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

Zápisnica
z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Poruba,
konaného dňa 13.12.2016.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

JUDr. Miroslav Kopčan, starosta obce
Poslanci : Daniel Bežák, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý,
Mgr. Peter Zelíska.

Neprítomný: Poslanec: Ing. Pavol Gago
Ďalší prítomní: Anna Ďurovcová, hlavný kontrolór obce
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 2016 rozpočtovým opatrením č. 5/2016
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Dolná Poruba na rok 2017
a nasledujúce dva roky 2018 a 2019
7. Návrh rozpočtu Obce Dolná Poruba a rozpočtovej organizácie na roky 2017-2019
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce pri OZ Dolná Poruba na I. polrok
2017
9. VZN č. 2/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú
školu a školské zariadenia zriadené na území Obce Dolná Poruba
10. Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Obecnej knižnice v Dolnej Porube
11. Návrh na schválenie Knižničného a výpožičného poriadku Obecnej knižnice v Dolnej
Porube
12. Organizačný poriadok Obecného úradu v Dolnej Porube – smernica č. 03/2016
13. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dolná Poruba na rok 2017
14. Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke a ku konsolidovanej účtovnej
závierke obce za rok 2014
15. Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke a ku konsolidovanej účtovnej
závierke obce za rok 2015
16. Schválenie Návrhu na ohodnotené pozemky vo vlastníctve obce a ich zaradenie
a zápis do majetku obce
17. Návrh Zmluvy o nájme č. 1/2017
18. Návrh Zmluvy o výpožičke motorového vozidla PRAGA V3S
19. VZN č. 3/2017 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Dolná Poruba
20. Žiadosti
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21. Informácie starostu obce
22. Rôzne
23. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) otvoril JUDr. Miroslav Kopčan, starosta
obce. Privítal všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci: Ing. Pavol Gago
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, Daniel Bežák
Zapisovateľka: zamestnanec obce: Zuzana Vániová
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Proti:
Zdržal sa
hlasovania:
Neboli prítomní pri
hlasovaní:

Daniel Bežák, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska

0
0
1

Ing. Pavol Gago

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

4

Daniel Bežák, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska

0
0
1

Ing. Pavol Gago

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení
Návrh na zmeny rozpočtu rozpočtového roka 2016 rozpočtovým opatrením č. 5/2016
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Dolná Poruba na rok 2017
a nasledujúce dva roky 2018 a 2019
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7. Návrh rozpočtu Obce Dolná Poruba a rozpočtovej organizácie na roky 2017-2019
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce pri OZ Dolná Poruba na I. polrok
2017
9. VZN č. 2/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú
školu a školské zariadenia zriadené na území Obce Dolná Poruba
10. Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Obecnej knižnice v Dolnej Porube
11. Návrh na schválenie Knižničného a výpožičného poriadku Obecnej knižnice v Dolnej
Porube
12. Organizačný poriadok Obecného úradu v Dolnej Porube – smernica č. 03/2016
13. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dolná Poruba na rok 2017
14. Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke a ku konsolidovanej účtovnej
závierke obce za rok 2014
15. Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke a ku konsolidovanej účtovnej
závierke obce za rok 2015
16. Schválenie Návrhu na ohodnotené pozemky vo vlastníctve obce a ich zaradenie
a zápis do majetku obce
17. Návrh Zmluvy o nájme č. 1/2017
18. Návrh Zmluvy o výpožičke motorového vozidla PRAGA V3S
19. VZN č. 3/2017 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Dolná Poruba
20. Žiadosti
21. Informácie starostu obce
22. Rôzne
23. 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. 150/2016 zo dňa 13.12.2016:
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:

Daniel Bežák, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska

0
0
1

Ing. Pavol Gago

Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 5. Návrh na zmeny rozpočtu rozpočtového roka 2016 rozpočtovým opatrením
č. 5/2016
Starosta obce predložil poslancom návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2016 rozpočtovým
opatrením č. 5/2016, 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),
návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov, a to
zvýšenie príjmov na položke bežného rozpočtu:
 111003 s kódom zdroja 41
+ 7 588 €
(výnos dane z príjmov poukázanej zo štátu na obec )
 221004 s kódom zdroja 41
+ 250 €
( administratívne poplatky, správne )
 312001 s kódom zdroja 111
- 100 €
+ 7 738 €
zvýšenie výdavkov bežného rozpočtu rozpočtovej organizácie – Základnej školy
s materskou školou Dolná Poruba č. 88:

Bežné výdavky s kódom zdroja 41
+ 7 738 € ( bežné výdavky na
prevádzku Základnej školy s materskou školou Dolná Poruba č. 88) – viď príloha
čerpanie rozpočtu rozpočtovej organizácie – Základnej školy s materskou školou
Uznesenie č. 151/2016 zo dňa 13.12.2016:
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 návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 5/2016 –
príloha č. 2. - návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí
vyšších príjmov, a to
zvýšenie príjmov na položke bežného rozpočtu:
 111003 s kódom zdroja 41
+ 7 588 €
(výnos dane z príjmov poukázanej zo štátu na obec )
 221004 s kódom zdroja 41
+ 250 €
( administratívne poplatky, správne )
 312001 s kódom zdroja 111
- 100 €
+ 7 738 €
zvýšenie výdavkov bežného rozpočtu rozpočtovej organizácie – Základnej školy
s materskou školou Dolná Poruba č. 88:

Bežné výdavky s kódom zdroja 41
+ 7 738 € ( bežné výdavky na
prevádzku Základnej školy s materskou školou Dolná Poruba č. 88) – viď príloha
čerpanie rozpočtu rozpočtovej organizácie – Základnej školy s materskou školou
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Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Daniel Bežák, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Ing. Pavol Gago
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Dolná Poruba na
rok 2017 a nasledujúce dva roky 2018 a 2019
Kontrolórka obce Anna Ďurovcová predložila OZ stanovisko k návrhu rozpočtu obce
Dolná Poruba na rok 2017 a nasledujúce dva roky 2018 – 2019, ktoré poslanci OZ zobrali na
vedomie. ( príloha č. 3 )
Uznesenie č. 152/2016 zo dňa 13.12.2016:
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 2017 a nasledujúce dva roky 2018 – 2019 ( príloha č. 3)
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Proti:
Zdržal sa
hlasovania:
Neboli prítomní pri
hlasovaní:

Daniel Bežák, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska

0
0
1

Ing. Pavol Gago

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 7. Návrh rozpočtu Obce Dolná Poruba a rozpočtovej organizácie na roky 20172019
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Rozpočet obce Dolná Poruba a RO –
Základnej školy s materskou školou Dolná Poruba na rok 2017 a nasledujúce roky 2018-2019
na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie. Rozpočet na rok 2017 bol
zostavovaný na základe skutočného čerpania v príjmovej i vo výdavkovej časti rozpočtu za
obdobie január – november 2016. Rozpočet obce a RO pre rok 2017 – 2019 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 2017 je
záväzný, vychádzal z vývoja hospodárenia obce predchádzajúceho roka a očakávanej
skutočnosti roka 2016, ktorého dosiahnuté ukazovatele boli východiskom roka 2017 v zmysle
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zákona č. 493/2011 Z. z. čl. 9 ods. 1. Rozpočet na rok 2017 je zostavený ako vyrovnaný,
keď celkové bežné príjmy predstavujú hodnotu 411 112 €, kapitálové príjmy predstavujú
hodnotu 9 000 € a príjmové finančné operácie predstavujú výšku 121 118 €. Celkové bežné
výdavky predstavujú hodnotu 411 112 €, kapitálové výdavky sa predpokladajú čerpať vo
výške
100 400 € a finančné operácie vo výdavkovej časti rozpočtu nie sú rozpočtované. ( príloha č.
4 a 5 ) Pri schvaľovaní rozpočtu hlasovali poslanci OZ jednomyseľne za schválenie
rozpočtu. Rozpočet na originálne kompetencie na rok 2017 pre prevádzky Materskej školy,
školskej jedálne a školského klubu bol zostavený podľa určenej výšky finančných
prostriedkov vo VZN č. 2/2017 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 ZŠ
presúva. Znížením počtu žiakov obec musí dofinancovávať finančné prostriedky na prenesené
kompetencie na činnosť a prevádzku Základnej školy na rok 2017 vo výške 46 973 €. Návrh
rozpočtu obce pre roky 2018 – 2019 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 2017 – 2019 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 záväzkoch ZŠ
s MŠ, v ktorom uvádza prehľad a výšku neuhradených záväzkov ZŠ s MŠ k dátumu
12.12.2016 a zároveň žiada Obec Dolnú Porubu ako zriaďovateľa o dofinancovanie a vykrytie
týchto neuhradených záväzkov vo výške 1354,15 €. ( príloha č. 6 ).
Poslanci túto skutočnosť zobrali na vedomie a schválili dofinancovať z rozpočtu obce v roku
2016 bežné výdavky na ZŠ s MŠ vo výške 1354,15 € na základe predloženého zoznamu
neuhradených záväzkov.
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 2017, v ktorom uvádza že obcou zostavený rozpočet na rok
2017 vo výške 239 605 € je pre rozpočtovú organizáciu nepostačujúci . Obecné zastupiteľstvo
list pani riaditeľky ZŠ s MŠ zobralo na vedomie a odporúčilo, že finančné prostriedky sa budú
uvoľňovať postupne podľa finančných možností obce a podľa potreby.
Uznesenie č. 153/2016 zo dňa 13.12.2016 :
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 Rozpočet obce a RO Základnej školy s materskou školou Dolná Poruba
pre rok 2017 - 2019 zostavený v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej
klasifikácie podľa novely zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách.
(príloha č. 4 a 5)
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Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Daniel Bežák, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Ing. Pavol Gago
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.
B.) schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce Dolná Poruba na roky 2017 2019 bez programovej štruktúry v zmysle § 4 ods. 5 novely zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Daniel Bežák, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Ing. Pavol Gago
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.
C.) schvaľuje z rozpočtu obce dofinancovať v roku 2016 bežné výdavky na ZŠ s MŠ vo
výške 1354,15 € na základe predloženého zoznamu neuhradených záväzkov. ( príloha
č. 6 )
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Daniel Bežák, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Ing. Pavol Gago
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.
D.) Berie na vedomie list pani riaditeľky ZŠ s MŠ Dolná Poruba, v ktorom uvádza že
obcou zostavený rozpočet na rok 2017 vo výške 239 605 € je pre rozpočtovú
organizáciu nepostačujúci. ( príloha č. 7 )
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Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.

Daniel Bežák, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska

Ing. Pavol Gago

E.) Odporúčilo počas roka 2017 finančné prostriedky nad rámec schváleného rozpočtu
na rok 2017 pre Základnú školu s materskou školou uvoľňovať postupne podľa
finančných možností obce a podľa potreby
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.

Daniel Bežák, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska

Ing. Pavol Gago

K bodu 8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce pri OZ Dolná Poruba na
I. polrok 2017
Kontrolórka obce Anna Ďurovcová predniesla poslancom OZ Plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra pri OZ Dolná Poruba na I. polrok 2017, ktorý poslanci jednomyseľne
schválili. ( príloha č. 8 )
Uznesenie č. 154/2016 zo dňa 13.12.2016:
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.
Schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pri OZ Dolná Poruba na I. polrok
2017 ( príloha č. 8 )
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Daniel Bežák, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Ing. Pavol Gago
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 9. VZN č. 2/2017 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. 2/2017 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. 9 ) 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. 417/2014
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. 2/2017 nadobúda účinnosť od 01.01.2017.
Uznesenie č. 155/2016 zo dňa 13.12.2016:
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. 2/2017 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. 417/2014 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. 2/2017 nadobúda účinnosť od 01.01.2017. ( príloha č. 9 )
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Daniel Bežák, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Ing. Pavol Gago
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 10. Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Obecnej knižnice v Dolnej Porube
Starosta obce predložil poslancom OZ Zriaďovaciu listinu Obecnej knižnice v Dolnej
Porube, ktorá vychádza v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach v znení
neskorších predpisov. Predložený návrh Zriaďovacej listiny Obecnej knižnice v Dolnej
Porube poslanci OZ jednomyseľne schválili. ( príloha č. 10 )
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Uznesenie č. 156/2016 zo dňa 13.12.2016:
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 Zriaďovaciu listinu Obecnej knižnice v Dolnej Porube, ktorá vychádza v súlade
s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a podľa zákona
č. 126/2015 Z. z. o knižniciach v znení neskorších predpisov. ( príloha č. 10 )
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Daniel Bežák, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Ing. Pavol Gago
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 11. Návrh na schválenie Knižničného a výpožičného poriadku Obecnej knižnice
v Dolnej Porube
Starosta obce predložil poslancom OZ Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice
v Dolnej Porube, ktorý vychádza v súlade s ustanoveniami § 16 zákona č. 126/2015 Z. z.
o knižniciach, Zriaďovateľskej listiny Obecnej knižnice v Dolnej Porube a v zmysle článku 4
Organizačného poriadku Obce Dolná Poruba. Predložený návrh Knižničného a výpožičného
poriadku Obecnej knižnice v Dolnej Porube poslanci OZ jednomyseľne schválili.
( príloha č. 11 )
Uznesenie č. 157/2016 zo dňa 13.12.2016 :
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 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Dolnej Porube, ktorý
vychádza v súlade s ustanoveniami zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach, Zriaďovateľskej
listiny Obecnej knižnice v Dolnej Porube a v zmysle článku 4 Organizačného poriadku Obce
Dolná Poruba. ( príloha č. 11 )
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Daniel Bežák, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Ing. Pavol Gago
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 12. Návrh Organizačného poriadku Obecného úradu v Dolnej Porube
Starosta obce predložil poslancom OZ Organizačný poriadok Obecného úradu v Dolnej
Porube - smernica č. 3/2016, ktorý vychádza na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. d)
zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Organizačný
poriadok Obecného úradu Obce Dolná Poruba poslanci OZ zobrali na vedomie.
( príloha č. 12 )
Uznesenie č. 158/2016 zo dňa 13.12.2016:
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 Organizačný poriadok Obecného úradu v Dolnej Porube - smernica
č. 3/2016, ktorý vychádza na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990
Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov . ( príloha č. 12 )
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.

Daniel Bežák, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska

Ing. Pavol Gago

K bodu 13. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dolná Poruba na rok 2017
Starosta obce predložil poslancom OZ Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dolná
Poruba na rok 2017, ktorý vychádza v zmysle rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva
Dolná Poruba, časť II., článok 6. Poslanci OZ predložený Plán zasadnutí OZ Dolná Poruba na
rok 2017 jednomyseľne schválili. ( príloha č. 13 )
Uznesenie č. 159/2016 zo dňa 13.12.2016:
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 2017, ktorý
vychádza v zmysle rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Dolná Poruba, časť II.,
článok 6. ( príloha č. 13 )
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Daniel Bežák, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Ing. Pavol Gago
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 14. Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke a ku konsolidovanej
účtovnej závierke obce za rok 2014
Starosta obce predložil poslancom OZ Správu nezávislého audítora k vykonanému auditu
účtovnej závierky za rok 2014 účtovnej jednotky Obce Dolná Poruba a konsolidovanej
účtovnej závierky za rok 2014 účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný
celok zostavila materská spoločnosť obec Dolná Poruba. 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. Výrok audítora k individuálnej účtovnej
závierke a ku konsolidovanej účtovnej závierke obce za rok 2014 poslanci OZ zobrali na
vedomie. ( príloha č. 14 )
Uznesenie č. 160/2016 zo dňa 13.12.2016 :
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 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke a ku konsolidovanej
účtovnej závierke obce za rok 2014. 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. 14 )
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Proti:
Zdržal sa
hlasovania:
Neboli prítomní pri
hlasovaní:

Daniel Bežák, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska

0
0
1

Ing. Pavol Gago

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 15. Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke a ku konsolidovanej
účtovnej závierke obce za rok 2015
Starosta obce predložil poslancom OZ Správu nezávislého audítora k vykonanému auditu
účtovnej závierky za rok 2015 účtovnej jednotky Obce Dolná Poruba a konsolidovanej
účtovnej závierky za rok 2015 účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný
celok zostavila materská spoločnosť obec Dolná Poruba. 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. Výrok audítora k individuálnej účtovnej
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závierke a ku konsolidovanej účtovnej závierke obce za rok 2015 poslanci OZ zobrali na
vedomie. ( príloha č. 15 )
Uznesenie č. 161/2016 zo dňa 13.12.2016:
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 Výrok audítora k individuálnej účtovnej závierke a ku konsolidovanej
účtovnej závierke obce za rok 2015. 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. 15 )
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Proti:
Zdržal sa
hlasovania:
Neboli prítomní pri
hlasovaní:

Daniel Bežák, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska

0
0
1

Ing. Pavol Gago

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 16. Schválenie Návrhu na ohodnotené pozemky vo vlastníctve obce a ich
zaradenie a zápis do majetku obce
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na ohodnotenie pozemkov vo vlastníctve
obce Dolná Poruba vypracovaný finančnou komisiou pri OZ. Stanovenie všeobecnej hodnoty
pozemkov vo vlastníctve obce Dolná Poruba sa uskutočnilo na základe vykonania auditu
individuálnej účtovnej závierky za rok 2014 a 2015 účtovnej jednotky obce Dolná Poruba
a na základe vyhotovenej Správy nezávislého audítora zo dňa 21.11.2016, v ktorej je uvedené,
že účtovná jednotka Obec Dolná Poruba je povinná stanoviť všeobecnú hodnotu pozemkov
vo vlastníctve Obce Dolná Poruba v k.ú. Dolná Poruba vedených na LV č. 1, LV č. 2216, LV
č. 444 a LV č. 446 v zmysle Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, zaradiť a zapísať ohodnotené
pozemky do účtovnej hodnoty a evidencie majetku obce do 31.12.2016. Pre stanovenie
všeobecnej hodnoty pozemkov sa použili príslušné ustanovenia prílohy č. 3 Vyhlášky MS SR
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, konkrétne časť E3, príloha č. 3 –
Metóda polohovej diferenciácie. Celkové ohodnotenie pozemkov podľa aktuálneho stavu na
listoch vlastníctva k 03.12.2016 a na základe prepočtu vykonaného finančnou komisiou pri
OZ je vo výške 89 439,91 €. Obec je taktiež povinná zaevidovať vlastnícky podiel obce
v dcérskej spoločnosti Pestovateľskej pálenice spol. s r.o. v hodnote 59 450,30 €.
V konečnom dôsledku sa celkový majetok obce navýši o hodnotu 148 890,21 €.
( príloha č. 16 ).
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Uznesenie č. 162/2016 zo dňa 13.12.2016:
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 celkové ohodnotenie pozemkov vo vlastníctve obce Dolná Poruba
vypracované finančnou komisiou pri OZ vo výške 89 439,91 €, ich zápis a zaradenie do
účtovnej hodnoty a evidencie majetku obce do 31.12.2016. Stanovenie všeobecnej hodnoty
pozemkov vo vlastníctve obce Dolná Poruba sa uskutočnilo na základe vykonania auditu
individuálnej účtovnej závierky za rok 2014 a 2015 účtovnej jednotky obce Dolná Poruba
a v zmysle vyhotovenej Správy nezávislého audítora zo dňa 21.11.2016, v ktorej je uvedené,
že účtovná jednotka Obec Dolná Poruba je povinná stanoviť všeobecnú hodnotu pozemkov
vo vlastníctve Obce Dolná Poruba v k.ú. Dolná Poruba vedených na LV č. 1, LV č. 2216, LV
č. 444 a LV č. 446 v zmysle Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, zaradiť a zapísať ohodnotené
pozemky do účtovnej hodnoty majetku obce. Pre stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov
sa použili príslušné ustanovenia prílohy č. 3 Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku, konkrétne časť E3, príloha č. 3 – Metóda polohovej
diferenciácie.
B.) Schvaľuje zaevidovať vlastnícky podiel obce v dcérskej spoločnosti Pestovateľskej
pálenice spol. s r.o. v hodnote 59 450,30 €. ( príloha č. 16 )
V konečnom dôsledku sa celkový majetok obce navýši o hodnotu 148 890,21 €.
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Daniel Bežák, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Ing. Pavol Gago
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 17. Návrh Zmluvy o nájme č. 1/2017
Starosta obce predložil poslancom OZ Zmluvu o nájme č. 1/2017 uzatvorenú podľa § 663
a násl. ustanovení Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov medzi
zmluvnými stranami prenajímateľom Obcou Dolná Poruba a nájomcom Monikou Tašárovou,
rod. Marekovou, ktorej predmetom je prenájom miestnosti v Kultúrnom dome v Dolnej
Porube, na dočasné užívanie, za účelom prevádzkovania a poskytovania kaderníckych služieb
občanom. Na zasadnutí OZ sa poslanci uzniesli na zvýšení nájomného a cenu nájmu stanovili
vo výške 40 € na mesiac. Zmluva o nájme č. 1/2017 je platná od 01.01.2017 a nájom sa
uzatvára na dobu určitú do 31.12.2018. ( príloha č. 17 )
Uznesenie č. 163/2016 zo dňa 13.12.2016:
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 č. 1/2017 uzatvorenú podľa § 663 a násl. ustanovení
Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými
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stranami prenajímateľom Obcou Dolná Poruba a nájomcom Monikou Tašárovou, rod.
Marekovou, ktorej predmetom je prenájom miestnosti v Kultúrnom dome v Dolnej Porube, na
dočasné užívanie, za účelom prevádzkovania a poskytovania kaderníckych služieb občanom.
Na zasadnutí OZ sa poslanci uzniesli na zvýšení nájomného a cenu nájmu stanovili vo výške
40 € na mesiac, ktorú jednomyseľne schválili. Zmluva o nájme č. 1/2017 je platná od
01.01.2017 a nájom sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2018. ( príloha č. 17 )
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Daniel Bežák, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Ing. Pavol Gago
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 18. Návrh Zmluvy o výpožičke motorového vozidla PRAGA V3S
Starosta obce predložil poslancom OZ Zmluvu o výpožičke motorového vozidla PRAGA
V3S uzatvorenú v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými
stranami požičiavateľom Obcou Dolná Poruba a vypožičiavateľom Obecný úrad Dolná
Poruba – Pestovateľská pálenica spol. s r.o., ktorej predmetom je bezplatný prenájom
nákladného motorového vozidla továrenskej značky PRAGA V3S, EČV: TN-714AI,
využívané za účelom výberu fekálií, žúmp a septik v obci i mimo obce. Zmluva o výpožičke
motorového vozidla sa dojednáva na dobu určitú od 01.01.2017 do 31.12.2017. Poslanci OZ
predloženú Zmluvu o výpožičke motorového vozidla PRAGA V3S jednomyseľne schválili.
( príloha č. 18 )
Uznesenie č. 164/2016 zo dňa 13.12.2016:
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 výpožičke motorového vozidla PRAGA V3S uzatvorenú v zmysle ust.
§ 659 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami požičiavateľom Obcou
Dolná Poruba a vypožičiavateľom Obecný úrad Dolná Poruba – Pestovateľská pálenica spol.
s r.o., ktorej predmetom je bezplatný prenájom nákladného motorového vozidla továrenskej
značky PRAGA V3S, EČV: TN-714AI, využívané za účelom výberu fekálií, žúmp a septik
v obci i mimo obce. Zmluva o výpožičke motorového vozidla sa dojednáva na dobu určitú od
01.01.2017 do 31.12.2017. ( príloha č. 18 )
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Daniel Bežák, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
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Zdržal sa
hlasovania:
Neboli prítomní pri
hlasovaní:

0
1

Ing. Pavol Gago

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 19. VZN č. 3/2017 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Dolná Poruba
Starosta obce predložil poslancom OZ VZN č. 3/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na
území obce Dolná Poruba, ktoré vychádza v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 2 zákona č.
447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Poslanci OZ predložené VZN č. 3/2017 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Dolná Poruba
jednomyseľne schválili. ( príloha č. 19 )
Uznesenie č. 165/2016 zo dňa 13.12.2016 :
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. 3/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Dolná Poruba,
ktoré vychádza v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 2 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom
poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré nadobúda účinnosť
01.01.2017. ( príloha č. 19 )
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Daniel Bežák, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Ing. Pavol Gago
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 20. Žiadosti
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť Veroniky Čurikovej, Dolná Poruba 57,
o predĺženie nájomnej zmluvy na obecnej bytovke. Poslanci OZ žiadosť jednomyseľne
schválili a súhlasili nájomnú zmluvu predĺžiť na jeden rok, tj. do 01.01.2018.
Uznesenie č. 166/2016 zo dňa 13.12.2016 :
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 žiadosť Veroniky Čurikovej, Dolná Poruba 57 o predĺženie nájomnej zmluvy na
obecnej bytovke do 01.01.2018.
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Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Daniel Bežák, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Ing. Pavol Gago
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu č. 21. Informácie starostu obce
Starosta obce informoval prítomných poslancov o zasadnutí Valného zhromaždenia MAS
Strážovské vrchy, ktoré sa konalo dňa 01.12.2016 a ktorého jedným z bodov programu
zasadnutia bolo i schválenie výšky ročného členského poplatku. Valné zhromaždenie MAS
Strážovské vrchy Uznesením č. 3/2016 schválilo zmenu výšky členského poplatku pre
verejný sektor vo výške 1,00 eur/obyvateľa/rok pre roky 2016-2020 vrátane. Uvedené
uznesenie VZ MAS Strážovské vrchy poslanci OZ zobrali na vedomie.
Starosta obce podal poslancom OZ informácie k výstavbe bytového domu, kde uviedol, že
všetky povolenia sú vydané, okrem stanoviska Trenčianskych vodární a kanalizácií, a.s,
Trenčín. Je potrebné dohodnúť termín stretnutia starostu obce a zástupcu za TVK a.s. Trenčín,
za účelom dohody na spôsobe navrhnutia pripojenia bytových domov na verejný vodovod.
Uvedené informácie poslanci OZ zobrali na vedomie.
Starosta obce ďalej informoval poslancov OZ o tom, že bol zaslaný list na Úrad vlády SR
o finančnú výpomoc na opravu ciest po povodniach zo dňa 27.7.2016.
Starosta obce podal poslancom OZ informácie o vypracovaných štyroch projektoch v roku
2016, z ktorých len jeden projekt a to Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia
v obci Dolná Poruba bol zrealizovaný a úspešne ukončený. Na ostatné tri spracované projekty
boli nástupom novej vlády SR výzvy zrušené.
Uznesenie č. 167/2016 zo dňa 13.12.2016:
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.) Berie na vedomie informáciu o zasadnutí Valného zhromaždenia MAS Strážovské
vrchy, ktoré sa konalo dňa 01.12.2016 a prijaté uznesenie VZ č. 3/2016, ktorým schválilo
zmenu výšky členského poplatku pre verejný sektor vo výške 1,00 eur/obyvateľa/rok pre roky
2016-2020 vrátane.
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Proti:
Zdržal sa
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hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.

Ing. Pavol Gago

B.) Berie na vedomie informácie k výstavbe bytového domu, kde uviedol, že všetky
povolenia sú vydané, okrem stanoviska Trenčianskych vodární a kanalizácií, a.s. Trenčín. Je
potrebné dohodnúť termín stretnutia starostu obce a zástupcu za TVK a.s. Trenčín, za účelom
dohody na spôsobe navrhnutia pripojenia bytových domov na verejný vodovod.
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.

Daniel Bežák, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska

Ing. Pavol Gago

C.) Berie na vedomie informácie o tom, že bol zaslaný list na Úrad vlády SR o finančnú
výpomoc na opravu ciest po povodniach zo dňa 27.7.2016.
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.

Daniel Bežák, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska

Ing. Pavol Gago

D.) Berie na vedomie informácie o vypracovaných štyroch projektoch v roku 2016,
z ktorých len jeden projekt a to Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci
Dolná Poruba bol zrealizovaný a úspešne ukončený. Na ostatné tri spracované projekty boli
nástupom novej vlády SR výzvy zrušené.
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 22. Rôzne
Starosta dal do povedomia poslancov kultúrne akcie v roku 2017 a to blížiace sa Fašiangy
2017, ktoré sa budú konať 25. februára 2017 a ďalší ročník súťaže vo varení gulášu. Vyzval
ich na návrhy týkajúce sa príprav uvedených kultúrnych akcií.
Starosta informoval poslancov o plánovanej výstavbe multifunkčného prístrešku v areáli
futbalového ihriska zrealizovanej v I. polroku 2017.
Uznesenie č. 168/2016 zo dňa 13.12.2016:
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 informácie starostu o kultúrnych akciách v roku 2017, Fašiangy 2017,
ktoré sa budú konať 25.februára 2017 a ďalší ročník súťaže vo varení gulášu a o plánovanej
výstavbe multifunkčného prístrešku v areáli futbalového ihriska zrealizovanej v I. polroku
2017.
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Proti:
Zdržal sa
hlasovania:
Neboli prítomní pri
hlasovaní:

Daniel Bežák, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska

0
0
1

Ing. Pavol Gago

Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 23. Záver
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a za spoluprácu za rok 2016 a zasadnutie
OZ ukončil. Zasadnutie OZ bolo ukončené o 17.00 hod.
Zapísal/(a): Zuzana Vániová .............................
....................................................
JUDr. Miroslav Kopčan
starosta obce

Overovatelia:
Milan Suchý

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

Daniel Bežák

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