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Zápisnica  
zo  XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Poruba,  

konaného dňa 26.6.2018.    
 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          JUDr. Miroslav Kopčan, starosta obce 

                           Poslanci : Ing. Pavol Gago, Daniel Bežák, Mgr. Peter Zelíska, Milan Suchý 

 

Neprítomný:     Poslanec: Mgr. Peter Martinák 

Ďalší prítomní: Anna Ďurovcová, hlavná kontrolórka obce  

                           Bc. Zuzana Vániová, zamestnanec obce – zapisovateľka. 

 

Verejnosť: nikto. 

 

PROGRAM  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2017 

6. Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Dolná Poruba za rok 2017  

7. Návrh VZN č. 3/2018 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na 

iné účely 

8. Návrh VZN č. 4/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp 

9. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce a platu starostu obce pre volebné 

obdobie 2018-2022 

10. Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018-2022 

11. Žiadosti                         

12. Informácie starostu obce 

13. Rôzne   

14. Záver    

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

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

obce.  Privítal všetkých prítomných.  

Ospravedlnený poslanec: Mgr. Peter Martinák 

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

 

K bodu 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

Overovatelia zápisnice: Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Zelíska 

 

Zapisovateľka: zamestnanec obce: Bc. Zuzana Vániová 

mailto:obecdporuba@mail.t-com.sk
http://www.dolnaporuba.sk/


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

 

 

 

 

 

032/6597257            obecdporuba@mail.t-com.sk             www.dolnaporuba.sk                

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago, Daniel Bežák, Mgr. Peter Zelíska, Milan Suchý 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Martinák 

 

        

 

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba schvaľuje program rokovania.  

 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago, Daniel Bežák, Mgr. Peter Zelíska, Milan Suchý 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Martinák 

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2017 

6. Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Dolná Poruba za rok 2017  

7. Návrh VZN č. 3/2018 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na 

iné účely 

8. Návrh VZN č. 4/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného 

odvádzania odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp 

9. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce a platu starostu obce pre volebné 

obdobie 2018-2022 

10. Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2018-2022 

11. Žiadosti                         

12. Informácie starostu obce 

13. Rôzne   

14. Záver    

 

 

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení   

Kontrolu plnenia uznesení z minulých zasadnutí OZ predložila hlavná kontrolórka obce Dolná 

Poruba Anna Ďurovcová – príloha č. 1 
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Uznesenie č. 235/2018    

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

A/  berie na vedomie  

 

Informáciu hlavnej kontrolórky obce o vyhodnotení plnenia prijatých uznesení OZ Dolná 

Poruba  ku dňu 26.06.2018 – príloha č.1. 

 

B/  berie na vedomie  

 

K Uzneseniu č. 226/2018 zo dňa 20.3.2018 ku kúpe hasičského vozidla od obce Omšenie 

informáciu starostu obce o podanej žiadosti o dotáciu na Ministerstvo vnútra SR na zakúpenie 

uvedeného vozidla.  

 

 Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago, Daniel Bežák, Mgr. Peter Zelíska, Milan Suchý 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Martinák 

 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

     

K bodu 5.   Stanovisko hlavnej  kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2017 

Hlavná kontrolórka  obce Anna Ďurovcová predniesla poslancom OZ Stanovisko hlavnej  

kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2017 – uvedené v  prílohe č. 2.   

 

 

Uznesenie č. 236/2018    

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 hlavnej  kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2017 – príloha č. 2. 

 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago, Daniel Bežák, Mgr. Peter Zelíska, Milan Suchý 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Martinák 

 

Uznesenie bolo prijaté.  
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K bodu 6.   Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Dolná Poruba za rok 2017.  

Starosta obce predložil OZ Záverečný účet obce za rok 2017 ( príloha č. 3 ), ktorý bol 

spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy § 16 ods. 10, zároveň zohľadňuje i ustanovenie zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, 

školských a predškolských zariadení. Záverečný účet obce za rok 2017 obecné zastupiteľstvo  

schválilo s výrokom nasledovne: 

I.     „celoročné hospodárenie obce Dolná Poruba za rok 2017 sa schvaľuje bez výhrad “ 

II.    Vysporiadanie schodku rozpočtu vo výške  -7 417 Eur – schodok rozpočtu sa vykryje 

z finančných operácii. 

III.   Zostatok finančných prostriedkov bežného účtu a pokladne z roku 2017 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 21 806,57 Eur rozdeliť do rezervného fondu 

a ich použitie preúčtovať na bežné výdavky rozpočtu roku 2018. Na základe vykazovaného 

schodku do rezervného fondu z rozpočtového roku 2017 sa finančné prostriedky nepridelia.  

 

Uznesenie č. 237/2018    

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 

 

Záverečný účet obce za rok 2017  s výrokom podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy § 16 ods. 10  nasledovne:  ( príloha č. 3) 

I.     „celoročné hospodárenie obce Dolná Poruba za rok 2017 sa schvaľuje bez výhrad “ 

II.    Vysporiadanie schodku rozpočtu vo výške  -7 417 Eur – schodok rozpočtu sa vykryje 

z finančných operácii. 

III.   Zostatok finančných prostriedkov bežného účtu a pokladne z roku 2017 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 21 806,57 Eur rozdeliť do rezervného fondu 

a ich použitie preúčtovať na bežné výdavky rozpočtu roku 2018. Na základe vykazovaného 

schodku do rezervného fondu z rozpočtového roku 2017 sa finančné prostriedky nepridelia.  

 

 Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago, Daniel Bežák, Mgr. Peter Zelíska, Milan Suchý 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Martinák 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

K bodu 7.    Návrh VZN č. 3/2018 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej 

vody na iné účely 

   

Starosta obce predložil poslancom OZ  VZN č. 3/2018 o dočasnom obmedzení alebo zákaze 

užívania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou 

vodou v obci Dolná Poruba. VZN č. 3/2018 vychádza v súlade ustanovenia § 6 ods. 1 
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a ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a ustanovenia  § 36 ods. 7 písm. b) a c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách a nadobúda účinnosť 15 dňom po jeho schválení OZ 

t.j. dňom 11.7.2018.  ( príloha č. 4) 

 

Uznesenie č. 238/2018   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

 

VZN č. 3/2018 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely, ak je 

to nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci Dolná Poruba  (príloha č. 4), 

ktoré vychádza  v súlade ustanovenia § 6 ods. 1 a ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona  

č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia  § 36 ods. 7 písm. 

b) a c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,  účinné 

dňom 11.7.2018. 

 

 Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago, Daniel Bežák, Mgr. Peter Zelíska, Milan Suchý 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Martinák 

 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

K bodu 8.   Návrh VZN č. 4/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 

a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa 

miestnych podmienok v obci Dolná Poruba 

  

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN č. 4/2018 o spôsobe náhradného 

zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu 

žúmp podľa miestnych podmienok v obci Dolná Poruba ( príloha č. 5 ), ktoré vychádza 

v súlade  ustanovenia  § 6 ods. 1 a ustanovenia § 11 ods. 4  písm. g) zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 36 ods. 7 písm. b) a c) 

zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene 

a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších 

predpisov a nadobúda účinnosť 15 dňom po jeho schválení OZ t.j. dňom 11.7.2018.   

 

Uznesenie č. 239/2018    

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

 

VZN č. 4/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 

odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok v obci Dolná 
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Poruba ( príloha č. 5), ktoré vychádza v súlade  ustanovenia  § 6 ods. 1 a ustanovenia § 11 

ods. 4  písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a ustanovenia § 36 ods. 7 písm. b) a c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. 

o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a  nadobúda účinnosť 15 

dňom po jeho schválení OZ t.j. dňom 11.7.2018.  

 

 Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago, Daniel Bežák, Mgr. Peter Zelíska, Milan Suchý 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Martinák 

 

Uznesenie bolo prijaté.  
 

K bodu 9.  Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce a platu starostu obce pre 

volebné obdobie 2018-2022 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce 

Dolná Poruba pre volebné obdobie 2018 - 2022 v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  návrh na určenie platu 

starostu obce Dolná Poruba pre volebné obdobie 2018 – 2022 v zmysle § 4 ods. 1 zákona  

č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomerov starostov a primátorov miest 

a obcí v znení neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov.  

 

Uznesenie č. 240/2018    

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods.4 písm. i) zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

určuje  a schvaľuje 

 

A. ) na celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce 

Dolná Poruba v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov takto: plný rozsah ( 100% ) funkcie starostu obce Dolná Poruba 

pre celé nasledujúce volebné obdobie 2018 -2022.  

 

B.)  plat starostu obce Dolná Poruba pre volebné obdobie 2018-2022 v zmysle § 4 ods. 1 

zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomerov starostov a primátorov 

miest a obcí v znení neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov.  

 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago, Daniel Bežák, Mgr. Peter Zelíska, Milan Suchý 

Proti: 0  
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Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Martinák 

 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

K bodu 10.  Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 

2018-2022  

  

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na určenie počtu poslancov Obecného 

zastupiteľstva obce Dolná Poruba na celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 v zmysle  

§ 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

Uznesenie č. 241/2018   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods.3  zákona Slovenskej národnej 

rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

určuje  a schvaľuje 

 

Na celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva 

obce Dolná Poruba v počte 5 poslancov v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago, Daniel Bežák, Mgr. Peter Zelíska, Milan Suchý 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Martinák 

 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

 

K bodu 11.  Žiadosti  

Starosta obce predniesol poslancom OZ Žiadosť p. Anny Gallovičovej, bytom Dolná Poruba 

č. 384 o vybudovanie prístupovej komunikácie v časti Dolinky. Uvedenou žiadosťou sa 

obecné zastupiteľstvo zaoberalo s tým, že uvedená cesta ako i ostatné inžinierske siete boli 

plánované pri výstavbe obecnej bytovky v časti Dolinky,  ale vzhľadom k tomu, že zo strany 

rodiny žiadateľa  boli podané námietky voči výstavbe novej obecnej bytovky, bola výstavba 

bytovky ako aj miestnej komunikácie pozastavená. Na základe informácie podanej  

Poľnohospodárskou platobnou agentúrou ( PPA ), že v súčasnosti PPA nedisponuje 

s finančnými prostriedkami na opravu miestnych komunikácii, obec zaraďuje vybudovanie 

uvedenej miestnej komunikácie do rozpočtu obce na rok 2019 a takouto formou budú 

opravené i ostatné miestne komunikácie v obci .    
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Uznesenie č. 242/2018    

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 
 

Žiadosť p. Anny Gallovičovej, bytom Dolná Poruba č. 384 o vybudovanie prístupovej 

komunikácie v časti Dolinky. Uvedená cesta ako i ostatné inžinierske siete boli plánované pri 

výstavbe obecnej bytovky v časti Dolinky,  ale vzhľadom k tomu, že zo strany rodiny 

žiadateľa  boli podané námietky voči výstavbe novej obecnej bytovky, bola výstavba bytovky 

ako aj výstavba miestnej komunikácie pozastavená. Vzhľadom k tomu,  že v súčasnosti 

Poľnohospodárska platobná agentúra  nedisponuje s finančnými prostriedkami na opravu 

miestnych komunikácii, obec zaraďuje vybudovanie uvedenej miestnej komunikácie do 

rozpočtu obce na rok 2019.  Takouto formou budú opravené i ostatné miestne komunikácie 

v obci.   

 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago, Daniel Bežák, Mgr. Peter Zelíska, Milan Suchý 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Martinák 

 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

 

K bodu 11.  Žiadosti  

 

Poslanci OZ sa zaoberali i žiadosťou  od Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Omšenie, Omšenie 

č.1, 914 43 o úľavu na daň z nehnuteľnosti za lesné pozemky, parcela EKN č. 3591 vo 

výmere 16 590 m2 v k. ú. Dolná Poruba. Celková suma, ktorá predstavuje ročnú daň 

z nehnuteľnosti je 10,94 € za príslušný rok. Uvedenou žiadosťou sa zaoberala i finančná 

komisia na svojom zasadnutí dňa 22.6.2018, ktorá navrhla pre žiadateľa odpustenie dane 

z nehnuteľnosti až do ďalšieho rozhodnutia obecného zastupiteľstva.  Poslanci OZ žiadosť 

zobrali na vedomie a schválili odpustenie dane z nehnuteľnosti na parcelu EKN č. 3591  k.ú. 

Dolná Poruba.  

 

Uznesenie č. 242/2018    

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

B/  berie na vedomie a schvaľuje  
 

Žiadosť  od Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Omšenie, Omšenie č. 1, 914 43 o úľavu na daň 

z nehnuteľnosti za lesné pozemky, parcela EKN č. 3591 vo výmere 16 590 m2 v k. ú. Dolná 

Poruba. Celková suma, ktorá predstavuje ročnú daň z nehnuteľnosti je 10,94 € za príslušný 

rok. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  odpustenie dane z nehnuteľnosti na parcelu EKN č. 
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3591 v  k.ú. Dolná Poruba s platnosťou do ďalšieho rozhodnutia obecného zastupiteľstva.  

 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago, Daniel Bežák, Mgr. Peter Zelíska, Milan Suchý 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Martinák 

 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

K bodu 11.  Žiadosti  

 

Starosta obce predniesol poslancom OZ Žiadosť Základnej školy s materskou školou Dolná 

Poruba č. 88, o navýšenie pracovného úväzku zamestnanca ZŠ, upratovačky č. 2 z 2,5 hod. 

pracovného úväzku na 7,5 hod. pracovný úväzok. Poslanci sa danou žiadosťou zaoberali, 

zobrali ju na vedomie a schválili navýšenie pracovného úväzku pre upratovačku č. 2 z 2,5 

hod. pracovného úväzku na 5 hodinový pracovný úväzok.  

 

Poslanci OZ sa zaoberali i druhou žiadosťou zo Základnej školy s materskou školou Dolná 

Poruba č. 88 o financovanie školskej sady pracovných zošitov a pomôcok pre žiakov 

budúceho 1. ročníka v školskom roku 2018/2019 v celkovej hodnote 36,10 Eur. Poslanci 

uvedenú žiadosť zobrali na vedomie a schválili poskytnutie finančných prostriedkov na 

zakúpenie základnej školskej sady pracovných zošitov a pomôcok pre žiakov budúceho 1. 

ročníka v hodnote 36,10 Eur.  

 

Uznesenie č. 242/2018    

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

C/  berie na vedomie a schvaľuje  
 

1.  Žiadosť ZŠ s mš Dolná Poruba č. 88 o navýšenie pracovného úväzku zamestnanca ZŠ , 

upratovačky č. 2 z 2,5 hod. pracovného úväzku na 5 hodinový pracovný úväzok.  

 

2.  Žiadosť ZŠ s mš Dolná Poruba č. 88 o financovanie školskej sady pracovných zošitov 

a pomôcok pre žiakov budúceho 1. ročníka v školskom roku 2018/2019 v hodnote 36,10 €ur.  

 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago, Daniel Bežák, Mgr. Peter Zelíska, Milan Suchý 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Martinák 

Uznesenie bolo prijaté.  
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K bodu 12.  Informácie starostu obce  

Starosta obce informoval  poslancov OZ: 

a)  o neschválení Žiadosti podanej na Poľnohospodársku platobnú agentúru o nenávratný 

finančný príspevok podanej na rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci,   

b)  o návrhu opravy miestnych komunikácií u Bežákov ( predmostie u Bežákov, u Koteša, 

Mitický – úsek ) v predpokladanej hodnote cca 10300,- Eur bez DPH,  

c)  o realizácii prekrytia potoka pred obchodnými jednotkami v obci, 

d)  o zakúpení  víťazných pohárov, ktoré sa použijú pri kultúrnej akcii  v Súťaží vo varení 

guláša dňa 30.06.2018, 

e)  o návrhu na ocenenie Flores musarum 2018, ktoré udeľuje predseda TSK Jaroslav Baška 

zaslaného z Trenčianskeho osvetového strediska, 

f)   o nákupe použitého zánovného konvektomatu do prevádzky školskej jedálne v hodnote 

cca 2900 Eur, 

g)  o národnom projekte ZMOS s názvom „ Modernizácia miestnej územnej samosprávy“  

 

 

Uznesenie č. 243/2018   

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 

 

Informácie starostu:  

1.)  o neschválení Žiadosti podanej na Poľnohospodársku platobnú agentúru o nenávratný 

finančný príspevok podanej na rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci 

2.)   o národnom projekte ZMOS s názvom „ Modernizácia miestnej územnej samosprávy“ 

 

B/  navrhuje 

 

Na udelenie ocenenia Flores musarum 2018 poslanca OZ Dolná Poruba,  Mgr. Petra 

Martináka v zmysle Štatútu udeľovania ocenení pri príležitosti dňa kultúrno-osvetových 

pracovníkov. 

 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago, Daniel Bežák, Mgr. Peter Zelíska, Milan Suchý 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Martinák 

 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

C/  schvaľuje 

 

1. )  Opravu miestnych komunikácií u Bežákov ( predmostie u Bežákov,  u Koteša, Mitický – 

úsek ) v predpokladanej hodnote cca 10300,- Eur bez DPH. 

2. )  Realizáciu prekrytia potoka pred obchodnými jednotkami v obci. 
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3. )  Zakúpenie  víťazných pohárov, ktoré sa použijú pri kultúrnej akcii  VIII. ročník v Súťaží 

vo varení guláša dňa 30.06.2018. 

 4.)  Zakúpenie použitého zánovného konvektomatu do prevádzky školskej jedálne v hodnote 

cca 2900 Eur. 

 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago, Daniel Bežák, Mgr. Peter Zelíska, Milan Suchý 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Martinák 

 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

 

K bodu 13.  Rôzne 

V danom bode sa prehodnocovali  posledné úlohy súvisiace s kultúrnou akciou VIII. ročníka 

Súťaže vo varení guláša  dňa 30.06.2018. 

 

Starosta obce predložil poslancom OZ Návrh Zmluvy o nájme č. 1/2018 uzatvorenej podľa  

§ 663 a násl. ustanovení Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov  

medzi zmluvnými stranami Obcou Dolná Poruba a Urbárskej obce Dolná Poruba – 

pozemkové spoločenstvo na prenájom miestnosti v Dome kultúry so súpisným číslom 201 na 

dočasné užívanie za účelom zasadania výboru Urbárskej obce Dolná Poruba – pozemkové 

spoločenstvo. Cena nájmu bola určená na základe odporúčania finančnej komisie pri Ocú a to 

vo výške 50 Eur mesačne. Nájom sa uzatvára na dobu neurčitú od 01.07.2018.  

 

Uznesenie č. 244/2018    

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

A/  berie na vedomie 

 

Informácie starostu o zabezpečení posledných úloh súvisiacich s kultúrnou akciou VIII. 

ročníka Súťaže vo varení guláša dňa 30.06.2018. 

 

B/  schvaľuje  

 

Zmluvu o nájme č. 1/2018 uzatvorenej podľa § 663 a násl. ustanovení Občianskeho 

zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov  medzi zmluvnými stranami Obcou 

Dolná Poruba a Urbárskej obce Dolná Poruba – pozemkové spoločenstvo na prenájom 

miestnosti v Dome kultúry so súpisným číslom 201 na dočasné užívanie za účelom zasadania 

výboru Urbárskej obce Dolná Poruba – pozemkové spoločenstvo. Cena nájmu bola určená na 

základe odporúčania finančnej komisie pri Ocú a to vo výške 50 Eur mesačne. Nájom sa 

uzatvára na dobu neurčitú od 01.07.2018.  
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Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago, Daniel Bežák, Mgr. Peter Zelíska, Milan Suchý 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Martinák 

 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

 

K bodu 14.  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:  

Mgr. Peter Zelíska            ........................................ 

Ing. Pavol Gago                ........................................ 
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