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Zápisnica  
z  III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Poruba,  

konaného dňa 25.6.2019.    
 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          JUDr. Miroslav Kopčan, starosta obce 

                           Poslanci : Ing. Pavol Gago, Daniel Bežák, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter      

                           Zelíska, Milan Suchý 

Neprítomní:     ------- 

Ďalší prítomní: Anna Ďurovcová, hlavná kontrolórka obce  

                           Bc. Zuzana Vániová, zamestnanec obce – zapisovateľka. 

Verejnosť: nikto. 

 

 

PROGRAM  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov zápisnice  

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2018 

6. Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Dolná Poruba za rok 2018  

7. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol v RO ZŠ s mš Dolná Poruba za I. polrok 

2019 

8. Návrh VZN č. 6/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 o určení výšky 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školy a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolná Poruba  

9. Žiadosti                         

10. Informácie starostu obce 

11. Rôzne   

12. Záver    

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

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

obce.  Privítal všetkých prítomných.  

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

 

 

K bodu 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

Overovatelia zápisnice: Ing. Pavol Gago, Milan Suchý 

 

Zapisovateľka: zamestnanec obce: Bc. Zuzana Vániová 
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Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago, Daniel Bežák, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter 

Zelíska, Milan Suchý 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

 

        

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba schvaľuje program rokovania.  

 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago, Daniel Bežák, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter 

Zelíska, Milan Suchý 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov zápisnice  

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2018 

6. Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Dolná Poruba za rok 2018  

7. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol v RO ZŠ s mš Dolná Poruba za I. polrok 

2019 

8. Návrh VZN č. 6/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 o určení výšky 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školy a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolná Poruba  

9. Žiadosti                         

10. Informácie starostu obce 

11. Rôzne   

12. 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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1. K uzneseniu č. 11/2018 zo dňa 4.12.2018, kde OZ uložilo komisii verejného záujmu 

doriešiť do konca januára 2019 susedské spory Nedielkovej Juliany a Jána Matušku. Komisia 

verejného záujmu sa daným sporom zaoberala a informovala OZ, že bol vyhotovený záznam 

z prejednávania a je založený v spise.  

2. K uzneseniu č. 263/2018 o dňa 25.9.2018, ktorým OZ uložilo riaditeľke Zš s mš Dolná 

Poruba úlohu,  aby zabezpečila zamykanie brány na Zš a výhľadovo do budúcna nainštalovala 

monitorovacie zariadenie na objekt budovy Zš. Uznesenie je čiastočne splnené, boli zakúpené 

a nainštalované 3 kamery pánom Suchým Milanom a Mgr. Peter Zelíska podal podrobnú 

inštruktáž a zaškolenie ekonómke školy pani Adriane Hoštákovej. 

3. K uzneseniu č. 12/2018 zo dňa 4.12.2018, ktorým OZ uložilo stavebnej komisii uskutočniť 

obhliadku areálu ZŠ do konca mesiaca marec 2019 za účelom zistenia možnosti oplotenia 

areálu, v časti pri rodinnom dome Fábikovej č. 90. Pán Ing. Gago Pavol informoval 

prítomných, že materiál na oplotenie je zakúpený  a už je potrebné len zorganizovať brigádu 

rodičov detí a uskutočniť oplotenie areálu ZŠ, ďalej je to v kompetencii riaditeľky školy.   

4. K uzneseniu č. 33/2019 zo dňa 19.3.2019, ktorým OZ uložilo starostovi obce na základe 

žiadosti občanov obce z časti Ondrejičky zistiť nepriaznivú situáciu miestnej komunikácie 

a s výsledkom šetrenia informovať poslancov OZ. Starosta obce informoval poslancov, že 

bola predložená jedna cenová ponuka na opravu uvedenej miestnej komunikácii od firmy 

ASFA – KDK s.r.o. Dubnica nad Váhom, avšak je potrebné osloviť ešte viaceré firmy 

a požiadať ich o nacenenie opravy miestnej komunikácie.  

 

Uznesenie č. 48/2019    

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 25.06.2019 – príloha č.1. 

 

1. K uzneseniu č. 11/2018 zo dňa 4.12.2018, kde OZ uložilo komisii verejného záujmu 

doriešiť do konca januára 2019 susedské spory Nedielkovej Juliany a Jána Matušku. Komisia 

verejného záujmu sa daným sporom sa zaoberala a  informovala OZ, že bol vyhotovený 

záznam z prejednávania a je založený v spise.  

2. K uzneseniu č. 263/2018 o dňa 25.9.2018, ktorým OZ uložilo riaditeľke Zš s mš Dolná 

Poruba úlohu,  aby zabezpečila zamykanie brány na Zš a výhľadovo do budúcna nainštalovala 

monitorovacie zariadenie na objekt budovy Zš. Uznesenie je čiastočne splnené, boli zakúpené 

a nainštalované 3 kamery pánom Suchým Milanom a Mgr. Peter Zelíska podal podrobnú 

inštruktáž a zaškolenie ekonómke školy pani Adriane Hoštákovej. 

3. K uzneseniu č. 12/2018 zo dňa 4.12.2018, ktorým OZ uložilo stavebnej komisii uskutočniť 

obhliadku areálu ZŠ do konca mesiaca marec 2019 za účelom zistenia možnosti oplotenia 

areálu, v časti pri rodinnom dome Fábikovej č. 90. Pán Ing. Gago Pavol informoval 

prítomných, že materiál na oplotenie je zakúpený  a už je potrebné len zorganizovať brigádu 

rodičov detí a uskutočniť oplotenie areálu ZŠ, ďalej je to v kompetencii riaditeľky školy.  

  

B/  ukladá  

Starostovi obce v zmysle  uznesenia č. 33/2019 zo dňa 19.3.2019 osloviť  a požiadať viaceré 

firmy o predloženie cenových ponúk na   opravu  miestnej komunikácie v časti Ondrejičky. 

Termín do ďalšieho zasadnutia OZ. 
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Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago, Daniel Bežák, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter 

Zelíska, Milan Suchý 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

K bodu 5.   Stanovisko hlavnej  kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2018 

Hlavná kontrolórka  obce Anna Ďurovcová predniesla poslancom OZ Stanovisko hlavnej  

kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2018 – uvedené v  prílohe č. 2.   

 

Uznesenie č. 49/2019    

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 2018 – príloha č. 2. 

 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago, Daniel Bežák, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter 

Zelíska, Milan Suchý 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

K bodu 6.   Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Dolná Poruba za rok 2018.  

Starosta obce predložil OZ Záverečný účet obce za rok 2018 ( 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 2018 obecné zastupiteľstvo  

schválilo s výrokom nasledovne: 

I.     „celoročné hospodárenie obce Dolná Poruba za rok 2018 sa schvaľuje bez výhrad “ 

II.    Vysporiadanie schodku rozpočtu vo výške  -1 416 Eur – schodok rozpočtu sa vykryje 

z finančných operácii. 

III.   Zostatok finančných prostriedkov bežného účtu a pokladne z roku 2018 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 29 545,62 Eur rozdeliť do rezervného fondu 
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a ich použitie preúčtovať na bežné výdavky rozpočtu roku 2019. Na základe vykazovaného 

schodku do rezervného fondu z rozpočtového roku 2018 sa finančné prostriedky nepridelia.  

 

Uznesenie č. 50/2019    

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 2018  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 2018 sa schvaľuje bez výhrad “ 

II.    Vysporiadanie schodku rozpočtu vo výške  -1 416 Eur – schodok rozpočtu sa vykryje 

z finančných operácii. 

III.   Zostatok finančných prostriedkov bežného účtu a pokladne z roku 2018 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 29 545,62 Eur rozdeliť do rezervného fondu 

a ich použitie preúčtovať na bežné výdavky rozpočtu roku 2019. Na základe vykazovaného 

schodku do rezervného fondu z rozpočtového roku 2018 sa finančné prostriedky nepridelia.  

 

 Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago, Daniel Bežák, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter 

Zelíska, Milan Suchý 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté.  

 

K bodu 7.    Správa o výsledkoch vykonaných kontrol v rozpočtovej organizácií ZŠ s mš 

Dolná Poruba za I. polrok 2019 

   

Hlavná kontrolórka  obce Anna Ďurovcová predniesla poslancom OZ Správu o výsledkoch 

vykonaných kontrol v rozpočtovej organizácií ZŠ s mš Dolná Poruba v zmysle uznesenia OZ 

Dolná Poruba č. 16/2018 zo dňa 4.12.2018 za I. polrok 2019, na základe ktorej informovala 

prítomných o čerpaní a stave finančných prostriedkov podľa jednotlivých mesiacoch – príloha 

č. 4.   

 

Uznesenie č. 51/2019   

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 
 

Správu o výsledkoch vykonaných kontrol v rozpočtovej organizácií ZŠ s mš Dolná Poruba 

v zmysle uznesenia OZ Dolná Poruba č. 16/2018 zo dňa 4.12.2018 za I. polrok 2019, na 

základe ktorej informovala prítomných o čerpaní a stave finančných prostriedkov podľa 

jednotlivých mesiacoch – príloha č. 4 
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Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago, Daniel Bežák, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter 

Zelíska, Milan Suchý 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

K bodu 8.    Návrh VZN č. 6/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2019 o určení 

výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školy a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolná Poruba  

 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN č. 6/2019, ktorým sa mení a dopĺňa  

VZN č. 4/2017 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 

školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolná Poruba v znení VZN č. 

3/2019  ( príloha č. 5 ), ktoré vychádza v súlade  ustanovenia  § 140 ods. 13 zákona  

č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov – Finančné pásma nákladov na nákup potravín 

na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu 

dieťaťa/žiaka vo výške nákladov na nákup potravín zverejnené na internetovej stránke 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  a ustanovenia § 4 ods. 3   

zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

v znení neskorších predpisov. Uvedené VZN nadobúda účinnosť dňom 01.09.2019.   

 

Uznesenie č. 52/2019    

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

 

VZN č. 6/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o určení výšky mesačného príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školy a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Dolná Poruba v znení VZN č. 3/2019  ( príloha č. 5 ), ktoré vychádza 

v súlade  ustanovenia  § 140 ods. 13 zákona č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov – 

Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka vo výške nákladov na nákup 

potravín zverejnené na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky  a ustanovenia § 4 ods. 3   zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.  VZN č. 6/2019 

nadobúda účinnosť dňom 01.09.2019.   

 

 Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago, Daniel Bežák, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter 

Zelíska, Milan Suchý 

Proti: 0  

Zdržal sa 0  
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hlasovania: 

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

 

Uznesenie bolo prijaté.  
 

K bodu 9.   Žiadosti  

Starosta obce predniesol poslancom OZ Žiadosť  zo Základnej školy s mš Dolná Poruba 88 

o financovanie  školskej sady pracovných zošitov a pomôcok pre žiakov budúceho 1. ročníka 

v školskom roku 2019/2020 v celkovej hodnote 67,56 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 67,56 Eur.  

 

Uznesenie č. 53/2019    

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 a schvaľuje  
 

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

a pomôcok pre žiakov budúceho 1. ročníka v školskom roku 2019/2020 v hodnote 67,56 €ur.  

 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago, Daniel Bežák, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter 

Zelíska, Milan Suchý 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté.  

 

K bodu 10.  Informácie starostu obce  

Starosta obce informoval  poslancov OZ: 

a)  o nariadení konania z Okresného úradu Trenčín, pozemkový a lesný odbor o začatí 

pozemkových úprav ( prípravné konanie )  v k.ú. Dolná Poruba z dôvodu uvedeného v § 2 

ods. 1 písm.a) zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,  že na usporiadanie 

vlastníckych a užívacích pomerov, je potrebné uskutočniť prieskum záujmu vlastníkov 

o pozemkové úpravy,   

b)  o schválení dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na kúpu motorového 

vozidla,  

c)  o začatí realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy Materskej 

školy v obci Dolná Poruba“, 

d)  o podanej Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijnej situácie- 

v budove Základnej školy výmena elektroinštalácie  a oprava telocvične, v tomto čase 

prebieha verejné obstarávanie,  

e)  o podanej Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z Environmentálneho fondu na 

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                

zateplenie obvodového plášťa budovy Základnej školy v Dolnej Porube, 

f)   o ukončení opravy miestnych komunikácii u Bežákov, 

 

Uznesenie č. 54/2019   

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:  

1)  o nariadení konania z Okresného úradu Trenčín, pozemkový a lesný odbor o začatí 

pozemkových úprav ( prípravné konanie )  v k.ú. Dolná Poruba z dôvodu uvedeného v § 2 

ods. 1 písm.a) zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách,  že na usporiadanie 

vlastníckych a užívacích pomerov, je potrebné uskutočniť prieskum záujmu vlastníkov 

o pozemkové úpravy,   

2)  o schválení dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na kúpu motorového 

vozidla,  

3)  o začatí realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy Materskej 

školy v obci Dolná Poruba“, 

4)  o podanej Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z kapitoly Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR na riešenie havarijnej situácie- v budove Základnej školy výmena 

elektroinštalácie  a oprava telocvične, v tomto čase prebieha verejné obstarávanie,  

5)  o podanej Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z Environmentálneho fondu na 

zateplenie obvodového plášťa budovy Základnej školy v Dolnej Porube, 

6)   o ukončení opravy miestnych komunikácii u Bežákov, 

 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago, Daniel Bežák, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter 

Zelíska, Milan Suchý 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

K bodu 11.  Rôzne 

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

Súťaže vo varení guláša  dňa 29.06.2019. 

 

Uznesenie č. 55/2019    

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 

 

Informácie starostu o zabezpečení posledných úloh súvisiacich s kultúrnou akciou IX. ročníka 

Súťaže vo varení guláša dňa 29.06.2019. 
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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 12.  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:  

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

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