Zápisnica z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Porube zo dňa 16.06.2015

-

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá je neoddeliteľnou časťou zápisnice
prítomní poslanci: Ing. Pavol Gago, Milan Suchý, Mgr. Peter Zelíska, Daniel Bežák
kontrolór obce: Anna Ďurovcová
neprítomný poslanec – ospravedlnený: Mgr. Peter Martinák
zasadnutie bolo uznášania schopné

K bodu 1 : Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce JUDr. Miroslav Kopčan, ktorý
privítal prítomných poslancov.
K bodu 2 : Voľba overovateľov zápisnice
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Ing. Pavla Gagu a Daniela Bežáka, ktorí
boli jednomyseľne schválení a písaním zápisnice poveril Zuzanu Vániovú.
K bodu 3 : 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 4 : Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce udelil slovo kontrolórke obce Anne Ďurovcovej, ktorá vykonala kontrolu
plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ ( príloha č. 1) a skonštatovala, že
uznesenia sú splnené okrem uznesenia č. 26/11, 26/2012, 15/2014, 21/2015, 24/2015:
 Uznesenie č. 26/11 – OZ poverilo starostu obce spracovávať projekty v rámci
čerpania zdrojov zo štátnych dotácií – uznesenie trvá. Pri tomto bode informoval
starosta obce poslancov o podaných 3 projektoch, ktoré sú v štádiu kontroly na PPA
a opäť sa ide podávať projekt z Environmentálneho fondu na Zateplenie školy
a telocvične v Dolnej Porube.
 Uznesenie č. 26/2012 – OZ zobralo na vedomie a zároveň uložilo komisii pre verejný
záujem pri OcZ v Dolnej Porube žiadosť p. Anny Gallovičovej a Jany Ďuračkovej
o opravu bočnej ulice, danou žiadosťou sa obec bude zaoberať pri dostatku finančných
prostriedkov a zároveň bude riešiť i opravy ostatných miestnych komunikácii v obci
– uznesenie trvá
 Uznesenie č. 15/2014 – OZ uložilo kontrolórke obce uskutočňovať mesačné kontroly
stavu finančných prostriedkov na Základnej škole v Dolnej Porube – uznesenie sa plní
a trvá.
 Uznesenie č. 21/2015 – OZ uložilo stavebnej komisii, aby na základe žiadosti Moniky
Tašárovej, bytom Dolná Poruba č. 354 o kúpu pozemku číslo parcely C 908/4,
vykonala obhliadku pozemku na cintoríne na tvare miesta a preskúmala dôvod kúpi
pozemku.
Poslanec Ing. Gago Pavol – predseda stavebnej komisie k uzneseniu č. 21/2015
predniesol ústnu správu, na základe ktorej OZ prijatím uznesenia neodsúhlasilo predaj
uvedeného pozemku.
 Uznesenie č. 24/2015 – OZ uložilo stavebnej komisii, aby na základe ústnej žiadosti
Márii Horňákovej o vybudovanie kúpeľne v rodinnom dome, preskúmala vlastnícke
pomery k nehnuteľnosti a prizvala vlastníkov, resp. ich zástupcov k doriešeniu
žiadosti.

Predseda stavebnej komisie – Ing. Gago Pavol podal k danej žiadosti informácie,
s tým, že stavebná komisia vykonala na mieste šetrenie, na základe ktorého bolo
zistené, že uvedená žiadateľka nie je vlastníkom rodinného domu a v prípade, že by
dostala súhlasné stanovisko od majiteľa stavby, potom sa k žiadosti obec opäť vráti.
Zároveň stavebná komisia skonštatovala, že na úpravy nepotrebuje ani súhlasné
stanovisko z obce.
K bodu 5 : Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2014
Hlavný kontrolór obce Anna Ďurovcová predniesla poslancom OZ Stanovisko hlavného
kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2014 ( príloha č. 2). Uvedené stanovisko OZ
zobralo na vedomie.
K bodu 6 : Záverečný účet obce za rok 2014
Starosta obce predložil OZ Záverečný účet obce za rok 2014 ( príloha č. 3 ), ktorý bol
spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, zároveň zohľadňuje i ustanovenie zákona č. 523/2004 a zákona č. 597/2003
o financovaní ZŠ, školských a predškolských zariadení. Záverečný účet obce za rok 2014
obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo s výrokom nasledovne:
I. „celoročné hospodárenie obce sa schvaľuje bez výhrad “
II. Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p. v sume 22 659,30 Eur začleniť do rozpočtu príjmových finančných operácií rozpočtu
v roku 2015.
III. Tvorbu rezervného fondu vo výške 10% z prebytku rozpočtu vo výške 2 517,70 Eur.
K bodu 7 : Dokladová inventarizácia k 31.12.2014
Starosta obce predložil OZ dokladovú inventarizáciu zostatkov účtov k 31.12.2014.
( príloha č.4 ). Uvedenú správu OZ zobralo na vedomie.
K bodu 8 : Čerpanie rozpočtu obce a RO za I. štvrťrok 2015
Poslanci OZ zobrali na vedomie:
 čerpanie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2015 ( príloha č. 5 )
Ako vyplýva z podrobnej priloženej prílohy, z časového hľadiska možno hospodárenie
hodnotiť kladne, keď bežné príjmy boli naplnené na 29 % a bežné výdavky boli čerpané
na 24 %
 čerpanie rozpočtu RO ( Základnej školy s MŠ ) za I. štvrťrok 2015 ( príloha č. 6 )

K bodu 10 : Zmeny rozpočtu v kompetencii starostu obce
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
jednomyseľne schvaľuje starostovi obce vykonávať zmeny rozpočtu rozpočtovými
opatreniami v rámci schváleného rozpočtu do výšky 1000,- Eur v priebehu rozpočtového
roku.

K bodu 11 : Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy Kód výzvy KaHR-22VS-1501,
Opatrenia 2.2 Operačný program, Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na realizáciu
projektov
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba na svojom zasadnutí prerokovalo a
jednomyseľne schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 Operačný program
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na realizáciu projektov v rámci výzvy na
predkladanie žiadostí o NFP Kód výzvy KaHR-22VS-1501,
b) zabezpečenie realizácie projektov v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaných projektov vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.
K bodu 12 : Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013
za Regionálne združenie obcí Teplička
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba na svojom zasadnutí jednomyseľne
schvaľuje predĺženie platnosti spoločného programu rozvoja obcí a príslušnej
územnoplánovacej dokumentácie obce – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 20072013 za Regionálne združenie obcí Teplička až do spracovania a schválenia nového Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre roky 2014-2020.
K bodu 13 : Žiadosti
Starosta obce predložil poslancom OZ nasledovné žiadosti:
 Žiadosť riaditeľky Súkromnej základnej umeleckej školy v Omšení p. Eleny
Buranovej o bezplatný prenájom sály kultúrneho domu v obci za účelom konania
záverečného koncertu žiakov SZUŠ . Žiadosť OZ jednomyseľne schválilo.
 Žiadosť p. Rábekovej Anny o predĺženie nájomnej zmluvy na obecnej bytovke.
Poslanci OZ žiadosť jednomyseľne schválili a súhlasili nájomnú zmluvu predĺžiť na
jeden rok.
 Žiadosť Základnej školy s materskou školou v Dolnej Porube 88 o poskytnutie
finančného príspevku pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa detí (MDD) vo
výške 1,- Eur na žiaka materskej školy ( MŠ ) a základnej školy ( ZŠ ).
OZ jednomyseľne schválilo finančný príspevok vo výške 85,- Eur
( MŠ 24 detí: 24 Eur, ZŠ 61 žiakov: 61 Eur ).
 Žiadosť Materskej školy o finančný príspevok na zakúpenie 6 ks detských postieľok
do materskej školy v hodnote 340,55 Eur, ktorú OZ jednomyseľne schválilo.
 Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Dolná Poruba pre občianske
združenie – Združenie sluchovo postihnutých Mikroregiónu Teplička, Trenčianske
Teplice. Poslanci OZ žiadosť zobrali na vedomie a jednomyseľne schválili poskytnúť
finančnú dotáciu vo výške 150 Eur.
 Žiadosť Karola Parízka, bytom Dolná Poruba o pridelenie nájomného sociálneho bytu.
Vzhľadom k tomu, že obec momentálne nedisponuje so žiadnym voľným bytom,
žiadosti nie je možné vyhovieť a naďalej uvedenú žiadosť bude viesť v evidencii.
Poslanci OZ žiadosť zobrali na vedomie.
 Poslanec Ing. Pavol Gago predniesol na návrh Rady školy požiadavku ohľadne
využívania verejného detského ihriska. OZ odporučilo riaditeľke školy vypracovať
a umiestniť na viditeľnom mieste vyhradený čas pre verejnosť a deti s tým, že detské
ihrisko sa bude využívať pod dozorom staršej osoby, prípadne je potrebné určiť vekovú
hranicu. Výpis z uznesenia je potrebné zaslať pani riaditeľke školy.



Zároveň sa OZ zaoberalo v súvislosti s touto žiadosťou o nedostatočnej úprave
a údržbe areálu materskej školy ( kosenie trávy a odstraňovanie zaburinených plôch).

K bodu 14 : Informácie starostu obce
Starosta obce informoval prítomných poslancov o ponúkanom Národnom projekte
organizáciou NASES: „ Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu
vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov
v bielych miestach Slovenska“ v rámci Operačného programu informatizácie spoločnosti,
prioritná os č. 3 – zvyšovanie prístupnosti širokopásmového internetu a vybudovanie pasívnej
optickej siete.
Poslanci OZ oznámenie organizáciou NASES zobrali na vedomie a poverili štatutárneho
zástupcu (starostu obce ) na podpísanie akýchkoľvek právnych úkonov obce pre účely
územného konania, stavebného konania a spolupráce pri realizácii vybudovania pasívnej
optickej siete.
Starosta obce ďalej informoval poslancov o nutnej oprave basketbalových panelov
v telocvični. Obhliadkou daného stavu v telocvični poveril poslancov Milana Suchého
a Daniela Bežáka do 22.06.2015.
Starosta obce podal prítomným poslancom informácie:
- o vykonaných prácach v školskom areáli, kde bola vykonaná úprava okolia vykášaním trávy
a čistením,
- o začatých rekonštrukčných prácach na pálenici ( výmena trubiek, ventilov, budovanie
chladiaceho systému ),
- o vybudovaných protipovodňových opatreniach – vybudovanie priepustu na potoku
v hornej časti obce smer na Háj – nad vodnou nádržou,
- o približnom termíne osláv pri príležitosti 660. výročia 1. písomnej zmienky obce Dolná
Poruba – koniec septembra, začiatok októbra.
K bodu 15 : Záver
Po prerokovaní všetkých bodov zasadnutia OZ a ukončení diskusie pán starosta
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
Overovatelia zápisnice :

Ing. Pavol Gago

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

Daniel Bežák

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

Zapísala: Zuzana Vániová
V Dolnej Porube, dňa 16.06.2015

JUDr. Miroslav Kopčan
starosta obce

UZNESENIA z III. zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA DOLNÁ
PORUBA zo dňa 16.06.2015

1. K bodu: Voľba overovateľov zápisnice
Uznesením č. 27/2015 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube
schvaľuje
Overovateľov zápisnice Ing. Pavla Gagu a Daniela Bežáka
- jednomyseľne
2. K bodu: Schválenie programu
Uznesením č. 28/2015 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube
schvaľuje
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva
- jednomyseľne
3. K bodu: Kontrola plnenia uznesení
Uznesením č. 29/2015 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube
b e r i e n a v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí OZ, kde uznesenia
č. 26/11, 26/2012, 15/2014 sa priebežne plnia a stále trvajú ( príloha č. 1).
Uznesením č. 30/2015 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube
neschvaľuje
predaj pozemku číslo parcely C 908/4 na základe podanej žiadosti Moniky Tašárovej, bytom
Dolná Poruba 354.
- jednomyseľne
Uznesením č. 31/2015 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube
berie na vedomie
informácie predsedu stavebnej komisie – Ing. Gaga Pavla k ústnej žiadosti Márii Horňákovej
o vybudovanie kúpeľne v rodinnom dome. Stavebná komisia vykonala na mieste šetrenie, na
základe ktorého bolo zistené, že uvedená žiadateľka nie je vlastníkom rodinného domu
a v prípade, že by dostala súhlasné stanovisko od majiteľa stavby, potom sa k žiadosti obec
opäť vráti. Zároveň stavebná komisia skonštatovala, že na úpravy nepotrebuje ani súhlasné
stanovisko z obce.
4. K bodu: Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2014
Uznesením č. 32/2015 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube
b e r i e n a v e d o m i e stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu
obce za rok 2014 ( príloha č. 2 )
5. K bodu: Záverečný účet obce za rok 2014
Uznesením č. 33/2015 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube
schvaľuje
I. Záverečný účet obce za rok 2014 s výrokom podľa Zákona č. 583/2004 Z.z
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 16 ods. 10 nasledovne:

„celoročné hospodárenie obce sa schvaľuje bez výhrad“ ( príloha č. 3 )
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z.n.p. v sume 22 659,30 Eur začleniť do rozpočtu príjmových finančných
operácií rozpočtu v roku 2015.
III. Tvorbu rezervného fondu vo výške 10% z prebytku rozpočtu vo výške 2 517,70 Eur.
II.

- jednomyseľne
6. K bodu: Dokladová inventarizácia k 31.12.2014
Uznesením č. 34/2015 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube
b e r i e n a v e d o m i e dokladovú inventarizáciu zostatkov účtov k 31.12.2014.
( príloha č. 4 ).
7. K bodu: Čerpanie rozpočtu obce a RO za I. štvrťrok 2015
Uznesením č. 35/2015 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube
berie na vedomie
 čerpanie rozpočtu obce za I. štvrťrok 2015 ( príloha č. 5 )
Ako vyplýva z podrobnej priloženej prílohy, z časového hľadiska možno hospodárenie
hodnotiť kladne, keď bežné príjmy boli naplnené na 29 % a bežné výdavky boli čerpané
na 24 %
 čerpanie rozpočtu RO ( Základnej školy s MŠ ) za I. štvrťrok 2015 ( príloha č. 6 )
9. K bodu : Zmeny rozpočtu v kompetencii starostu obce
Uznesením č. 37/2015 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube
s c h v a ľ u j e v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov starostovi obce vykonávať
zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami v rámci schváleného rozpočtu
do výšky 1000,- Eur v priebehu rozpočtového roku.
- jednomyseľne
10. K bodu : Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy Kód výzvy KaHR-22VS-1501,
Opatrenia 2.2 Operačný program, Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na realizáciu
projektov
Uznesením č. 38/2015 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 Operačný program
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na realizáciu projektov v rámci výzvy na
predkladanie žiadostí o NFP Kód výzvy KaHR-22VS-1501,
b) zabezpečenie realizácie projektov v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaných projektov vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.
- jednomyseľne

11. K bodu : Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2007-2013
za Regionálne združenie obcí Teplička
Uznesením č. 39/2015 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube
schvaľuje
predĺženie platnosti spoločného programu rozvoja obcí a príslušnej
územnoplánovacej dokumentácie obce – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 20072013 za Regionálne združenie obcí Teplička až do spracovania a schválenia nového Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre roky 2014-2020.
- jednomyseľne
12 . K bodu: Žiadosti
Uznesením č. 40/2015 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube
schvaľuje
A.) Žiadosť zo Súkromnej základnej umeleckej školy v Omšení o bezplatný prenájom sály
kultúrneho domu v obci za účelom konania záverečného koncertu žiakov SZUŠ.
- jednomyseľne
B.) Žiadosť pani Rábekovej Anny o predĺženie nájomnej zmluvy na obecnej bytovke na
jeden rok.
- jednomyseľne
C.) Žiadosť Základnej školy s materskou školou v Dolnej Porube 88 o poskytnutie
finančného príspevku pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa detí (MDD) vo výške 1,Eur na žiaka materskej a základnej školy v celkovej výške 85,- Eur ( MŠ 24 detí: 24 Eur,
ZŠ 61 žiakov: 61 Eur ).
- jednomyseľne
D.) Žiadosť Materskej školy o finančný príspevok na zakúpenie 6 ks detských postieľok do
materskej školy v hodnote 340,55 Eur.
- jednomyseľne
E.) Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Dolná Poruba pre občianske
združenie – Združenie sluchovo postihnutých Mikroregiónu Teplička, Trenčianske Teplice.
Poslanci OZ schválili poskytnúť finančnú dotáciu vo výške 150,- Eur.
- jednomyseľne
Uznesením č. 41/2015 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube
berie na vedomie
Žiadosť Karola Parízka, bytom Dolná Poruba o pridelenie nájomného sociálneho bytu.
Vzhľadom k tomu, že obec momentálne nedisponuje so žiadnym voľným bytom, žiadosti nie
je možné vyhovieť a naďalej uvedenú žiadosť bude viesť v evidencii.
Uznesením č. 42/2015 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube
o d porúčilo
na základe požiadavky Rady školy ohľadne využívania verejného detského ihriska,
riaditeľke školy vypracovať a umiestniť na viditeľnom mieste vyhradený čas pre verejnosť
a deti s tým, že detské ihrisko sa bude využívať pod dozorom staršej osoby, prípadne je
potrebné určiť vekovú hranicu. Zároveň sa OZ zaoberalo v súvislosti s touto žiadosťou

o nedostatočnej úprave a údržbe areálu materskej školy ( kosenie trávy a odstraňovanie
zaburinených plôch).
13. K bodu: Informácie starostu obce
Uznesením č. 43/2015 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube
berie na vedomie
1.) oznámenie o ponúkanom Národnom projekte organizáciou NASES: „ Zabezpečenie
projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej
infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v bielych miestach Slovenska“ v rámci
Operačného programu informatizácie spoločnosti, prioritná os č. 3 – zvyšovanie prístupnosti
širokopásmového internetu a vybudovanie pasívnej optickej siete.
2.) p o v e r u j e štatutárneho zástupcu - starostu obce na podpísanie akýchkoľvek
právnych úkonov obce pre účely územného konania, stavebného konania a spolupráce pri
realizácii vybudovania pasívnej optickej siete.
Uznesením č. 44/2015 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube
b e r i e n a v e d o m i e informácie starostu obce
A.) o nutnej oprave basketbalových panelov v telocvični. Vykonať obhliadku daného stavu
v telocvični poveril poslancov Milana Suchého a Daniela Bežáka do 22.06.2015.
B.) o vykonaných prácach v školskom areáli, kde bola vykonaná úprava okolia vykášaním
trávy a čistením,
C.) o začatých rekonštrukčných prácach na pálenici ( výmena trubiek, ventilov, budovanie
chladiaceho systému ),
D.) o vybudovaných protipovodňových opatreniach – vybudovanie priepustu na potoku
v hornej časti obce smer na Háj – nad vodnou nádržou,
E.) o približnom termíne osláv pri príležitosti 660. výročia 1. písomnej zmienky Obce Dolná
Poruba – koniec septembra, začiatok októbra.

JUDr. Miroslav Kopčan
starosta obce

