Zápisnica z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Dolná Poruba
z dňa 19. 4. 2011 v zasadačke Obecného úradu v Dolnej Porube o 14.00 h
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Starosta obce JUDr. Miroslav Kopčan /ďalej len starosta obce/ privítal prítomných
poslancov a hostí na zasadnutí Obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/, overovateľov
zápisnice určil poslancov: Milana Suchého a Ing. Evu Bačíkovú, zapisovateľkou pracovníčku
Obecného úradu /ďalej len OcÚ/ p. Suchú Danu.
Prítomní podľa priloţenej prezenčnej listiny, ktorá je neoddeliteľnou časťou zápisnice:
prítomní poslanci: Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Ing. Eva Bačíková a Roman Hrbáček,
ktorý sa dostavil na zasadnutie o 15.10 hod. Neprítomný Ing. Pavol Gago – ospravedlnený.
Zasadnutie bolo uznášania schopné. Ďalej boli prítomní: kontrolór obce Anna Ďurovcová
a hostia: riaditeľka ZŠ s MŠ Dolná Poruba Mgr. Pavlína Vakošová, zástupkyňa Daniela
Marušincová a účtovníčka Ing. Hoštáková Adriana.
Starosta obce oboznámil prítomných s programom, ktorý bol jednomyseľne schválený
s tým, ţe udelil najskôr moţnosť vyjadriť sa k poţiadavkám prítomným hosťom.
K bodu rôzne:
Z príhovoru riaditeľky ZŠ s MŠ Dolná Poruba Mgr. Vakošovej boli poslanci
oboznámení so súčasnou situáciou na Základnej, Materskej školy ako i v školskej jedálni. Jej
poţiadavky obsahovali:
- vymaľovať priestory kuchyne a priestory pri sklade v školskej jedálni , kde poslanci
odporučili v prípade disponovania dostatku financií obce vymaľovať tieto priestory
počas letných prázdnin
- prevádzka materskej škôlky počas letných prázdnin, kde je síce určených na chod MŠ
počet detí 10, ale poslanci jednomyseľne schválili otvorenie MŠ a ŠJ prvé 2 júlové
týţdne nezávisle od počtu prihlásených detí počas letných prázdnin. K tejto informácii
poslanci uloţili kontrolórke obce p. Ďurovcovej preveriť a vyčísliť minuloročné
/spätne 2 roky/ náklady na prevádzku MŠ a ŠJ počas letných školských prázdnin –
prvé 2 júlové týţdne.
- na oslavu Medzinárodného dňa detí /MDD/ poslanci jednomyseľne schválili finančný
príspevok z rozpočtu obce v sume 1 Euro na 1 ţiaka ZŠ aj MŠ.
Ţiadosť zástupkyne MŠ p. Marušincovej o opravu prístupového chodníka a zakúpenie
kosačky do MŠ poslanci zobrali na vedomie s tým, ţe:
- v rámci rekonštrukcie betónového múrika sa natrie zábradlie v MŠ a v prípade dostatku
finančných prostriedkov sa táto ţiadosť zváţi
- a taktieţ v prípade dostatku finančných prostriedkov sa uskutoční prieskum na zakúpenie
kosačky do MŠ
K bodu: Zahájenie – kontrola uznesení
Kontrolórka obce p. Ďurovcová prečítala kontrolu uznesenia zo zasadnutia OZ
z 21.1.2011, kde uznesenie 19/11, 24/11 trvá. Uznesenie č. 23/11 trvá - ak sa však SAD
neozve, tak starosta obce navrhuje, aby sa príp. zmluva s SAD ukončila, príp. by sa ubytovňa
po rekonštrukcii prenajala niekomu ako bytová jednotka. Tento návrh poslanci jednomyseľne
schválili. Uznesenie č. 26/11 trvá – starosta obce informoval poslancov o tom, ţe projekty sú
podané: na zateplenie ZŠ a telocvične + výmenu kotolne, zateplenie, výmena vchodových
dverí a zastrešenie plochy pri kultúrnom dome. Ďalší projekt je uţ realizovaný na

protipovodňovú prevenciu, kde je na obci zamestnaných z Úradu práce 6 pracovníkov,
ktorých financuje z 5 % Povodie Váhu a 95 % Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny + 40 Eur
na 1 zamestnanca na zakúpenie pracovného náradia. Povodie Váhu poskytne mechanizmy na
čistenie koryta. Ďalší projekt, ktorý má byť podaný do 28.4.2011 a na ktorom sa pracuje je
„Revitalizácia krajiny“. Do budúcna starosta obce plánuje podávať projekty na „Premostenie
potoka Teplička – II. etapa“. Poslanci uvedené informácie zobrali na vedomie.
Poslanci uznesenie č. 43/2010 jednomyseľne rušia so spätnou platnosťou. K uzneseniu
27/11 poslanci jednomyseľne na návrh starostu obce schválili zakúpiť pracovné rovnošaty pre
nových členov /hasičov/ DHZ Dolná Poruba. Nové zloţenie DHZ Dolná Poruba poslanci
zobrali na vedomie /príloha č. 1/. Poslanci OZ na návrh a po príslušných informáciách
kontrolórky obce p. Ďurovcovej berie na vedomie a jednomyseľne schvaľuje:
- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pri OZ Dolná Poruba na rok 2011
/príloha č. 2/
- vyhodnotenie prijatých uznesení OZ Dolná Poruba /príloha č. 3/
- stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Dolná Poruba za rok 2010
/príloha č.4/
- vyhodnotenie rozpočtu za rok 2010 /príloha č. 5/
K bodu: Záverečný účet obce za rok 2010:
Poslanci po prerokovaní a zhodnotení podkladov jednomyseľne schválili Záverečný
účet obce Dolná Poruba za rok 2010 tak ako je to uvedené v prílohe č. 6.
K bodu: Prejednanie VZN č. 3/2011:
Poslanci jednomyseľne schválili VZN č. 3/2011 o povodňových a záchranných
prácach obce Dolná Poruba /príloha č. 7/
K bodu: Žiadosti:
V ţiadosti p. Ľubomíra Mika o predĺţenie nájomnej zmluvy na obecnej bytovke,
poslanci jednomyseľne schválili predĺţenie na 1 rok, aj z toho dôvodu, ţe p. Miko je
zamestnancom ZŠ.
K ţiadosti p. Emila Kopčana o odvoze komunálneho odpadu poslanci odporučili
starostovi obce, ţe v prípade osobitného zreteľa môţe byť reţim odpadu prejednávaný
individuálne so starostom obce. Toto rozhodnutie zapracovať aj do budúceho VZN.
K ţiadosti občanov u Suchých za obchodným domom COOP Jednota, tieţ ústnej
ţiadosti občanov v časti Dolinky a pri Obecnej bytovke o odvoze komunálneho odpadu
poslanci odporučili starostovi obce napísať list firme Marius Pedersen, a.s. o vyriešenie
problému s odvozom komunálneho odpadu.
K bodu: Informácie starostu obce:
Poslanci OZ zobrali na vedomie informáciu starostu obce o oprave a úprave okolia
kaplnky na začiatku obce aj z toho dôvodu, ţe v tomto roku má byť výročie postavenia tejto
kaplnky.
OZ ukladá starostovi obce zverejniť oznam na funkciu minimálne dvoch páleníkov do
pestovateľskej pálenice v obci, na budúce obdobie, aj s vykonaním výberového konania.
Na zasadnutie OZ sa dostavili občania: Ingrid Slivková a Lívia Suchá, ktoré predniesli
ţiadosť ohľadom nepredĺţenia pracovnej zmluvy pre učiteľku ZŠ s MŠ Dolná Poruba Mgr.

Kroulíkovú z dôvodu, ţe nemá aprobáciu na predmety matematika – fyzika, ale ţiaci majú
túto učiteľku radi a chceli by, aby ich učila aj naďalej. Taktieţ rodičia vidia výsledky ţiakov
pri vyučovaní touto učiteľkou, sú s ňou spokojní , tak by chceli poţiadať starostu obce
a poslancov OZ o radu, čo by sa dalo urobiť v tomto prípade, aby táto učiteľka naďalej zostala
učiť na našej škole. Poslanci odporučili, aby zasadla Rada školy pri ZŠ s MŠ Dolná Poruba
s prizvaním starostu obce, aby sa situácia doriešila nielen s p. uč. Kroulíkovou ale aj so
špeciálnou pedagogičkou p. uč. Cucorovou.
K informáciám starostu obce OZ berie na vedomie:
- zverejniť neplatičov daní a miestneho poplatku za odvoz odpadu na úradnej tabuli
- prevádzka MŠ a ŠJ bude počas Veľkonočných prázdnin zatvorená
- poďakovanie riaditeľky ZŠ s MŠ za pomoc pri odstraňovaní havárie vody pri budove
školy a telocvični p. Milanovi Suchému a starostovi obce
- poďakovanie PhDr. Jána Kopčana za zviditeľnenie obce na internete – vytvorenie
webovej stránky obce Dolná Poruba
- pozvánku Mesta Trenčianske Teplice a odporúča riaditeľke ZŠ s MŠ uvoľnenie ţiakov
ZŠ na futbalové zápasy na 3.5. a 6.5. 2011
- inšpekčnú činnosť, ktorá prebehla na ZŠ s MŠ Dolná Poruba
V diskusii bolo poslancom pripomenuté predsedníčkou finančnej komisie Bačíkovou, ţe
inventarizácia obce má byť ukončená do 31.6.2011.
OZ odporučilo starostovi obce napísať ţiadosť Krajskému školskému úradu
o prefinancovanie havárie úniku vody na ZŠ.
OZ ukladá starostovi obce napísať p. Langerovej Silvii list – upozornenie ohľadom jej
psa, ktorý neustále ohrozuje nielen deti, ale aj ostatných občanov obce.
Poslanec Roman Hrbáček podával informácie ohľadom zakúpenia konvektomatu do ŠJ
/na 100 obedov/, kde vykonal prieskum, ktorý sa pohybuje v cenovej relácii 2200 aţ 7000 Eur
a tieţ panvica, ktorá by sa mohla umiestniť do kuchyne kultúrneho domu v cenovej relácii
2000 aţ 6000 Eur. Poslanci jednomyseľne schválili v prípade dostatku finančných
prostriedkov obce zakúpiť tento materiál.
Predseda TJ Slovan Dolná Poruba Roman Hrbáček by chcel v období 9. 7. aţ 16. 7.
usporiadať v spolupráci s obcou turnaj vo futbale. Na návrh starostu obce by tento turnaj
mohol byť spojený so súťaţou vo varení gulášu s výťaţkom zisku, ktorý by bol pouţitý na
vybudovanie detského ihriska v MŠ. Táto akcia bude prejednávaná na zasadnutí kultúrnej
komisie.
Zástupca starostu obce Milan Suchý poďakoval za doterajšiu prácu pre obec Dolná
Poruba starostovi obce JUDr. Miroslavovi Kopčanovi a poprial mu, aby mal trpezlivosť a silu
v tejto práci i naďalej pokračovať.
Po ukončení diskusie starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
Overovatelia zápisnice : Milan Suchý ...................................................
Ing. Eva Bačíková

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

Zapísala: Dana Suchá
JUDr. Miroslav Kopčan
starosta obce

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA DOLNÁ PORUBA Z DŇA 19.4.2011
1.K bodu rôzne:
Uznesením č. 28/11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube odporúča vymaľovať priestory
kuchyne a priestory pri sklade v školskej jedálni v prípade disponovania dostatku financií
obce
Uznesením č. 29/11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube ukladá kontrolórke obce
preveriť a vyčísliť minuloročné /spätne 2 roky/ náklady na prevádzku MŠ a ŠJ počas letných
školských prázdnin
Uznesením č. 30/11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube schvaľuje otvorenie MŠ a ŠJ
prvé 2 júlové týţdne nezávisle od počtu prihlásených detí počas letných prázdnin
- jednomyseľne
Uznesením č. 31/11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube schvaľuje finančný príspevok
z rozpočtu obce v sume 1 Euro na 1 ţiaka ZŠ aj MŠ na oslavu MDD
- jednomyseľne
Uznesením č. 32/11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube berie na vedomie ţiadosť
o oprave prístupového chodníka a zakúpenie kosačky do MŠ s tým, ţe: v rámci rekonštrukcie
betónového múrika sa natrie zábradlie v MŠ a v prípade dostatku finančných prostriedkov sa
zakúpi kosačka do MŠ
2. K bodu: Kontrola uznesení
Uznesením č. 33/11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube berie na vedomie kontrolu
plnenia uznesení z 21.1.2011, kde uznesenie č. 19/11, 24/11,23/11, 26/11 trvá a ruší
uznesenie č. 43/2010 so spätnou platnosťou
- jednomyseľne
Uznesením č. 34/11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube berie na vedomie nové zloţenie
DHZ Dolná Poruba /príloha č.1/ a schvaľuje zakúpiť pracovné rovnošaty pre hasičov
- jednomyseľne
Uznesením č. 35/11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube berie na vedomie a schvaľuje
- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pri OZ Dolná Poruba na rok 2011
/príloha č. 2/
- vyhodnotenie prijatých uznesení OZ Dolná Poruba /príloha č. 3/
- stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Dolná Poruba za rok 2010
/príloha č.4/
- vyhodnotenie rozpočtu za rok 2010 /príloha č. 5/
- jednomyseľne
3.K bodu: Záverečný účet obce za rok 2010:
Uznesením č. 36/11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube schvaľuje:
A/ záverečný účet obce Dolná Poruba za rok 2010 tak ako je uvedený v prílohe č. 6
- jednomyseľne
B/ pouţitie prebytku hospodárenia obce za rok 2010 vo výške 12104 Eur na tvorbu
rezervného fondu
- jednomyseľne

4.K bodu: Prejednanie VZN č. 3/2011:
Uznesením č. 37/11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube schvaľuje VZN č. 3/2011
o povodňových a záchranných prácach obce Dolná Poruba /príloha č. 7/
- jednomyseľne
5. K bodu: Informácie starostu obce
Uznesením č. 38/11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube schvaľuje v prípade ak sa SAD
nevyjadrí k ubytovni v našej obci, ukončiť s SAD zmluvu, príp. by sa ubytovňa po
rekonštrukcii prenajala niekomu ako bytová jednotka
- jednomyseľne
Uznesením č. 39/11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube berie na vedomie:
- realizáciu projektov, ktoré obec podala
- podanie projektov do budúcna
- o oprave a úprave okolia kaplnky na začiatku obce
- zverejniť neplatičov daní a miestneho poplatku za odvoz odpadu na úradnej tabuli
- prevádzka MŠ a ŠJ bude počas Veľkonočných prázdnin zatvorená
- poďakovanie riaditeľky ZŠ s MŠ za pomoc pri odstraňovaní havárie vody pri budove školy
a telocvični p. Milanovi Suchému a starostovi obce
- poďakovanie PhDr. Jána Kopčana za zviditeľnenie obce na internete – vytvorenie webovej
stránky obce Dolná Poruba
- pozvánku Mesta Trenčianske Teplice a odporúča riaditeľke ZŠ s MŠ uvoľnenie ţiakov ZŠ
na futbalové zápasy na 3.5. a 6.5. 2011
- inšpekčnú činnosť, ktorá prebehla na ZŠ s MŠ Dolná Poruba
Uznesením č. 40/11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube ukladá starostovi obce zverejniť
oznam na funkciu minimálne dvoch páleníkov do pestovateľskej pálenice v obci, na budúce
obdobie
6. K bodu: Žiadosti:
Uznesením č. 41/11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube schvaľuje ţiadosť p. Ľubomíra
Mika o predĺţenie nájomnej zmluvy na obecnej bytovke na 1 rok
- jednomyseľne
Uznesením č. 42/11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube odporúča starostovi obce
zapracovať do budúceho VZN obce o poplatkoch za odvoz odpadu, ţe v prípade osobitného
zreteľa, môţe byť reţim odpadu prejednávaný individuálne so starostom obce
Uznesením č. 43/11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube odporúča starostovi obce
napísať list firme Marius Pedersen, a.s. o vyriešenie problému s odvozom komunálneho
odpadu
7. K bodu: Rôzne:
Uznesením č. 44/11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube odporúča, aby zasadla Rada
školy pri ZŠ s MŠ Dolná Poruba s prizvaním starostu obce, aby sa situácia doriešila nielen
s p. uč. Kroulíkovou ale aj so špeciálnou pedagogičkou p. uč. Cucorovou
Uznesením č. 45/11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube odporúča starostovi obce
napísať ţiadosť Krajskému školskému úradu o prefinancovanie havárie úniku vody na ZŠ
Uznesením č. 46/11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube ukladá starostovi obce
napísať p. Langerovej Silvii upozornenie ohľadom jej psa, ktorý neustále ohrozuje občanov

Uznesením č. 47/11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube schvaľuje v prípade dostatku
finančných prostriedkov obce zakúpiť konvektomat do ŠJ
- jednomyseľne
Uznesením č. 48/11 Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube berie na vedomie vyjadrenie
poslanca Milana Suchého, ktorý sa poďakoval starostovi obce za doterajšiu prácu pre obec
Dolná Poruba a poprial mu, aby mal trpezlivosť a silu v tejto práci i naďalej pokračovať.
JUDr. Miroslav Kopčan
starosta obce

