešiť osobitne ( príloha č. 8)
- jednomyseľne

6. K bodu: Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2004 o držaní psov
Uznesením č. 58/11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube
schvaľuje

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2004 o držaní psov, ktorým je upravený a doplnený
§ 6 – Priestupky uvedeného nariadenia. ( príloha č. 9 )
- jednomyseľne
7. K bodu: Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2011 o určení čiastočných úhrad v školách a školských
zariadeniach
Uznesením č. 59/11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube
schvaľuje
 Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2011 o určení čiastočných úhrad v školách a školských
zariadeniach ( príloha č. 10 )
- jednomyseľne
8. K bodu: Žiadosti
Uznesením č. 60/11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube
schvaľuje
 A) žiadosť pani Rábekovej Anny, bytom Dolná Poruba 90 o predĺženie nájomnej
zmluvy na obecnej bytovke na jeden rok.
- jednomyseľne
 B) nenávratný finančný príspevok pre Slovenský skauting 31. Zbor Irmy Ševcechovej
Trenčianska Teplá vo výške 35 €.
- jednomyseľne
Uznesením č. 61/11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube
berie na vedomie
žiadosť od nájomníkov obecnej bytovky o výmenu okien na obecnej bytovke
9. K bodu: Informácie starostu obce.
Uznesením č. 62/11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube
schvaľuje
 A) odovzdanie pohárov v počte 4 ks ( 1.,2.,3., Miesto 4. Cena útechy ) a odovzdanie
medailí so stužkou v počte 3 x 3 ks ( 1.,2.,3. Miesto) v súťaží vo varení gulášu
pri akcii v spolupráci Miestnej akčnej skupiny mikroregiónu Teplička zo dňa
09.07.2011.
- jednomyseľne
 B) odovzdanie plakety – ocenenia obce Milanovi Suchému pri príležitosti 50 výročia
životného jubilea.
- jednomyseľne
 C) refundáciu mzdy odborného pracovníka – špeciálneho pedagóga Mgr. Cucorovej
Kristíny vo výške 100 € mesačne na základe podpísanej Dohody o refundácii.
- jednomyseľne


D) vyplatenie odmeny pri príležitosti 50 výročia životného jubilea p. Kataríne
Bližnákovej – učiteľke v školskom klube na Základnej škole v Dolnej Porube vo

výške 215 € a na základe uvedeného s c h v a ľ u j e navýšenie originálnych
kompetencii pre ŠKD vo výdavkovej časti rozpočtu na rok 2011 o sumu 215 €.


- jednomyseľne
E) ocenenie v oblasti kultúry, ktoré pripravuje Trenčianske osvetové stredisko
v Trenčíne z poverenia odboru kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja pre pána
Milana Suchého
- jednomyseľne



F) odpustenie dani z nehnuteľnosti a poplatku za odvoz odpadu na rok 2011 vo
výške 18,01 € a na ďalšie roky života pri príležitosti výročia 100 rokov p. Bežákovej
Helene, bytom Dolná Poruba 339, ktoré sa dožila dňa 05.08.2011
- jednomyseľne



G) poskytnutie sály Kultúrneho domu v obci zdarma za účelom rodinnej oslavy 100
rokov pani Helene Bežákovej, bytom Dolná Poruba 339
- jednomyseľne

10. K bodu: Rôzne
Uznesením č. 63/11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube
schvaľuje
vyraďovaciu komisiu v zložení: Milan Suchý – predseda komisie, Ing. Eva Bačíková, Ing.
Pavol Gago, ktorá má do 14.09.2011 predložiť zoznam nepotrebného majetku určeného na
vyradenie z evidencie majetku obce a určeného na predaj.
- jednomyseľne
Uznesením č. 64/11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube
schvaľuje
informácie starostu obce o možnosti realizácie projektov zameraných na rekonštrukciu
a modernizáciu obecných stavieb a výstavbu obecných nájomných bytov nad budovou
Materskej školy a obecnej bytovky formou dotácie a úveru z Fondu rozvoja bývania.
- jednomyseľne

JUDr. Miroslav Kopčan
starosta obce

