Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva Dolná Poruba
dňa 21. 10. 2011

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dolná Poruba
dňa 21. 10. 2011 v zasadačke Obecného úradu Dolná Poruba o 14.00 h
__________________________________________________________________________________

Starosta obce JUDr. Miroslav Kopčan /ďalej len starosta obce/ privítal prítomných na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/, overovateľov zápisnice určil poslancov:
Milana Suchého a Ing. Evu Bačíkovú, zapisovateľkou zamestnankyňu Obecného úradu /ďalej
len OcÚ/ Danu Suchú.
Prítomní všetci poslanci, podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá je neoddeliteľnou
časťou zápisnice. Zasadnutie bolo uznášania schopné. Ďalej boli prítomní: kontrolór obce
Anna Ďurovcová.
Starosta obce oboznámil prítomných s programom, ktorý bol jednohlasne schválený
a pristúpilo sa k rokovaniu jednotlivých bodov.
K bodu: Kontrola uznesení
Kontrolórka obce p. Ďurovcová zhodnotila kontrolu uznesenia zo zasadnutí OZ – príloha č. 1,
ktoré poslanci zobrali na vedomie.
K bodu: informácie starostu obce
Starosta obce informoval poslancov o:
- možnej nadstavbe a prístavbe Materskej škôlky, ktorá by mala byť využitá ako
samostatné bytové jednotky pre obyvateľov obce,
- mimoriadnom zasadnutí Združenia miest a obcí Slovenska /ďalej len ZMOS/
v Bratislave na deň 24.10.2011 ohľadom protestu k návrhom a schvaľovaniu
jednotlivých zákonov v NR SR a mimoriadnom valnom zhromaždení Regionálneho
ZMO Stredného Považia /ďalej len RZMOSP/ zo dňa 17.10.2011,
- kontrole na Obecnom úrade /ďalej len OcÚ/ v našej obci Hasičským a záchranným
zborom Trenčín, kde neboli splnené niektoré úlohy zo zákona ohľadom prevencie
protipožiarnej ochrany u podnikateľských subjektov. Poslanci odporučili starostovi
obce, aby vyzval veliteľa Obecného hasičského zboru /ďalej len OHZ/ Dolná Poruba
Ing. Dušana Žabku a zamestnanca protipožiarnej a preventívnej ochrany obce Jozefa
Hrbáčka dohodnúť a vykonať kontrolu protipožiarnej ochrany u podnikateľských
subjektov a danú situáciu vyhodnotiť do 30.11.2011,
Obecné zastupiteľstvo /ďalej len OZ/ Dolná Poruba prijalo uznesenie a jednohlasne schválilo
a podporilo stanovisko ZMOSu vyjadrujúce zásadný nesúhlas s rozhodnutím o predĺžení
platnosti určenia geologického prieskumného územia Hôrka nad Váhom – Kálnica – U rudy,
ktoré vydalo Ministerstvo životného prostredia SR – príloha č. 2,
Starosta obce predložil poslancom Správu o výchovno vzdelávacej činnosti za školský rok
2010/2011 a čerpania rozpočtu na ZŠ s MŠ Dolná Poruba k 30.9.2011, ktoré doručila na OcÚ
riaditeľka ZŠ s MŠ Dolná Poruba Mgr. Vakošová. Tieto informácie poslanci zobrali na
vedomie.
K bodu: Voľba člena do Rady školy
Pán Milan Bežák, ml. sa vzdal funkcie člena v Rade školy a z tohto dôvodu žiada Rada školy
pri ZŠ s MŠ Dolná Poruba o doplnenie člena z radov poslancov. Poslanci jednohlasne
schválili Mgr. Petra Martináka.
K bodu: Schválenie návrhu VZN č. 1/2012
Návrh VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Poruba /príloha č. 3/ poslanci zobrali na
vedomie s tým, že sa do VZN č. 1/2012 doplní a zapracuje uznesenie č. 42/11 zo dňa
19.4.2011, ktoré odporúča zapracovať do VZN obce o poplatkoch za odvoz odpadu, že v
prípade osobitného zreteľa, môže byť režim odpadu prejednávaný individuálne so starostom

obce. Ďalej zapracovať ustanovenie o odpustení dane z nehnuteľnosti a odvozu odpadu
občanom obce Dolná Poruba, ktorí dosiahnu vek nad 100 rokov. Vzhľadom k tomu, že sa
v našej obci šíria problémy ohrozovania občanov psami, je možné zapracovať do VZN č.
1/2012 aj zvýšenie poplatku za psa na 7 Eur/rok. Ostatné doplnenie ohľadom poplatkov na
dani z nehnuteľnosti, odvozu odpadu a psa bude riešené na zasadnutí finančnej komisie pri
OcÚ a na budúcom zasadnutí OZ.
K bodu: Rôzne
Starosta obce predložil poslancom Vnútorný predpis o verejnom obstarávaní obce Dolná
Poruba /príloha č. 4/, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na
uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služieb, koncesia a súťaž návrhov. Obecným
úradom bol vypracovaný aj Štatút udeľovania ocenení obce Dolná Poruba /príloha č. 5/,
ktorým sa ustanovujú podmienky pri udeľovaní ocenení občanom a hosťom obce Dolná
Poruba. Tento predpis a štatút poslanci jednohlasne schválili.
Poslanec Mgr. Peter Martinák sa v rámci zasadnutia OZ obrátil na prítomných so žiadosťou
o schválenie finančných prostriedkov a navrhol rozpočet na vydanie reprezentatívnej
publikácie pri príležitosti 40. výročia založenia TJ Slovan Dolná Poruba v roku 2012.
V skratke priblížil aj svoju prácu šéfredaktora obecných novín Dolnoporubský hlas, bilanciu
za rok 2011 a prekonzultoval ich stav do budúcnosti. Bol by rád, keby sa oslovila aj mládež
a deti, ktorí by mohli svojimi zážitkami, článkami, príp. básňami prispieť do obecných novín.
OZ zobralo tieto informácie na vedomie s tým, že tieto finančné náklady sa zapracujú do
rozpočtu obce, kde sa bude uvažovať aj s prezentačným materiálom obce ako sú tašky, vlajka
obce a podobný materiál.
K bodu diskusia:
Starosta obce poďakoval všetkým za pomoc a spoluprácu pri akcii Country rozlúčka s letom,
ktorá sa uskutočnila 15.10.2011 a zasadnutie ukončil.
Overovatelia zápisnice:
Ing. Eva Bačíková ...................................
Milan Suchý ............................................
Zapísala: Dana Suchá
JUDr. Miroslav Kopčan
starosta obce

Uznesenia zo zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA DOLNÁ PORUBA z dňa 21. 10. 2011
__________________________________________________________________________________

K bodu: kontrola uznesení
Uznesením č. 65/11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube
berie na vedomie
kontrolu uznesení zo zasadnutí OZ – príloha č. 1
K bodu: informácie starostu obce
Uznesením č. 66/11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube
berie na vedomie
A/ informácie starostu obce o :
- možnej nadstavbe a prístavbe Materskej škôlky, ktorá by mala byť využitá na samostatné
bytové jednotky pre obyvateľov obce,
- mimoriadnom zasadnutí ZMOS v Bratislave na deň 24.10.2011 a mimoriadnom valnom
zhromaždení RZMOSP zo dňa 17.10.2011,
- kontrole na Obecnom úrade /ďalej len OcÚ/ v našej obci Hasičským a záchranným zborom
Trenčín,
- prebiehajúcom súdnom spore: Obec Dolná Poruba a Oľga Vániová,
B/ Správu o výchovno vzdelávacej činnosti za školský rok 2010/2011 a čerpania rozpočtu ZŠ
s MŠ Dolná Poruba k 30.9.2011
Uznesením č .67 /11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube
odporúča
starostovi obce, aby vyzval veliteľa OHZ Ing. Dušana Žabku a Jozefa Hrbáčka po dohode
vykonať kontrolu protipožiarnej ochrany u podnikateľských subjektoch v obci a danú situáciu
vyhodnotiť do 30.11.2011.
Uznesením č.68 /11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube
schvaľ uje
podporiť stanovisko ZMOSu vyjadrujúce zásadný nesúhlas s rozhodnutím o predĺžení
platnosti určenia geologického prieskumného územia Hôrka nad Váhom – Kálnica – U rudy,
ktoré vydalo Ministerstvo životného prostredia SR – príloha č. 2
- jednomyseľne
K bodu: voľba člena do Rady školy
Uznesením č.69 /11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube
A/ b e r i e n a v e d o m i e
vzdanie sa funkcie člena v Rade školy Milana Bežáka ml.
B/ s c h v a ľ u j e
Mgr. Petra Martináka za člena v Rade školy pri ZŠ s MŠ Dolná Poruba
- jednomyseľne
K bodu: schválenie návrhu VZN č. 1/2012
Uznesením č.70/11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube
A/ b e r i e n a v e d o m i e
návrh VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Poruba /príloha č. 3/,
B/ o d p o r ú č a
starostovi obce, aby sa do VZN č. 1/2012 doplnilo a zapracovalo uznesenie č. 42/11 zo dňa
19.4.2011, ustanovenie o odpustení dane z nehnuteľnosti a odvozu odpadu občanom obce
Dolná Poruba, ktorí dosiahnu vek nad 100 rokov, zvýšenie poplatku za psa na 7 Eur/rok na
základe zvýšeného počtu oznámení ohrozovania občanov ich psami a riešiť doplnenie

ohľadom poplatkov na dani z nehnuteľnosti, odvozu odpadu a psa na zasadnutí finančnej
komisie pri OcÚ a na budúcom zasadnutí OZ.
K bodu: rôzne
Uznesením č.71 /11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube
schvaľuje
Vnútorný predpis o verejnom obstarávaní obce Dolná Poruba /príloha č. 4/
-jednomyseľne
Uznesením č.72 /11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube
schvaľuje
Štatút udeľovania ocenení obce Dolná Poruba /príloha č. 5/
-jednomyseľne
Uznesením č.73/11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube
A/ b e r i e n a v e d o m i e
informácie poslanca Mgr. Petra Martináka o schválenie finančných prostriedkov na vydanie
reprezentatívnej publikácie pri príležitosti 40. výročia založenia TJ Slovan Dolná Poruba
v roku 2012, bilanciu vydávania obecných novín za rok 2011 a prekonzultovania ich stavu
a financovania do budúcnosti,
B/ o d p o r ú č a
starostovi obce, aby sa do rozpočtu obce zapracovali finančné náklady na vydanie
reprezentatívnej publikácie, financovania obecných novín a prezentačného materiálu obce.

JUDr. Miroslav Kopčan
starosta obce

