
Zápisnica z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Porube zo dňa 25. 01. 2011 
 
 
     Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá je neoddeliteľnou časťou zápisnice 

- prítomní poslanci: Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Ing. Eva 
Bačíková a Roman Hrbáček 

- kontrolór obce: Anna Ďurovcová 
- zasadnutie bolo uznášaniaschopné 
 

K bodu: Zahájenie – kontrola uznesení 
    Zasadnutie obecného zastupiteľstva  otvoril starosta obce JUDr. Miroslav Kopčan, ktorý  
privítal  prítomných poslancov,  za overovateľov zápisnice určil Ing. Evku Bačíkovú 
a Romana Hrbáčka,  písaním zápisnice  poveril  Zuzanu Vániovú.   
    Zároveň starosta obce poslancov oboznámil s programom zasadnutia obecného  
zastupiteľstva ( ďalej len OZ ), ktorý  poslanci jednohlasne schválili. Po prečítaní programu sa 
pristúpilo k riešeniu jednotlivých bodov.   
 
     Starosta obce pristúpil ku kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho  zasadnutia OZ 
zo dňa 21.12.2010 a konštatoval, že uznesenia prijaté na tomto zasadnutí sú splnené okrem 
uznesenia č. 12: 

• Uznesenie č. 12  – riešenie poslanca Romana Hrbáčka, že zabezpečí finančne 
výhodnejšieho partnera na dodávku smažičky. Pri tomto bode p. Roman Hrbáček 
podal informácie ohľadne smažičky, ktorá bola dodaná do školskej kuchyne avšak 
doposiaľ nebola sprevádzkovaná, z dôvodu veľkej korózie. Navrhol ďalšie riešenie 
a to zaobstarať konvektomat, zariadenie, ktoré je efektívnejšie. Na základe uvedeného 
poslanci OZ poverili Romana Hrbáčka vykonať prieskum do 14 dní z hľadiska 
kapacitného a finančného. 
 

     Ing. Pavol Gago predniesol požiadavku k uzneseniu o prevádzke materskej školy a počte 
detí v materskej škole, kde je stanovený počet detí v materskej škole, ktorý nesmie klesnúť 
pod 10, inak prevádzka materskej školy bude zatvorená. Pri tomto poslanci navrhli riešenie, 
že je v kompetencii riaditeľky školy, aby našla východisko a prípadne predisponovala deti zo 
školského klubu do prevádzky materskej školy a  daný stav sa naplnil. 
       
K bodu : Informácie starostu obce.  
Starosta obce informoval prítomných: 

• o poverení Milana Suchého, bytom Dolná Poruba 364 zastupovaním starostu obce 
Dolná Poruba s účinnosťou od 01. 01. 2011 

• o úpravách v budove Obecného úradu v Dolnej Porube a to vymaľovanie kancelárii 
a výmenu podláh v kanceláriách a na schodoch. 
Na výmenu podláh bola prijatá cenová ponuka od p. Ing. Petra Striešku 
z Trenčianskych Teplíc, je potrebné ešte osloviť ďalších dodávateľov a získať ďalšie 
dve cenové ponuky.  

• O prípravách na Fašiangy – termín 5. marca 
Starostom obce bola zariadená organizačná komisia a to v zložení: 

-     Predseda: Milan Suchý 
-     Členovia: Mgr. Peter Martinák, Iveta Ďurišová, Dana Suchá 
-     Ďalší prizvaní členovia: Ján Púček, Maroš Suchý, Rudolf Nedielka, Roman Hrbáček,        
          Ivan Hofierka 



     Je potrebné spracovať letáky a oznámenia ohľadne konania Fašiangov, kde bude 
vyšpecifikovaný náš program, ďalej je potrebné spracovať listy miestnym podnikateľom 
a sponzorom a požiadať ich o nejaký finančný príspevok na túto akciu a zároveň ich pozvať, 
ďalej je potrebné zaslať pozvánky významným hosťom. Týmto bol poverený poslanec Mgr. 
Peter Martinák.  
     Poslanec Milan Suchý zabezpečí ozvučenie a moderovanie celej akcie.  

 
• O získaní príspevku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na podporu zamestnanosti 

na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov 
mimoriadnej situácie, kde úrad poskytuje príspevok zamestnávateľovi, ktorý príjme na 
vytvorené pracovné miesto do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie vedeného 
v evidencii nezamestnaných najmenej tri mesiace.  

 
• O spore Obec Dolná Poruba – Vániová Oľga, Dolná Poruba 187, kde obec tento spor 

vyhrala a  krajský súd potvrdil uznesenie vydané okresným súdom, ktorý vydal 
rozhodnutie v prospech obce,  pani Vániová Oľga  podala dovolanie na Najvyšší súd 
SR.  Obec podala na súd návrh na vydanie platobného rozkazu proti Oľge Vániovej , 
na základe ktorého má vrátiť obci sumu 38 402,78 € a výšku trov konania vo výške 
5400,40 €, z tohto dôvodu bolo potrebné zaplatiť poplatok súdu vo výške 2304 €, aby 
sa mohlo v súde pokračovať. 
 

• O nepriaznivej finančnej situácie obce z dôvodu platenia nepredpokladaných 
výdavkoch ( poplatok súdu vo výške 2304 €, platby za poskytnuté právnické služby vo 
výške 1206 €, zakúpenie uhlia na obecný úrad vo výške 1574 €, zaplatenie cestnej 
dane vo výške 605 €./ Z tohto dôvodu je potrebné predisponovať finančné prostriedky 
z účtu Pestovateľskej pálenice na bežný účet Obce Dolná Poruba vo výške 7000 € na 
potrebný chod obecného úradu. Finančné prostriedky sa predisponujú na základe 
Zmluvy o pôžičke, ktorá bude bezúročná. Toto riešenie poslanci jednohlasne schválili.  

 
K bodu : Stav pohľadávok a záväzkov k 31.12.2010 
     Poslanci OZ zobrali na vedomie:  

• stav pohľadávok a záväzkov obce i rozpočtovej organizácie k 31.12.2010 
     ( prílohy  č. 1,2,3) 

     Pri hodnotení stavu pohľadávok obce k 31.12.2010 ( príloha č. 1 ) sa diskutovalo 
o možnostiach, ako efektívne vymáhať pohľadávky voči jednotlivým daňovníkom. Poslanci 
OZ uložili starostovi obce do 15 dní napísať ešte poslednú výzvu neplatičom daní a ak tak 
neučinia v stanovenom termíne, zoznam neplatičov daní bude zverejnený vo vývesných 
tabuliach v obci.   
     Pri hodnotení stavu záväzkov obce k 31.12.2010 ( príloha č. 2 ) sa diskutovalo o záväzku 
vo výške 663,88 € voči dodávateľovi p. Porubanovi, ktorý je dlhodobý z roku 2007. Jedná sa 
o vykonané práce na budove materskej školy v obci, ktoré však neboli dokončené.  Poslanci 
uložili starostovi obce do 15 dní napísať list, v ktorom bude vyzvaný v rámci reklamačného 
konania, aby dokončil dané činnosti.  
 
K bodu :  Schválenie cenníka poskytovaných služieb 
     Poslanci OZ schválili nový :  

• cenník poskytovaných služieb platný pre Obec Dolná Poruba 
 



     Predseda finančnej komisie Ing. Eva Bačíková na základe rokovania finančnej komisie pri 
OZ Dolná Poruba zo dňa 24.1.2011 predložila návrh na zmenu sadzieb vybraných položiek 
Cenníka poskytovaných služieb. (príloha č. 4) 
Ďalej predložila návrh na riešenie problému vysokých nákladov na energie a vodu 
v priestoroch kabín TJ Slovan Dolná Poruba a následne prerokovanie dotácie pre TJ Slovan 
Dolná Poruba na rok 2011. Poslanec Milan Suchý bol poverený zistiť v týchto priestoroch 
stav vodomeru a stav vodovodného potrubia. Dotácia pre TJ Slovan Dolná Poruba na rok 
2011 sa bude zúčtovávať každý mesiac. Ďalej sa riešil nájom nebytových priestoroch, a to 
konkrétne nájom kaderníctva Tašárová, kde výška nájmu bola zvýšená  na 35 € s účinnosťou 
od 01.01.2011 a zostáva otázkou riešenie platenia energií v priestore kaderníctva. Jednou 
z riešení by bolo zapojenie podružného merača, aby sa zabezpečilo samostatné meranie jej 
využívaného priestoru, poverený touto úlohou zistiť možnosť zapojenia tohto merača bol 
poslanec Roman Hrbáček.  Poslanci OZ riešili i mesačný nájom priestorov nocovne, kde 
výšku nájmu stanovili na 50 € a štvrťročnú prefakturáciu spotreby vody. K tomu je potrebné 
vypracovať novú nájomnú zmluvu s účinnosťou od 01.01.2011 a taktiež uložili starostovi 
obce napísať výzvu akciovej spoločnosti SAD Trenčín  na úhradu nedoplatku za nájom 
priestorov nocovne   za roky 2005 až 2010  v lehote do 15 dní. 
 
K bodu :  Návrh plánu zasadnutí OZ v roku 2011 
Poslanci OZ schválili:  

• návrh plánu zasadnutí OZ Dolná Poruba v roku 2011 ( príloha č. 5 ) 
 
K bodu :  Žiadosti 

• Žiadosť o prenájom kultúrneho domu 
Starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie žiadosť od Rímskokatolíckej cirkvi, 
Farnosť Omšenie o bezplatný prenájom sály kultúrneho domu na 19.02.2011 z dôvodu 
organizovania 1. ročníka Farského plesu. Poslanci OZ žiadosť jednohlasne schválili. 

• Žiadosť o finančný príspevok na kultúrne podujatie „ Školský karneval „ 
Základná škola s materskou školou v Dolnej Porube predložila poslancom OZ žiadosť 
o finančný príspevok na kultúrne podujatie „Školský karneval“, ktorý sa bude konať 
v mesiaci február v priestoroch Základnej školy v Dolnej Porube. Poslanci OZ žiadosť zobrali 
na vedomie a jednohlasne schválili finančný príspevok vo výške 30 €. 
 
K bodu :  Rôzne 
1.)  Starosta obce v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 § 6 Z.z. predložil poslancom OZ 
príkazný list, v zmysle ktorého prikazuje jednotlivým inventarizačným komisiám vykonať 
inventarizáciu majetku, pohľadávok a záväzkov a to v termíne od 01.02.2011 do 30.06.2011 
( príloha č. 6 ) 
2.)  Ďalej starosta obce informoval poslancov OZ o možnosti čerpania finančných zdrojov zo 
štátu a to konkrétne z fondov EÚ v programovom období 2007-2013, kde obce môžu čerpať 
finančnú pomoc z nasledovných operačných programov: ( príloha č. 7) 
-  Program rozvoja vidieka – cieľom programu je obnova a rozvoj obcí, občianskej 
vybavenosti a základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo a realizácia výstavby detského 
ihriska pri materskej škole v obci, rekonštrukcia a modernizácia obecných stavieb, výstavba, 
rekonštrukcia a modernizácia miestnych ciest, lávok, mostov, výstavba zastávok. 
Obce sú povinné pri čerpaní prostriedkov z fondov EÚ postupovať v zmysle zákona 
o verejnom obstarávaní. Z tohto dôvodu bola vytvorená komisia pre verejné obstarávanie a to 
v zložení: predseda – starosta obce JUDr. Miroslav Kopčan, členovia: zástupca starostu Milan 
Suchý a Zuzana Vániová, ako náhradníčka bola menovaná Ing. Eva Bačíková. Komisiu pre 
verejné obstarávanie poslanci OZ jednohlasne schválili. 



3.) Poslanec Mgr. Martinák Peter informoval starostu obce a poslancov OZ o zrealizovaní 
webovej stránky obce, predložil návrh štruktúry webovej stránky a poslanci podaný návrh 
webovej stránky jednohlasne schválili. Ďalšie informácie Mgr. Martinák  Peter podal ohľadne 
obecných novín, kde poslancom predložil rozpočet na tlač obecných novín od dvoch 
dodávateľov. Z cenovej ponuky na výrobu obecných novín bol vybraný ten lacnejší prepočet 
a to 300 ks výtlačkov 8 stránkových za 62 €. Prvé číslo obecných novín by mohlo vyjsť 
v mesiaci marec – apríl 2011. Poslanci zvolili i redakčnú radu  v zložení: starosta obce 
a poslanci OZ, kde šéfredaktorom bude Mgr. Martinák Peter. 
4.)  Poslanci taktiež diskutovali o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v Dolnej Porube. 
Vzhľadom k tomu, že DHZ v našej obci nie je činný, je potrebné prizvať veliteľa DHZ  
a požiadať o vysvetlenie, z akého dôvodu DHZ v našej obci nie je funkčné. Ing. Eva Bačíková 
predložila zoznam uchádzačov o nových členov DHZ v našej obci. Toto poslanci zobrali na 
vedomie.   
5.) Predseda finančnej komisie Ing. Evka Bačíková predložila návrh na prerokovanie na  
zasadnutí  OZ o zmene otváracích hodín na Pošte Partner v Dolnej Porube. Poslanci toto 
zobrali na vedomie a zhodli sa, že budú tento návrh riešiť na zasadnutí Valného zhromaždenia 
po ukončení páleničiarskej sezóny 2010-2011.  
 
       Po prerokovaní všetkých bodov zasadnutia OZ  a ukončení diskusie pán starosta 
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice :   Ing. Eva Bačíková    ..................................... 
                                          
                                          Roman Hrbáček         ..................................... 
 
 
Zapísala: Zuzana Vániová 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   JUDr. Miroslav Kopčan 
                                                                                              starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZNESENIA Z I.  ZASADNUTIA   
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V DOLNEJ PORUBE ZO DŇA 25. 01. 2011 

 
 

1. Kontrola uznesení  
Uznesením č. 14  Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube   
b e r i e  n a  v e d o m i e   kontrolu plnenia uznesení z I. slávnostného  zasadnutia OZ zo 
dňa 21.12.2010 

• Uznesenie č. 12  –– navrhované riešenie poslanca Romana Hrbáčka o zabezpečení 
finančne výhodnejšieho partnera na dodávku smažičky  

 u k l a d á  poslancovi Romanovi Hrbáčkovi vykonať prieskum z hľadiska kapacitného 
a finančného v prípade zakúpenia konvektomatu, zariadenia, ktoré je efektívnejšie ako 
smažička do 15 dní 

 
2. Informácie starostu obce 
Uznesením č. 15  Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube   
b e r i e  n a  v e d o m i e  informácie starostu obce: 
A)    o poverení  starostom obce za zástupcu starostu obce p. Milana Suchého s účinnosťou od 
01. 01. 2011 
B)    o úpravách priestorov kancelárii v budove obecného úradu  
C)    o prípravách na Fašiangovú slávnosť v našej obci konanej 5. marca 2011 
D)    o možnosti zamestnať ľudí, ktorí sú evidovaní minimálne 3 mesiace na úrade práce ako 
nezamestnaní na vykonávanie prác súvisiacich s opatrením na ochranu pred povodňami a na 
riešenie následkov mimoriadnej situácie 
E)    o súdnom spore Vániová Oľga – Obec Dolná Poruba, kde súdny spor stále trvá 
F)    o nepriaznivej finančnej situácie obce z dôvodu platenia nepredpokladaných výdavkoch 
a nutnom predisponovaní finančných prostriedkov z účtu Pestovateľskej Pálenice spol. s r.o. 
na účet Obce Dolná Poruba v zmysle uzatvorenia zmluvy o pôžičke vo výške 7000 €  
 
Uznesením č. 16  Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube   
s c h v a ľ u j e   presun finančných prostriedkov z účtu Pestovateľskej pálenice spol. s r.o. vo 
výške 7000 € na účet Obce Dolná Poruba v zmysle uzatvorenej zmluvy o pôžičke.  
                                                                                                                     - jednohlasne 
 
3. Stav pohľadávok a záväzkov k 31.12.2010 
Uznesením č. 17  Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube   
 b e r i e   n a   v e d o m i e   

• stav pohľadávok a záväzkov obce i rozpočtovej organizácie k 31.12.2010 
 
Uznesením č. 18  Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube   
u k l a d á      starostovi obce napísať 
A.)   výzvy všetkým dlžníkom daňových pohľadávok, ktoré sú po splatnosti do 15 dní 
B.)   výzvu v rámci reklamačného konania p. Porubanovi, voči ktorému evidujeme záväzok 
vo výške 663,88 €, aby dokončil práce súvisiace s opravou strechy na budove materskej školy 
v obci do 15 dní 
 
4. Schválenie cenníka poskytovaných služieb 
Uznesením č. 19  Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube   
u k l a d á     
A.)  Milanovi Suchému zabezpečiť opravu kompresora a opäť ho sprevádzkovať 



B.)  Milanovi Suchému pozrieť stav vodomera  a stav vodovodného potrubia na kabínach TJ 
Slovan Dolná Poruba z dôvodu vysokej spotreby vody 
C.)  Romanovi Hrbáčkovi zistiť možnosť zapojenia podružného merača a tým zabezpečiť 
samostatné meranie v priestoroch kaderníctva 
D.)  starostovi obce vypracovať novú zmluvu s Monikou Tašárovou o nájme nebytových 
priestorov kaderníctva, kde mesačný poplatok bude stanovený vo výške 35 €  s účinnosťou od 
01.01.2011 a otázkou zostáva riešenie platenia energii. 
E.)  starostovi obce napísať výzvu akciovej spoločnosti SAD Trenčín  na úhradu nedoplatku 
za nájom priestorov nocovne   za roky 2005 až 2010 do 15 dní 
F.)  starostovi obce vypracovať novú zmluvu s SAD Trenčín a.s. o nájme priestorov nocovne, 
kde mesačný poplatok bude vo výške 50 € a štvrťročne sa bude prefakturovávať spotreba 
vody na nocovni s účinnosťou od 01.01.2011 
 
Uznesením č. 20  Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube   
s c h v a ľ u j e    

• cenník poskytovaných služieb predložený finančnou komisiou pri OZ Dolná Poruba 
s účinnosťou  od 25.01.2011                                                                                              

                                                                                                                   - jednohlasne 
 
Uznesením č. 21  Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube   
s c h v a ľ u j e    

• zmluvu o poskytnutí dotácie na rok 2011 vo výške 6000 € pre TJ Slovan Dolná 
Poruba, s tým, že dotácia sa bude poskytovať postupne a vyúčtovávať sa bude každý 
mesiac 

                                                                                                                         - jednohlasne 
 
5.  Návrh plánu zasadnutí OZ v roku 2011 
Uznesením č. 22  Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube   
s c h v a ľ u j e    

• návrh plánu zasadnutí OZ Dolná Poruba v roku 2011  
                                                                                                             - jednohlasne 

6.  Žiadosti 
Uznesením č. 23  Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube   
s c h v a ľ u j e    
A.)   bezplatný prenájom kultúrneho domu Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Omšenie na 
organizovanie 1. Ročníka Farského plesu dňa 19.02.2011  
                                                                                                                          - jednohlasne 
B.)  finančný príspevok vo výške 30 € na kultúrne podujatie „ Školský karneval“ pre 
 Základnú školu s materskou školou Dolná Poruba 
                                                                                                                          - jednohlasne 
 
7.  Rôzne 
Uznesením č. 24  Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube   
b e r i e   n a   v e d o m i e   
A.)  príkazný list vydaný starostom obce na vykonanie inventarizácie majetku, pohľadávok 
a záväzkov v termíne od 01.02.2011 do 30.06.2011 
B.)   informácie starostu obce o možnosti čerpania finančných zdrojov z fondov EÚ 
v programovom období 2007-2013, kde obce môžu čerpať finančnú pomoc z konkrétnych 
operačných programov 



C.)  vytvorenie komisie pre verejné obstarávanie v zložení: predseda – starosta obce JUDr. 
Miroslav Kopčan, členovia: zástupca starostu Milan Suchý a Zuzana Vániová, náhradníčka 
Ing. Eva Bačíková  
D.)  informácie Mgr. Martináka Petra o zrealizovaní webovej stránky obce a predložený návrh 
štruktúry webovej stránky 
E.)  informácie Mgr. Martináka Petra  ohľadne obecných novín a predložený rozpočet na tlač 
obecných novín od dvoch dodávateľov 
F.) zostavenie redakčnej rady v zložení: starosta obce a poslanci OZ, kde šéfredaktorom bude 
Mgr. Martinák Peter 
G.) činnosť Dobrovoľného hasičského zboru v Dolnej Porube a predložený zoznam 
uchádzačov o nových členov DHZ v našej obci 
H.)  návrh predsedu finančnej komisie Ing. Evky Bačíkovej na prerokovanie zmeny 
otváracích hodín na Pošte Partner v Dolnej Porube, s tým že tento návrh budú riešiť na 
zasadnutí Valného zhromaždenia po ukončení páleničiarskej sezóny 2010-2011 
 
Uznesením č. 25  Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube   
s c h v a ľ u j e    

A.) komisiu pre verejné obstarávanie v zložení: predseda – starosta obce JUDr. Miroslav 
Kopčan, členovia: zástupca starostu Milan Suchý a Zuzana Vániová a náhradníčka Ing. 
Eva Bačíková                                                                                                                                         

                                                                                                                         - jednohlasne 
       B.) predložený návrh štruktúry webovej stránky obce 
                                                                                                                         - jednohlasne 
       C.) cenovú ponuku na výrobu obecných novín - lacnejší prepočet na 300 ks výtlačkov 8 
stránkových za 62 € 
                                                                                                                         - jednohlasne 
Uznesením č. 26  Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube   
p o v e r u j e       

• starostu obce spracovávať projekty v rámci čerpania zdrojov zo štátnych dotácií    
 

Uznesením č. 27  Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube   
u k l a d á     

• starostovi obce prizvať veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru v Dolnej Porube 
a požiadať ho o vysvetlenie, z akého dôvodu DHZ v našej obci nie je funkčné 

                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                            
 
                                                                                                                

 
 
 
                                                                                        
                                                                                   JUDr. Miroslav Kopčan 
                                                                                              starosta obce 
 
 
 
 


