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Zápisnica  
z XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Dolná Poruba,  

konaného dňa 20.03.2018.    

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  

                            Mgr. Dana Suchá, zamestnanec obce. 

Verejnosť: nikto. 

PROGRAM  

Program:   1.   Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice              

                  2.   Kontrola plnenia uznesení  

                  3.   Informácie starostu obce 

                  4.   Informácia o vydaní Sadzobníka správnych poplatkov obce Dolná Poruba   

                  5.   Schválenie Plánu kultúrnych aktivít na rok 2018 

                  6.   Výsledky fyzickej inventúry majetku obce a návrh vyradenia  

                        neupotrebiteľného majetku    

                  7.   Prerokovanie platu starostu obce na rok 2018 v zmysle novely zákona č.   

                        253/1994 Zb.      

                  8.   Žiadosti  

                  9.   Rôzne  

                 10.  Diskusia, záver  

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) otvoril JUDr. Miroslav Kopčan, starosta 

obce. Privítal všetkých prítomných.  

Ospravedlnený poslanec: Daniel Bežák 

Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je štyri a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 1. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

Overovatelia zápisnice: Milan Suchý, Mgr. Peter Martinák 

Zapisovateľka: zamestnanec obce: Mgr. Dana Suchá 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

 

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba schvaľuje program zasadnutia.  
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Hlasovanie poslancov: 

Za: 4 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

                  1.   Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice              

                  2.   Kontrola plnenia uznesení  

                  3.   Informácie starostu obce 

                  4.   Informácia o vydaní Sadzobníka správnych poplatkov obce Dolná Poruba   

                  5.   Schválenie Plánu kultúrnych aktivít na rok 2018 

                  6.   Výsledky fyzickej inventúry majetku obce a návrh vyradenia  

                        neupotrebiteľného majetku    

                  7.   Prerokovanie platu starostu obce na rok 2018 v zmysle novely zákona č.   

                        253/1994 Zb.      

                  8.   Žiadosti  

                  9.   Rôzne  

                 10.  Diskusia, záver  

 

K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení.   

   Kontrolu plnenia uznesení z minulých zasadnutí OZ predložila kontrolórka obce Dolná 

Poruba Anna Ďurovcová (ďalej len kontrolórka obce) – príloha č. 1.  

   Správu o výsledkoch vykonaných mesačných kontrol v rozpočtovej organizácii ZŠ s mš, 

Dolná Poruba 88 podala kontrolórka obce – príloha č. 2, ktorú poslanci zobrali na vedomie.  

   K uzneseniu č. 214/2017 o súdnom spore ZŠ s mš Dolná Poruba 88 a bývalej učiteľky školy 

Mgr. Daniely Ragulovej poskytla poslancom riaditeľka školy písomne – príloha č. 3. Poslanci 

zobrali informácie o vyplatení sumy bývalej učiteľke Ragulovej na vedomie. Zároveň bola na 

obec doručená žiadosť ZŠ s mš, Dolná Poruba 88 o úhradu súdnych poplatkov po ukončení 

súdneho procesu s vyššie uvedenou bývalou zamestnankyňou školy. Starosta obce rozhodol, 

aby si škola uvedené poplatky uhradila z vlastných zdrojov – príloha č. 4. Poslanci túto 

informáciu bez pripomienok zobrali na vedomie.  

Uznesenie č. 225/2018 zo dňa 20.03.2018:   

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:  

A/ informáciu o plnení uznesení z minulých zasadnutí OZ – príloha č.1, 

B/ správu o výsledkoch vykonaných mesačných kontrol v rozpočtovej organizácii ZŠ 

s mš, Dolná Poruba 88 – príloha č. 2, 

C/ informácie o súdnom spore a vyplatenia sumy bývalej učiteľke školy Mgr. Daniele 

Ragulovej – príloha č. 3, 

D/ bez pripomienok rozhodnutie starostu obce o uhradení súdnych poplatkov 

v súdnom spore školy a bývalej učiteľky školy Mgr. Ragulovej v réžii ZŠ s mš, Dolná 

Poruba 88 – príloha č. 4. 
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Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 2. Kontrola plnenia uznesení.   

Starosta obce informoval poslancov o možnosti odkúpenia hasičského vozidla od obce 

Omšenie. Obecný úrad Omšenie dal vypracovať znaleckú hodnotu hasičského auta – príloha 

č. 5, ktorá činí 2341,20 Eur + zaplatenie 150,- za vypracovanie posudku. Poslanci schválili 

odkúpenie tohto vozidla a uložili starostovi obce dohodnúť sa na splátkovom vyplatení 

vozidla a znaleckého posudku so starostom obce Omšenie Mgr. Marčekom Alojzom.  

Uznesenie č. 226/2018 zo dňa 20.03.2018:   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v  súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

A/ berie na vedomie a schvaľuje   
odkúpenie hasičského vozidla od obce Omšenie a zaplatenie sumy za vypracovania znaleckej 

hodnoty hasičského auta uvedenej v znaleckom posudku – príloha č.5.  

B/ ukladá  

starostovi obce dohodnúť sa na splátkovom vyplatení hasičského vozidla a znaleckého 

posudku so starostom obce Omšenie Mgr. Marčekom Alojzom.  

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago , Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 3. Informácie starostu obce 

Starosta obce informoval poslancov o: 

- povinnostiach obce, ktoré vyplývajú z novely zákona o sociálnoprávnej ochrane detí   

  a sociálnej kuratele zaslané na obec listom zo ZMOS, 

- súčinnosti a spolupráci MZ SR – inšpektorát kúpeľov a žriediel s obcou ohľadom FO a PO  

  pri plánovaní geologických prác na území ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov   

  a prírodných minerálnych zdrojov, 

- možnosti poskytnutia dotácie na rekonštrukciu vojnového hrobu na našom cintoríne. Obci   

  boli z Okresného úradu Trenčín poskytnuté informácie, že v posledných dvoch rokoch  

  neboli dotácie schválené žiadnej obci v SR z dôvodu nedostatku financií. Túto informáciu   

  poslanci zobrali na vedomie a uzhodli sa, že vypracovanie projektu za takejto situácie je pre  

  našu obec bezpredmetné. 
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Uznesenie č. 227/2018 zo dňa 20.03.2018:   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v  súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie informácie starostu obce o: 

A/ novele zák. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, 

B/ súčinnosti a spolupráci MZ SR – inšpektorát kúpeľov a žriediel s obcou pri geologických  

     prácach FO a PO v obci, 

C/ bezpredmetnej situácii ohľadom poskytovania dotácie na vojnové hroby.  

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago , Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 4. Informácia o vydaní Sadzobníka správnych poplatkov obce Dolná Poruba   

Poslanci prerokovali a zobrali na vedomie zrušenie Sadzobníka správnych poplatkov  zo dňa 

17.06.2014 uznesením č. 29/2014 a vydanie nového Sadzobníka správnych poplatkov 

v zmysle novely zák. č. 238/2017 s účinnosťou od 01.01.2018.     

Uznesenie č. 228/2018 zo dňa 20.03.2018:   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v  súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie  

A/ zrušenie Sadzobníka správnych poplatkov  uznesenie č. 29/2014 zo dňa 17.06.2014,  

B/ vydanie nového Sadzobníka správnych poplatkov v zmysle novely zák. č. 238/2017   

     s účinnosťou od 01.01.2018.     

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago , Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 K bodu 5. Schválenie Plánu kultúrnych aktivít na rok 2018  

Poslanci na odporúčanie kultúrnej komisie pri OcÚ prerokovali a schválili Plán kultúrnych 

aktivít na rok 2018.    

Uznesenie č. 229/2018 zo dňa 20.03.2018:   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v  súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 
Plán kultúrnych aktivít na rok 2018.    
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Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago , Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 6. Výsledky fyzickej inventúry majetku obce a návrh vyradenia 

neupotrebiteľného majetku obce    

Komisie schválené pre inventarizáciu majetku obce vykonali fyzickú inventúru majetku. 

Poslanci uložili finančnej komisii pri OcÚ stanoviť zostatkovú hodnotu majetku uvedeného 

na zozname jednotlivých inventúrnych súpisov. Následne poslanci schválili majetok, ktorý je 

poškodený a nepoužiteľný, vyradiť z inventáru obce.  

Uznesenie č. 230/2018 zo dňa 20.03.2018:   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v  súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

A/ ukladá  

finančnej komisii pri OcÚ stanoviť zostatkovú hodnotu majetku uvedeného na zozname 

jednotlivých inventúrnych súpisov. 

B/ schvaľuje  

majetok, ktorý je poškodený a nepoužiteľný, vyradiť z inventáru obce.  

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago , Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 7. Prerokovanie platu starostu obce na rok 2018 v zmysle novely zákona č. 

253/1994 Zb.      

Na základe odporúčania finančnej komisie pri OcÚ, ktorá na svojom zasadnutí prerokovávala 

plat starostu obce na rok 2018 v zmysle novely zákona č. 253/1994 Zb. poslanci schválili plat 

starostu obce s účinnosťou od 01.01.2018 prepočítaný v zmysle Zákona NR SR č. 253/1994 

Z. z. o právnom postavení a platových podmienkach starostov a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov, ktorý sa vypočíta ako súčin priemernej mzdy zamestnanca v NH 

vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok 2017  a koeficientu 

určeného v § 4 ods. 1 uvedeného zákona, čo pre obec Dolná Poruba je 1,65  násobok, čo 

predstavuje základný plat starostu   zvýšený  o 20 %  v zmysle § 4, ods. 2 zákona č. 253/1994 

Z. z. v znení neskorších predpisov.  
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Uznesenie č. 231/2018 zo dňa 20.03.2018:   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v  súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje 
s účinnosťou od 01.01.2018 plat starostu obce  prepočítaný v zmysle Zákona NR SR č. 

253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových podmienkach starostov a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov, ktorý sa vypočíta ako súčin priemernej mzdy zamestnanca 

v NH vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok 2017  

a koeficientu určeného v § 4 ods. 1 uvedeného zákona, čo pre obec Dolná Poruba je 1,65  

násobok, čo predstavuje základný plat starostu   zvýšený  o 20 %  v zmysle § 4, ods. 2 zákona 

č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago , Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 8.  Žiadosti  

     Starosta obce predniesol poslancom OZ žiadosť Emílie Kopačkovej, bytom Dubnica N/V, 

Bratislavská 431/31 o zrušenie uznesenia o odkúpení pozemku novovytvorenej parcele č. 

862/3.  

Obecné zastupiteľstvo pri prerokovávaní žiadosti pani Zdenky Kopčanovej, bytom Dolná 

Poruba 82 o odkúpenie pozemku parcele 862/3 o výmere 69 m2 vychádzalo z existujúceho 

právneho stavu. Keďže Obec Dolná Poruba je výlučným vlastníkom uvedeného pozemku 

a z jeho umiestnenia a polohy vyplýva, že tento je pre obec využiteľný len v minimálnej 

miere, pretože na pozemku je umiestnený stĺp vysokého napätia a taktiež telekomunikačný 

stĺp. Okrem týchto skutočností tento pozemok podlieha režimu ochranného pásma zo strany 

koryta potoka a taktiež zo strany cesty III. triedy. Teda jeho reálne využitie je minimálne. 

Táto časť slúži ako prístupová plocha k pozemku č. 862, ktorú vlastní žiadateľ. OZ dôsledne 

zvážilo všetky okolnosti a posúdilo žiadosť ako opodstatnenú s uznesením č. 222/2017/C zo 

dňa 14.12.2017. Okrem týchto skutočností je potrebné uviesť, že obec bude len zisková a to 

samotným predajom nehnuteľnosti a v ďalšej fáze zaradením do daňového režimu. Ostatné 

pripomienky v žiadosti považujú poslanci OZ za irelevantné. OZ zobralo žiadosť na vedomie 

a potvrdilo platnosť uznesenia č. 222/2017/C zo dňa 14.12.2017.  

V takomto znení poslanci doporučili odpovedať na žiadosť p. Emílie Kopačkovej, bytom 

Dubnica N/V. 

Uznesenie č. 232/2018 zo dňa 20.03.2018:   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v  súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

A/ schvaľuje a potvrdzuje  

platnosť uznesenia č. 222/2017/C zo dňa 14.12.2017.  

B/ berie na vedomie a odporúča  

starostovi obce odpovedať na žiadosť pani Emílie Kopačkovej, bytom Dubnica N/V, 
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Bratislavská 431/31 o zrušenie uznesenia o odkúpení pozemku novovytvorenej parcele č. 

862/3 nasledovne:   

Obecné zastupiteľstvo pri prerokovávaní žiadosti pani Zdenky Kopčanovej, bytom Dolná 

Poruba 82 o odkúpenie pozemku parcele 862/3 o výmere 69 m2 vychádzalo z existujúceho 

právneho stavu. Keďže Obec Dolná Poruba je výlučným vlastníkom uvedeného pozemku 

a z jeho umiestnenia a polohy vyplýva, že tento je pre obec využiteľný len v minimálnej 

miere, pretože na pozemku je umiestnený stĺp vysokého napätia a taktiež telekomunikačný 

stĺp. Okrem týchto skutočností tento pozemok podlieha režimu ochranného pásma zo strany 

koryta potoka a taktiež zo strany cesty III. triedy. Teda jeho reálne využitie je minimálne. 

Táto časť slúži ako prístupová plocha k pozemku č. 862, ktorú vlastní žiadateľ. OZ dôsledne 

zvážilo všetky okolnosti a posúdilo žiadosť ako opodstatnenú s uznesením č. 222/2017/C zo 

dňa 14.12.2017. Okrem týchto skutočností je potrebné uviesť, že obec bude len zisková a to 

samotným predajom nehnuteľnosti a v ďalšej fáze zaradením do daňového režimu. Ostatné 

pripomienky v žiadosti považujú poslanci OZ za irelevantné. OZ zobralo žiadosť na vedomie 

a potvrdilo platnosť uznesenia č. 222/2017/C zo dňa 14.12.2017.  

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago , Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 9 Rôzne 

Oznam TJ Slovan Dolná Poruba o osobe zodpovednej za dodržiavanie úloh uvedených 

v nájomnej zmluve obce Dolná Poruba (prenajímateľ) a TJ Slovan Dolná Poruba (nájomca), 

ktorou je poslanec Milan Suchý. Poslanci zobrali na vedomie.  

Uznesenie č. 233/2018 zo dňa 20.03.2018:   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v  súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie  

informáciu o zodpovednej osobe, ktorou je poslanec Milan Suchý, za dodržiavanie úloh 

uvedených v nájomnej zmluve obce Dolná Poruba (prenajímateľ) a TJ Slovan Dolná Poruba 

(nájomca).  

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago , Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 10. Diskusia a záver  

V tomto bode poslanci rokovali o:  

- dotaze pána Masára ohľadom odpadu v časti Hlboká, kde poslanci uložili starostovi obce  

  zaslať p. Masárovi list a doriešiť odpoveď v zmysle zákona o odpadoch a VZN č. 1/2018,  

- žiadosti na výrub stromov, kde má stavebná komisia doriešiť žiadosť miestnym zisťovaním  

  na tvare miesta,  

- pasportizácii miestneho cintorína, kde poslanci uložili starostovi obce vyhotoviť plastové  

  tabule na miestnom cintoríne  a doporučili začať proces vypracovávania a schvaľovania  

  nájomných zmlúv o hrobových miestach od 01.09.2018.  

Uznesenie č. 234/2018 zo dňa 20.03.2018:   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v  súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

A/ ukladá  

starostovi obce zaslať p. Masárovi list a doriešiť odpoveď v zmysle zákona o odpadoch 

a VZN č. 1/2018, 

B/ ukladá  

starostovi obce vyhotoviť plastové tabule na miestnom cintoríne 

C/ odporúča  

začať proces vypracovávania a schvaľovania nájomných zmlúv o hrobových miestach od 

01.09.2018.  

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago , Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 18.  Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 16.15 hod. 

 

Zapísal/(a): Mgr. Dana Suchá ............................. 

 

                         

 

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

                           JUDr. Miroslav Kopčan                  

                                                                                                        starosta obce 

                                                                                                 

Overovatelia:  

Milan Suchý                ........................................ 

Mgr. Peter Martinák    ........................................ 
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