
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
   

ALFONZ LIŠKA (1951) býva v Opatovej 
nad Váhom, no jeho druhým domo-
vom je príroda. Ako jej ochranca, člen 
Asociácie strážcov chránených území 
Slovenska, neraz bojuje s veternými 
mlynmi. Aj v Dolnej Porube občas 
ticho zaplače. Napriek tomu tu nepre-
stáva šíriť osvetu. Na tunajší chotár 
nedá dopustiť a s láskou ho navštevuje 
vyše štyridsať rokov. 
 
 Do Dolnej Poruby sa pravidelne vra- 
ciate. Spomeniete si, kedy ste tunaj-

šie prostredie navštívili prvýkrát? Prípadne, kde to bolo? 
Prvýkrát som chotár Dolnej Poruby prechodil na jar 1971. Zo štipen-
dia som si kúpil knihy na určovanie rastlín a jarné skúmania boli spo-
jené s prípravou na maturity. Asi zhora som dostal vnuknutie, že  

musím podrobnejšie skúmať okolie studničiek a zamokrených lúk 
s množstvom ovocných stromov. Terasové polia pod terajšou rezer-
váciou Pod Homôlkou boli veľmi bohaté, hlavne na orchidey. Priam 
očarený som prechádzal po medziach, úvratiach, kde bohatstvo 
rastlín bolo skoro nadprirodzené. Fascinujúce boli pre mňa 
i rozhovory s ľuďmi na roliach. V duchu sa im i teraz klaniam. Okolie 
môjho rodiska bolo otrávené umelými hnojivami. Dolná Poruba bola 
maličkým botanickým skvostom. Žiaľ aj tento je ubolený, zničený. 
 Zničený? Beznádejne? 
Myslím, že áno. Pôvodný stav sa už nedá vrátiť späť. 
 Je v niečom dolnoporubský chotár špecifický, resp. výnimočný  
z hľadiska prírodných pomerov? 
Chotár je od severu čiastočne chránený a drobné studienky boli 
stabilizátorom vodného režimu. Terasovité políčka bránili splavova-
niu pôdy do údolia. Žiaľ, najväčší prameň bol znásilnený do potrubia, 
čo zmenilo a zničilo vzácne spoločenstvá. V údolí studne zakopali. 
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HLAS SA PÝTA ZA VÁS: ROZHOVOR S OCHRANCOM PRÍRODY 

Zrkadlo komunálnych volieb 
v Dolnej Porube 
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Čo zaznelo na decembrovom 
verejnom zhromaždení? 
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Koledovanie Dobrá novina má 
dvadsaťročnú tradíciu 
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Dolnoporubskí škôlkari a žiaci 
ZŠ nepoznajú nudu 

 » s. 7 

 

Pour féliciter ´2015 

 
Pevné zdravie, veľa šťastia, spokojnosti  
a úspechov v osobnom i pracovnom živote 
Vám v mene starostu obce, poslancov obecného  
zastupiteľstva a pracovníkov obecného úradu   

 

praje redakcia 
Dolnoporubského hlasu! 
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ZÁPISNICA Z XX. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Z DŇA 30. 10. 2014 
 

Prítomní poslanci: Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan 
Suchý, Ing. Eva Vidišová; prítomný kontrolór obce: Anna Ďurov-
cová; neprítomný poslanec: Roman Hrbáček. 
Zasadnutie bolo uznášaniaschopné. 
 

K bodu 1: Otvorenie, voľba overovateľov zápisnice 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce JUDr. Miro-
slav Kopčan, ktorý privítal prítomných poslancov. 
Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice Ing. Pavla Gagu 
a Milana Suchého, ktorí boli jednomyseľne schválení. Písaním zápis-
nice poveril zamestnanca obecného úradu Mgr. Danu Suchú. 
 

K bodu 2: Schválenie programu 
Starosta obce poslancov oboznámil s programom zasadnutia obec-
ného  zastupiteľstva (OZ), ktorý poslanci jednomyseľne schválili. 
 

K bodu 3: Kontrola plnenia uznesení 
Starosta obce udelil slovo kontrolórke obce Anne Ďurovcovej, ktorá 
vykonala kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ 
a skonštatovala, že uznesenia sa priebežne plnia, trvajú alebo sú 
splnené okrem uznesenia č. 14/2014 zo dňa 18. 3. 2014, kde: OZ 
v Dolnej Porube schválilo poskytnutie dotácie Základnej škole 
s materskou školou Dolná Poruba mesačne vo výške 1655 Eur 
s účinnosťou od januára 2014 až do odvolania. Na XVIII. zasadnutí OZ 
zo dňa 17. 6. 2014 OZ zobralo na vedomie informáciu kontrolórky, že 
nie je potrebné mesačne poskytovať túto dotáciu vzhľadom na vyka-
zovaný prebytok finančných prostriedkov k 16. 6. 2014. Navrhla 
uznesenie zrušiť k dnešnému dňu, t.j. 30. 10. 2014. V prípade zistenej 
potreby budú finančné prostriedky obcou dofinancovávané na zákla-
de predchádzajúcich kontrol hlavným kontrolórom obce. Poslanci 
uznesenie zrušili. 
 

K bodu 4: Informácie o čerpaní rozpočtu obce a RO za III. 
štvrťrok 2014 
Kontrolórka obce poskytla poslancom informácie o čerpaní rozpočtu 
obce a rozpočtovej organizácie (ZŠ s MŠ, Dolná Poruba 88) za III. 
štvrťrok 2014. Poslanci túto informáciu zobrali na vedomie. 
 

K bodu 5:VZN č. 1/2015 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku 
Poslancom bolo predložené VZN č. 1/2015 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na 
území obce Dolná Poruba v takom znení ako v roku 2014. Poslanci po 
prehodnotení VZN č. 1/2015 jednomyseľne schválili. 
 

K bodu 6: VZN č. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia 
zriadené na území obce Dolná Poruba 
Starosta obce predložil OZ na schválenie VZN č. 2/2015 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské 
zariadenia zriadené na území obce Dolná Poruba. Poslanci uvedené 
VZN jednomyseľne schválili. 
 

K bodu 7: Rozpočet obce Dolná Poruba a RO na roky 2015 – 
2017 
Starosta obce predložil OZ Rozpočet obce a RO (ZŠ s MŠ, Dolná Poru-
ba 88)na rok 2015 a nasledujúce roky 2016 – 2017. Kontrolórka obce 
podávala vysvetlenie a informácie k uvedenému rozpočtu. Poslanci 
po prehodnotení a na základe odporúčania finančnej komisie pri OcÚ 
zobrali na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu 
rozpočtu obce a RO na rok 2015. Následne OZ jednomyseľne schváli-
lo rozpočet obce a RO na rok 2015 v členení podľa funkčnej 
a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. Poslanci OZ zobrali na vedo-
mie rozpočet obce a RO na roky 2016 a 2017 v členení podľa funkčnej 
a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. OZ jednomyseľne schválilo 
zostavenie a predkladanie rozpočtu obce a RO (ZŠ s MŠ, Dolná Poru-
ba 88) na roky 2015, 2016, 2017 bez programovej štruktúry. 

K bodu 8: Informácie starostu obce 
Starosta obce informoval prítomných o: 
 prevádzkovaní vody z verejných vodovodov v našej obci Trenčian-

skymi vodárňami a kanalizáciami, a.s. (ďalej len TVK, a.s.), kde obce 
a mestá Trenčianskeho regiónu sú akcionármi v tejto spoločnosti 
a od 1. 11. 2014 budú vodu spravovať TVK, a.s. a zmluvy, ktoré ob-
čania s TVK podpisujú môžu priniesť ešte v priebehu tohto mesiaca 
aj na obecný úrad, 

 krádeži na našej škole na základe listu od p. riaditeľky ZŠ s MŠ Dolná 
Poruba Mgr. Pavlíny Vakošovej. Neznámymi páchateľmi bola v tú 
istú noc vykradnutá aj škola v Omšení,  

 delegovaní členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ, Dolná Poruba 88 
z radov poslancov OZ a občanov obce, 

 pohrebe Jána Bližňáka, ktorého náležitosti s ním spojené vybavoval 
starosta obce a náklady boli hradené z rozpočtu obce, 

 pláne do budúcna zakúpiť a umiestniť kamerový systém aj na bu-
dovu obecného úradu.  

Poslanci OZ uvedené informácie zobrali na vedomie. 
Starosta obce predložil poslancom na schválenie informácie o:  
 oprave strechy na obecnom úrade, resp. o havarijnom stave, kde 

začalo zatekať do budovy obecného úradu (miestnosť s rozhlasovou 
aparatúrou). Náklady na opravu havarijného stavu si vyžiadali sumu 
7979 Eur, ktorú poslanci jednomyseľne schválili, 

 zakúpení náhradných dielov na fekálne vozidlo obce v sume cca 
3200 Eur z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu fekálneho 
vozidla, ktoré poslanci jednomyseľne schválili, 

 vytlačení kalendárov obce v sume 186 Eur, ktoré poslanci jednomy-
seľne schválili, 

 zakúpení signalizačného zariadenia na školu v sume cca 563 Eur, 
ktoré poslanci jednomyseľne schválili. 

 

K bodu 9: Žiadosti 
Starosta obce predložil poslancom OZ nasledovné žiadosti:  
 Žiadosť občanov obce o zvolanie verejného zhromaždenia kvôli 

pozemkom, ktoré si prevádza pán Mečiar. OZ túto žiadosť zobralo 
na vedomie s tým, že požiadavku obec vníma ako predvolebnú 
hru. Doposiaľ obecný úrad neeviduje žiadne sťažnosti, resp. 
oznámenia na pána Mečiara, týkajúce sa oplotenia pozemkov 
alebo stavieb v jeho vlastníctve. List nespĺňa z obsahového ani 
formálneho hľadiska podmienky petičného práva. Poslanci OZ sa 
zvolaním verejného zhromaždenia budú zaoberať v budúcom vo-
lebnom období. 

 Žiadosť p. Anny Rábekovej o predĺženie nájomnej zmluvy na 
obecnej bytovke. Poslanci OZ žiadosť jednomyseľne schválili 
a súhlasili nájomnú zmluvu predĺžiť na jeden rok. 

 Žiadosť TJ Slovan Dolná Poruba je zakomponovaná v rozpočte 
obce na roky 2015 – 2017. 

 

K bodu 10:  Rôzne  
 Poďakovanie pani riaditeľky Mgr. Pavlíny Vakošovej za pomoc 

a ústretovosť pre ZŠ s MŠ Dolná Poruba starostovi obce 
a poslancom OZ za celé 4-ročné volebné obdobie. 

 Ďakovný list starostky Vsetína Bc. Ivety Táborskej za ochotu, 
starostlivosť a vľúdne prijatie zájazdu – turistov z ČR, ktorí pre-
chádzali cez našu obec v rámci Medzinárodného týždňa turistiky 
na Valašsku na Slovensko a pochodu na vrchol Baske. 

 Vydanie monografie obce v roku 2015 s možnosťou získania dotá-
cie z ministerstva kultúry, ktorú dorieši  Mgr. Peter Martinák so 
starostom obce. 

 

K bodu 11: Diskusia a záver 
Po prerokovaní všetkých bodov zasadnutia OZ a ukončení diskusie 
starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 

DANA SUCHÁ 

VECI VEREJNÉ 
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Zrkadlo komunálnych volieb 
 

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCE DOLNÁ PORUBA 
Účasť voličov v %: 59,11 (spolu za SR: 48,34) 
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 653 
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 386 
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce: 377 
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obec. zastupiteľstva: 376 
POČET PLATNÝCH HLASOV PRE KANDIDÁTOV NA STAROSTU OBCE 
1. JUDr. Miroslav Kopčan (nezávislý kandidát) / 277 platných hlasov 
2. Jozef Žabka (nezávislý kandidát) / 100 platných hlasov 
KANDIDÁTI, ZVOLENÍ ZA POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA (OZ) 
1. Ing. Pavol Gago (nezávislý kandidát) / 284 platných hlasov 
2. Daniel Bežák (nezávislý kandidát ) / 279 platných hlasov 
3. Mgr. Peter Martinák (nezávislý kandidát) / 243 platných hlasov 
4. Mgr. Peter Zelíska (nezávislý kandidát) / 222 platných hlasov 
5. Milan Suchý (nezávislý kandidát) / 171 platných hlasov 
NÁHRADNÍCI – KANDIDÁTI, KTORÍ NEBOLI ZVOLENÍ ZA POSLANCOV OZ 
1. Milan Koteš (SNS) / 138 platných hlasov 
2. Mgr. Peter Tvrdoň (NaS-ns) 107 platných hlasov 
3. Jozef Tvrdoň (SNS) / 100 platných hlasov 
 

„Dvere volebných miestností sa otvorili 15. novembra 2014 o 7.00 h. Z celkového počtu 653 voličov sa zúčastnilo 386 občanov, ktorým záleží na 
budúcnosti  našej obce. Volebná komisia si plnila povinnosti upozorňovaním voličov na správne označenie hlasovacích lístkov. Napriek jej snahe sa 
stalo, že našla aj neplatné hlasovacie lístky, ako napríklad v prípade zakrúžkovania jedného z kandidátov na starostu obce s poznámkou 'To je tá 
správna voľba'. Pri volebnej urne sa striedali od najstarších občanov až po najmladších, ktorí sprevádzali svojich rodičov. Mamičky, ktoré sme chceli 
odfotiť  so svojimi malými sprievodcami pri vhadzovaní obálok do urny sa zľakli a takmer ušli. Poslední voliči stihli prísť pár minút pred 20. hodinou. 
Potom nasledovalo sčítanie aj pod dohľadom pozorovateľov.“                                        LÍVIA SUCHÁ (PREDSEDNÍČKA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE) 
 

 MEDAILÓNY STAROSTU OBCE A POSLANCOV OZ DOLNÁ PORUBA
(uvádzame rok narodenia, najvyššie ukončené vzdelanie + odbor, profesiu a záujmy) 

 

           
 

 
 
 
 
 
 

 
UZNESENIE Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Z DŇA 11. 12. 2014 (výber) 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie: 
 výsledky voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva, 
 vystúpenie novozvoleného starostu, 
 správu mandátovej komisie o overení dokladov a zložení sľubu 

novozvoleného starostu obce a novozvolených poslancov, 
 informáciu, že zastupovaním starostu obce v zmysle zákona 369/1994 

Z.z. v znení neskorších predpisov bol poverený Milan Suchý, 
 informácie o harmonograme zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 

2015: 17. 3. 2015 (14.00 h), 16. 6. 2015 (14.00 h), 22. 9. 2015 (14.00 h), 
10. 12. 2015 (14.00 h). 

Obecné zastupiteľstvo poverilo: 
poslanca Ing. Pavla Gagu zvolávať zasadnutia obecného zastupiteľstva 
podľa § 12 ods. 2, ods. 3, ods. 5 a ods. 6 zákona o obecnom zriadení. 
Obecné zastupiteľstvo zriadilo komisie: 
stavebná a verejného poriadku; finančná a sociálna; kultúry, telovýchovy 

a športu; verejného záujmu a sťažností. 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo: 
 predsedu mandátovej komisie – Mgr. Peter Zelíska a jej členov: 

Milan Suchý, Mgr. Peter Martinák, Ing. Pavol Gago, Daniel Bežák; 
 predsedu finančnej komisie – Mgr. Peter Zelíska a jej členov: Ing. 

Pavol Gago, Zuzana Vániová; 
 predsedu stavebnej komisie – Ing. Pavol Gago a jej členov: Milan 

Suchý, Daniel Bežák; 
 predsedu kultúrnej komisie – Milan Suchý a jej členov: Mgr. Peter 

Martinák, Iveta Ďurišová, Mgr. Dana Suchá;  
 predsedu komisie verejného záujmu – Daniel Bežák a jej členov: 

Milan Suchý, Mgr. Peter Zelíska. 
Rubriku pripravili: DANA SUCHÁ, LÍVIA SUCHÁ, LENKA SUCHÁ,  

ZUZANA VÁNIOVÁ, PETER MARTINÁK, PETER TVRDOŇ 
Foto: Peter Zelíska (5), Peter Martinák (2) 

AKTUÁLNA TÉMA 

Miroslav Kopčan (1952) 
 

Fakulta vyšetrovania 
VŠFMV (odbor: právo) 
Prax: štátna služba,  
riaditeľ súkromnej spol. 
Záujmy: príroda 

Pavol Gago (1978) 
 

Stavebná fakulta STU 
(pozemné staviteľstvo) 
Prax: projektant  
pozemných stavieb 
Záujmy: šport, hudba 

Daniel Bežák (1983) 

 

SOUS s maturitou 
(mechanik - elektronik) 
Prax: vodič 
Záujmy: šport,  
poľovníctvo 

Peter Martinák (1984) 
 

Filozofická fakulta UCM 
(história - filozofia) 
Prax: publicista,  
pracovník v oblasti PR 
Záujmy: šport, dejepis 

Peter Zelíska (1966) 

 

Pedagogická fakulta TU 
(sociálna pedagogika) 
Prax: štát. zamestnanec 
Záujmy: turistika, 
fotografovanie 

Milan Suchý (1961) 

 

SOŠ TN 
(maliar - natierač) 
Prax: živnostník 
Záujmy: futbal, hokej, 
maľovanie 
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Mojimi očami 
 

Vážení občania, opäť spoločne prežívame prvé 
dni nového roka. Rok 2014 bol pre nás špeci-
fický i z toho dôvodu, že v ňom bolo ukončené 
štvorročné funkčné obdobie. Nemám 
v úmysle v tomto novoročnom príhovore 
rozoberať jednotlivé projekty, spoločenské či 
kultúrne podujatia. To ponechám na posúde-
nie Vám, občanom Dolnej Poruby. Som však 

presvedčený, že za 
danej ekonomicko-
hospodárskej situá-
cie sme urobili pre 
rozvoj našej obce 
maximum, čo bolo 
v našich silách 
a finančných mož- 

 

nostiach. Vianoce a Nový rok sú obdobím, keď 
každý túži byť so svojimi blízkymi a priateľmi. 
Človek sa musí vedieť tešiť i zo šťastia toho 
druhého a svojim správaním vyjadriť svoj 
úprimný vzťah k životu a svojmu okoliu. Ob-
rovský potenciál je v našich deťoch – novej 
generácii, čo môžem potvrdiť z vystúpenia 
detí v kostole na sviatok sv. Mikuláša, privíta-
nia Mikuláša a anjelov – žiakov deviateho 
ročníka na obecnom úrade, v obchodných 
jednotkách, súkromných firmách v obci 
a zanieteného vystúpenia detí v predvianoč-
nej besiedke v materskej škole. V tejto spon-
tánnosti graduje krása, bohatstvo, energia 
a nápaditosť detí a žiakov a vystupuje do 
popredia práca pedagógov a učiteľov našej 
školy. 
Úprimne chcem poďakovať všetkým, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom pričinili o rozvoj obce,  

za nezištnú pomoc pri organizovaní rôznych 
akcií a za reprezentáciu našej obce, či už 
v kultúre alebo v športe. 
Osobitné poďakovanie patrí zamestnancom 
obecného úradu, poslancom OZ, učiteľskému 
zboru a zamestnancom tunajšej základnej 
školy s materskou školou, dôstojnému pánovi 
farárovi za spoluprácu v duchovnej oblasti, 
organizáciám zriadených obcou, živnostníkom 
a podnikateľom. 
V nastávajúcom roku Vám v mene svojom, 
v mene poslancov OZ a zamestnancov obce 
Dolná Poruba želám čo najviac síl a šťastia 
v každodennom živote! Prijmite, prosím, aj 
želanie pevného zdravia a pohody. 
S mojim želaním do nového roku chcem záro-
veň poďakovať všetkým, ktorí nám prejavili 
dôveru v komunálnych voľbách. 
MIROSLAV KOPČAN (starosta obce), Foto: PZ 

Čo zaznelo na verejnom zhromaždení 
 

Ako sme už informovali na 2. strane, tesne pred komunálnymi voľ-
bami zarezonovala obcou požiadavka verejného zhromaždenia ohľa-
dom oplotenia pozemkov vo vlastníctve pána Mečiara. Napriek to-
mu, že obecnému úradu nebola v tejto veci adresovaná nijaká oficiál-
na sťažnosť a navyše obec nemá právo svojvoľne zasahovať do prí-
padných občiansko-právnych sporov, obecné zastupiteľstvo neza-
mietlo „kauzu“ pod koberec. Na poslednom predvolebnom (októbro-
vom) zasadnutí sa uznieslo, že volaniu po verejnom stretnutí vyhovie, 
avšak v záujme vecnej diskusie až po komunálnych voľbách. Bez 
ohľadu na ich výsledok, ešte pred ustanovujúcim zasadnutím nového 
obecného zastupiteľstva. Stalo sa tak 4. decembra 2014 v spoločnosti 
necelých dvoch desiatok občanov. Starosta obce najprv zhodnotil 

uplynulé štvorročné obdobie, následne výhľadovo predstavil vízie, 
resp. zámery do najbližšej budúcnosti (zateplenie budovy základnej 
školy, realizácia oddychovej zóny pred kostolom, pokračovanie 
v rekonštrukcii ciest a komunikácii v katastri obce). V závere hŕstke 
prítomných odpovedal na otázky súvisiace so zmenou dodávateľa 
vody, finančnou bilanciou obce a pestovateľskej pálenice a prijal aj 
niekoľko podnetných námetov na skvalitnenie života v obci. 

Text a foto: PETER MARTINÁK 
 

VÝŠKA DANÍ A POPLATKOV ZOSTÁVA NEZMENENÁ 
 

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) 1/2015 na daň z nehnuteľnosti, psa a miestny poplatok za odpad na rok 2015 bolo schválené obecným zastu-
piteľstvom dňa 30. 10. 2014. Zostáva v platnosti tak, ako v roku 2014 a je k nahliadnutiu vo vývesnej tabuli pri Obecnom úrade v Dolnej Porube 
a na webovej stránke obce www.dolnaporuba.sk. Žiadosti o úľavu na rok 2015 môžete predložiť do 31. 1. 2015. Po uvedenom termíne žiadosti 
z dôvodu počítačového spracovania nebudú brané do úvahy. Upozorňujeme občanov, ktorí v roku 2014 nadobudli akúkoľvek nehnuteľnosť dede-
ním, kúpou, kolaudáciou, pristavili alebo nadstavili, zmenili, či inak, že sú povinní podať daňové priznanie na rok 2015 na základe nového listu 
vlastníctva do 31. 1. 2015. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Dolnej Porube. Zároveň upozorňujeme majiteľov psov nahlásiť všetky 
zmeny, týkajúce sa vlastníctva psa (nový pes, utratenie psa). Poplatky za odpad a daň z nehnuteľnosti a za psa na rok 2015 sú občania povinní 
zaplatiť v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov a v zmysle VZN č. 1/2015 t.j. do 15 dní odo dňa doručenia. Obec Dolná Poruba ako správca dane oznámi daňovníkom (vyhlá-
sením v miestnom rozhlase), kedy si môžu prísť zaplatiť miestne poplatky na Obecný úrad v Dolnej Porube alebo na účet obce.            OBECNÝ ÚRAD 
 

STANOVISKO K NÁVRHU ROZPOČTU OBCE DOLNÁ PORUBA NA ROK 2015 A ROKY 2016 A 2017 
 

Rozpočet obce Dolná Poruba pre rok 2015 vychá-
dzal z vývoja hospodárenia obce predchádzajúce-
ho roka a očakávanej skutočnosti roka 2014, 
ktorého dosiahnuté ukazovatele boli východi-
skom roka 2015 v zmysle zákona č. 493/2011 Z.z. 
čl.9 ods.1 a novej Vyhlášky štatistického úradu SR 
č.257/2014. Viacročný rozpočet obce bol zosta-
vený v rovnakom rozsahu členenia. Rozpočet 
obce sa člení na bežný rozpočet, kapitálový roz-
počet a finančné operácie. Obec je povinná 
zostaviť svoj bežný rozpočet aj kapitálový rozpo-
čet ako vyrovnaný alebo prebytkový na úrovni 
stanovenej funkčnej a ekonomickej klasifikácie. 
Návrh bežného rozpočtu obce Dolná Poruba na 
rok 2015 je zostavený ako vyrovnaný v príjmoch 
a výdavkoch 358 322 Eur. V porovnaní so schvá-
leným rozpočtom minulého roka 2014, keď sme 

mali prebytkový rozpočet, nastáva zníženie príj-
mov o 37 018 Eur a výdavkov 9 304 Eur. Značné 
zníženie príjmov ovplyvňuje znížená dotácia štátu 
na prenesené kompetencie na Základnú školu 
o 28 910 Eur ako i znížené daňové príjmy vplyvom 
zníženého počtu obyvateľov. Návrh kapitálového 
rozpočtu predstavuje hodnotu 78 076 Eur, ktoré 
pozostávajú z refundácie zrealizovaných projek-
tov z Pôdohospodárskej platobnej agentúry, a to 
na projekt Rekonštrukcia strechy na KD v obci, 
Výstavba detského ihriska a Rekonštrukcia verej-
ného priestranstva pred Obecným úradom v obci. 
Taktiež sú v tom zahrnuté i vrátené DPH 
z predošlých zrealizovaných projektov  z rokov 
2013-2014. Kapitálové výdavky vo výške 72 421 
Eur predstavujú čerpanie úveru z Prima Banky a.s. 
Trenčín na realizáciu uvedených projektov. Fi-

nančné operácie v príjmovej časti rozpočtu oča-
kávame v hodnote 13 301 Eur z predpokladaných 
výsledkov hospodárenia roku 2014 ako i prevod 
prostriedkov z rezervného fondu. S finančnými 
operáciami vo výdavkovej časti rozpočtu neuva-
žujeme. Návrh rozpočtu na originálne kompeten-
cie MŠ, ŠKD, ŠJ bol zostavený podľa určenej výšky 
dotácie vo VZN č. 2/2015. V oblasti prenesenej 
kompetencie dotácie štátu na ZŠ platí pravidlo 
koľko pošle štát, toľko sa na ZŠ posiela. Ako je 
vyššie uvedené, značným znížením počtu žiakov 
od štátu obdržíme o 28 910 Eur menej oproti 
roku 2014. Obec na originálne kompetencie pre 
dofinancovanie ZŠ rozpočtuje pre rok 2015: 
20 000 Eur a pre činnosť MŠ, ŠKD, ŠJ rozpočtuje 
pre rok 2015: 56 867 Eur. 

ANNA ĎUROVCOVÁ (kontrolórka obce) 

MEDZI NAMI 

http://www.dolnaporuba.sk/
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Jednou z ambícií Obecného úradu v Dolnej Porube v nadchádzajúcom štvorročnom cykle je vybudovanie oddychovej zóny 
v centre obce pred kostolom. Podrobnejšie informácie prinesieme v ďalších vydaniach Dolnoporubského hlasu. 
VIZUALIZÁCIA: Premostenie potoka Teplička. Autori: Ing. arch. Dezider Krčula; Ing. arch. Branislav Baník. 
 
 

Vidieť a byť videný alebo 
Zviditeľnime sa v tme! 
 

Sprievodným znakom zimy sú výrazne kratšie 
dni ako v lete. Stmieva sa skôr, čím sa vytvára 
šero a znižuje viditeľnosť od súmraku do 
svitania, za rannej hmly, sneženia a dažďa. Na 
cestách vtedy dochádza k najčastejším kolí-
ziám automobilov s chodcami. 
Už od 1. januára 2014 platí novela zákona  

o cestnej premávke, že chodci musia nosiť 
reflexné prvky aj v obci nielen mimo nej, ak 
pôjdu po okraji cesty. Medzi reflexné prvky 
patrí reflexná vesta, reflexné pásky a rôzne 
osvetlenia na ruku, na čiapku a na nohy. 
V prípade nedržiavania dopravného pravidla 
hrozí chodcovi pokuta do výšky 50 Eur. 
Ak chodíme v tme po krajnici cesty v obci 
v tmavom oblečení, kde nie je dostatočné 
verejné osvetlenie, tak sa stávame terčom 
pre autá. Ak sa pridá hmla, dážď alebo silné 

sneženie v zime, tak sme takmer neviditeľní. 
Musíme si uvedomiť, že šofér v aute nás 
neuvidí a stane sa veľké nešťastie. Dbajme na 
to, aby sme boli zviditeľnení pred každou 
schôdzou popri ceste a dostatočne vyzbrojení 
reflexnými prvkami. Zvýšia našu viditeľnosť aj 
za zlého počasia až do 200 metrov, čo pomô-
že vodičovi nás včas uvidieť a následne bez-
pečne obísť. Je dôležité byť videný nie len 
mimo obce ale ja priamo v obci. 
PETER TVRDOŇ, zdroj: plnielanu.zoznam.sk 

 

ČARO ADVENTU FOTOOBJEKTÍVOM PETRA ZELÍSKU 
 

     
 
 

REFERENDUM  

O OCHRANE RODINY 
 

Aliancia za rodinu rozhodla zozbierať viac ako 400 tisíc podpisov za 
vyhlásenie referenda o ochrane rodiny. Zozbierané podpisy odo-
vzdali prezidentovi SR Andrejovi  Kiskovi. Prezident SR sa obrátil na 
Ústavný súd s referendovými otázkami, či sú v súlade s Ústavou SR. 
Ústavný súd povolil tri zo štyroch referendových otázok, jednu 
otázku odmietol z dôvodu jej nejasnosti, ani jednu otázku súd ne-
považoval za otázku ľudských práv. 

Prezident SR na základe petície občanov prijatej 27. 8. 2014 vyhlásil 
referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015. 
V referende oprávnení voliči rozhodnú o nasledovných otázkach: 
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné 
spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? 
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohla-
via nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova? 
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyu-
čovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia 
alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania? 

PETER TVRDOŃ, zdroj: www.alianciazarodinu.sk 

KULTÚRNY ŽIVOT 
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 DOKONČENIE ROZHOVORU S A. LIŠKOM
 

 Máte v chotári Dolnej Poruby osobne nejaké mimoriadne obľúbe- 
né miesto? 
Krásnych zákutí je veľa. V srdci si uchovávam „návršie“ nad studničkami. 
Tu sa chodím akoby pokloniť už iba zvyškom orchideí. Z návršia očami 
hladkám mnohé chotáre i časť môjho rodného. Preto vravím, že sa kla-
niam. Tento dar žiaľ mnohí ničia. Poznám i malú lúčku za domami, kde sú 
tiež posledné vzácne rastliny. Deťom v rámci vyučovania pravidelne 
opakujem, že zo základnej školy je nádherný pohľad smerom na Hlbokú 
dolinu, Dolinky či lesy nad obcou. 
 Príroda sa uložila na zimný spánok. Ktoré zásady by mal človek  
dodržiavať, aby v nej nenarušil prirodzenú harmóniu? 
Doma zametáme, vysávame, umývame, no pri vychádzkach do prírody 
robíme neporiadok. Staviame rozhľadne, cyklotrasy, náučné chodníky, no  

hlavne tam zabetónujeme stojany na odpadky. Nosenie odpadkov do 
lona hôr...! Žiaľ, toto sa deje i na posvätných, pútnických miestach. Do 
prírody treba chodiť s pokorou a úctou. Ako do chrámu. 
 Čo najdôležitejšie vás príroda naučila? 
Naučila ma mnohému. Krása prírody vo mne prehĺbila národnú hrdosť, 
trpezlivosť i svedomitosť. Snažím sa do denníkov zapísať to najdôležitej-
šie. Čas plynie a spomienky šedivejú. A v srdci skryté poklady tiež. 
V Salzburgu majú Haus der Natur (Dom prírody). Žiaľ, Slovensko ho nemá 
a je to škoda. Mať tú moc a peniaze, musel by som ho postaviť. 
 Ako vyzerá bežný deň ochrancu prírody Alfonza Lišku? 
Je zaplnený fenologickými pozorovaniami. Keď idem na zálesácky chod-
ník, príprava musí byť svedomitá vrátane výstroja a výzbroje do každého 
počasia. Po návrate domov nasleduje písanie. Bez toho to nejde. Digitálny 
fotoaparát s kamerou sú nenahraditeľní spoločníci. Archív je ako kronika. 
Je to dokument o prírode, ale aj o mne. Ako strážca rezervácií 365 dní 
sledujem, fotím, píšem. Najnáročnejšie je však obdobie od jari do jesene. 
Rezervácie monitorujem častejšie, najmä čo tam a koľko kvitne. Medzi 
povinnosti strážcu patrí aj značenie a údržba rezervácií. 
 Čo vás vie pri potulkách lesom a prírodou najviac potešiť a naopak? 
Rád stretávam ľudí, ktorí sa v prírode správajú rozumne a veľmi rád sa 
s nimi rozprávam. Vzájomne nás to obohatí. Nerád kráčam napríklad po 
skončení tradičného pochodu turistov, keď pri chodníku povaľujúce sa 
odpadky nasvedčujú, že človek asi nie je korunou tvorstva. 
 Vaše najobľúbenejšie miesto na Zemi? 
Hoci tisíce kilometrov po Európe mýlia, Slovensko zbožňujem. 
A porovnávam. Toto ma núti ľudí presviedčať o potrebe chrániť dedičstvo 
otcov, hory, lesy, lúky, sady. Možno sa mi to niekedy splní – znovu vidieť 
Podkarpatskú Rus – Jablonický národný park. Ochranca prírody je hlavne 
osvetový pracovník. Rozdávanie pokút je nutné zlo. Ľudia musia pochopiť, 
že všetka krása sa do botanických či zoologických záhrad nezmestí. Dnes 
sú v móde Noc strašidiel, pálenie bosoriek, rytierske zápasy. Vraj sa to 
deťom páči. Lenže ekologická výchova je zadupaná. V Poľsku je lesník na 
druhom mieste v úcte za hasičmi. Na Slovensku lesy drancujeme. 

PETER MARTINÁK, Foto: autor; archív A. Lišku
 
 

JUBILEJNÁ VIANOČNÁ KOLEDA 
 

DOBRÁ NOVINA je kolednícka akcia spojená so 
zbierkou pre projekty v afrických krajinách. 20. 
ročník bol opäť plný ohlasovania radostnej zvesti. 
Devätnásty raz sa do akcie zapojila aj naša far-
nosť. Radosť do príbytkov prinášali v poslednú 
decembrovú nedeľu tri partie koledníkov. 
Pod mottom „Podajme ruku deťom“ sa vo via-
nočnom období vydávajú skupinky detí ohlasovať 
radostnú zvesť o narodení Pána v mestách a 
dedinách na celom Slovensku. Popri upevňovaní 
farského spoločenstva a posilňovaní povedomia 
univerzálnej Cirkvi demonštrujú, že existujú 
krajiny v ktorých sa majú deti omnoho horšie, ako  

naše a musia denne bojovať o prežitie. 
Dobrá novina podporuje rozvojové projekty v 
afrických krajinách. Akcia je organizovaná eRkom 
– Hnutím kresťanských spoločenstiev detí. 
Koledovanie sa na Slovensku prvýkrát pripravova-
lo ku Vianociam 1995. Autorkou projektu „Z detí z 
ulice deti zo školy“ bola rehoľná sestra Mary 
Killeen, projekt bol určený pre deti v okrajových 
štvrtiach mesta Nairobi v Keni. Do prvého ročníka 
DOBREJ NOVINY sa zapojilo takmer 3000 kolední-
kov (238 skupiniek) zo 104 farností a vykoledovali 
spolu 1 123 718,70 Sk. 

PROJEKTY 19. ROČNÍKA DOBREJ NOVINY 
KEŇA: budovanie kapacít a školenia pre rodičov a 
opatrovateľov detí so špeciálnymi potrebami 

v Nairobi; program vzdelávania dospelých 
v Diecéze Lodwar. 
ETIÓPIA: väčšia účasť študentov s postihnutím na 
formálnom vzdelávaní v oblasti Munesa. 
J. SUDÁN: rekonštrukcia nemocnice v Marial Lou. 
UGANDA: sociálno-ekonomická podpora detí 
v Kyabakadde a v Kabembe. 
RWANDA: vybudovanie multifunkčnej haly 
v okrajovej štvrti Kigali. 
Vlani sa do koledníckej akcie na Slovensku zapoji-
lo 688 farností, 1244 obcí, 26 737 koledníkov 
z toho 21 433 detí. Vyzbierali 858 939,31 €, celko-
vý výsledok zbierky vrátane individuálnych darcov 
predstavoval 908 740,96 €. 
PM, Foto: Pavol Gago, Lívia Suchá, dobranovina.sk

 

     

HARMÓNIA TELA A DUCHA 

CHUDÔBKA – jeden zo symbolov Dolnej Poruby. Rastie na skalných 
vežiach, jej zriedkavosť naznačuje samotný názov. Jedna z prvých 
kvitnúcich jarných rastlín v horách. Obľúbená alpínka. 
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Dolná Poruba zažíva miništrantský 
boom. Čo na to hovorí kňaz?  
 

 
 

 
 
 

NUDA? TO NEPOZNÁME! 
V našej škôlke a škole nie je čas na nudu. Žiaci sa okrem vzdelávania 
zúčastňovali za posledné štyri mesiace mnohých aktivít. 
Po návšteve divadla v Nitre a prezentácii stredných škôl Stredoškolák si 
žiaci preverili svoje vedomosti  z rôznych predmetov  v testoch Kompa-
ra, v matematickej súťaži Pytagoriáda alebo pri besede s členom Sloven-
ského zväzu ochrancov prírody. Účasť v Hodine športu či vo florbalovom 
turnaji mikroregiónu Teplička zase preverila ich športového ducha. 
Svojou kreativitou dokázali deti materskej školy spolu s rodičmi premeniť 
škôlku na Tekvičkovo a vôňa vlastnoručne upečených medovníčkov  

so zdobením medovníkov  žiakov 1. a 3. ročníka v ZŠ avizovala tradičné 
adventné aktivity. Tie sa začali Mikulášskym programom v našom kostole, 
pokračovali spevom detí na vianočnej prehliadke MŠ Vianočná hviezdič-
ka, Mikulášskou anjelsko-čertovskou obchôdzkou školy, škôlky 
i obecného úradu, ktorú si pripravili žiaci 9. ročníka a Mikulášskou párty 
v ŠKD. Vianočné besiedky v ZŠ a materskej škole ukončili čakanie na 
sviatky Vianoc a opäť dokázali šikovnosť našich detí, žiakov i pani učite-
liek. Na záver dovoľte zaželať všetkým obyvateľom Dolnej Poruby v mene 
detí a zamestnancov ZŠ s MŠ úspešné vykročenie do nového roka 
s prianím zdravia, radosti a pohody! 

PAVLÍNA VAKOŠOVÁ (riaditeľka ZŠ s MŠ) 
 

 
         Návšteva žiakov 9. ročníka na obecnom úrade (19. 12. 2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Výsledky volieb do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou (ZŠ s MŠ) v Dolnej Porube 
 

Zástupca za pedagogických zamestnancov v MŠ: Zuzana Cihlárová 
Zástupca za rodičov detí v MŠ: Jana Ďuračková 
Zástupca za nepedagogických zamestnancov v ZŠ a MŠ: Anna Gallovičová 

Zástupca za pedagogických zamestnancov v ZŠ: Mgr. Martina Drdáková 
Zástupca za rodičov žiakov ZŠ: Mgr. Iveta Zelísková, Gabriela Kurincová, 
Eva Vavrová                                              ZDROj: web ZŠ s MŠ Dolná Poruba 

ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE 

„My picture dictionary“ 
 

V posledných týždňoch si žiaci druhého stupňa vlastnoručne vyrábali 
anglické obrázkové slovníky. Pri ich výrobe si zábavnou formou rozšírili 
obzory vedomostí v rámci slovnej zásoby. Po splnení kritérií nasledovala 
odmena vo podobe „sladkej jednotky“. Keďže žiaci sa počas výroby 
naozaj natrápili, ich niekoľkohodinovú snahu sa rozhodla vyučujúca 
anglického jazyka Mgr. Martina Drdáková oceniť ešte súťažením medzi 
jednotlivcami. Najkrajšie a najzaujímavejšie projekty (16) tak postúpili do 
druhého kola. V ňom už rozhodovali žiaci, ktorí udeľovali v poslednom 
týždni pred vianočnými prázdninami hlasy formou hlasovacích lístkov.  
 

ŠKÔLKARI PIEKLI MEDOVNÍČKY 
 

Na sklonku starého roka sa už tradične piekli v materskej škole vianoč-
né medovníčky. V utorok 16. 12. 2014 všetky detičky svorne pripravo-
vali pohostenie na Vianočnú besiedku. Tvorivú atmosféru potvrdzuje aj 
priložená fotografia.                 Text: web ZŠ, Foto: archív OcÚ, archív ZŠ 

 

Priznám sa, aj ja som prekvapený veľkým záujmom o miništrovanie. 
Hovorím zámerne o veľkom záujme, uvážte, že na celej ZŠ je 32 chlap-
cov spolu vo všetkých triedach a z toho je 17 miništrantov, teda viac 
ako polovica. A ešte treba spomenúť aj Petra Bežáka, ktorý má už 21 
rokov a stále miništruje. Dôležité je to, že som s deťmi často v kontak-
te. Učím náboženstvo vo všetkých triedach a tiež sa stretávame pri 
športe. Teda kostol – škola – telocvičňa. Potrebné je však aj povzbude-
nie zo strany rodičov. 
Služba miništranta je vznešená a vzácna, môžeme povedať, že slúžia 
Bohu a ľuďom. Samotné slovo „miništrant“ pochádza z latinského 
slova „ministrare“, čo v preklade znamená „posluhovať pri  stole“. Od 
začiatku Cirkvi boli na  túto úlohu vyberaní mladí chlapci, ktorí si to 
svojím životom a správaním najviac zaslúžili. Miništrant bol vzorom pre 
ostatných. Toto si majú miništranti vždy uvedomovať. Miništrovať 
môže začať každý chlapec, ktorý o to prejaví záujem a vie sa primerane 
správať počas bohoslužieb. Tí starší však už musia vedieť pripraviť 
potrebné veci k sv. omši a zvládnuť samotnú asistenciu. V minulosti to 
bolo ťažšie, miništranti museli odpovedať po latinsky na modlitby 
kňaza, len sa opýtajte starších mužov, ktorí miništrovali, čo všetko 
museli vedieť a aká prísna disciplína vládla. U nás na Slovensku majú 
miništrovať chlapci, určite aj preto, aby sa zrodilo nejaké nové kňazské 
povolanie. V takomto duchu sa modlím aj ja za našich chlapcov. Okrem 
samotnej služby pri oltári chcem, aby miništranti vytvorili dobrú partiu, 
vieme, že mladí ľudia sa radi stretávajú, tešia sa, keď sú spolu, nech to 
platí aj o nich. 
Ďakujem Pánovi, že sa u nás vytvorila taká početná skupina miništran-
tov. Do Nového roka im vyprosujem veľa vytrvalosti, nech sa nedajú 
odradiť alebo znechutiť a nech s Božou pomocou svoju úlohu vykoná-
vajú ZBOŽNE,RADOSTNE A HORLIVO! Sv. Tarzícius a sv. Dominik Sávio – 
patróni miništrantov, orodujte za miništrantov v Dolnej Porube! 
 

MIROSLAV LYSIČAN (farár), Foto: Peter Zelíska, Pavol Gago 
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MOZAIKA 

Naše spoločenstvo 
 

V období 1. 10. – 31. 12. 2014 
 

DOMINIKA CMARKOVÁ, ADELKA VAVROVÁ, sa medzi nás narodil: 
LUKÁŠKO VIDIŠ, 
 

ANNA PIEŠŤANSKÁ (rod. Smolková) JÁN navždy nás opustili: , 
BLIŽŇÁK, JÁN MERKA, EMÍLIA SUCHÁ (rod. Barinková), 
 

MICHAELA ŠKROVÁNKOVÁ, prihlásila sa k prechodnému pobytu: 
 

MARIÁN KOPČAN, Mgr. EVA odhlásili sa z trvalého pobytu: 
MALOBICKÁ (rod. Žabková), 
 

POČET OBYVATEĽOV: 790 (410 mužov, 380 žien).                  OcÚ DP 
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INZERUJTE V DOLNOPORUBSKOM HLASE! 
032/6597257, dolnoporubskyhlas@centrum.sk 
 

POMÔŽTE POSILNIŤ KULTÚRNE POVEDOMIE 
 

Obecný úrad v Dolnej Porube prosí občanov o zapožičanie historických 
dokumentov (fotografie, listiny, obrazy, dekréty, staré recepty a pod.) 
pri príležitosti ich digitalizácie. Výber poskytnutých prameňov bude 
použitý k príprave prezentačných materiálov v rámci blížiaceho sa 660. 
výročia prvej písomnej zmienky o obci Dolná Poruba. Podpísané prí-
spevky môžete dočasne nechať na obecnom úrade. Vopred ďakujeme 
za ochotu a spoluprácu. 
Obec Dolná Poruba podala v decembri žiadosť o dotáciu na Minister-

Nehmotné kultúrne dedičstvo a kul-stvo kultúry SR v rámci programu 
túrno-osvetová činnosť (podprogram Vedecko-výskumná a publikačná 
činnosť). Zostavením publikácie bol poverený Mgr. Peter Martinák. 
 

SÚŤAŽ O REFLEXNÉ PRVKY! 
 

Otázka: V ktorom roku vstúpila do platnosti novela zákona o cestnej 
premávke, ktorá upravuje používanie reflexných prvkov chodcami? 
 

a.) 2013        b.) 2014         c.) 2015 
 

Odpovede doručte na obecný úrad alebo posielajte na e-mail: 
dolnoporubskyhlas@centrum.sk. Nezabudnite uviesť svoje me-
no! UZÁVIERKA SÚŤAŽE: 13. 2. 2015. 
10 vyžrebovaných výhercov odmeníme vecnými cenami 
s reflexnými prvkami. Ich mená zverejníme koncom februára vo 
vývesných skrinkách a tiež v jarnom čísle obecných novín. 
Ceny do súťaže venoval Peter Tvrdoň. 

ZIMNÝ VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU ´2015 
Modré nálepky: 5. 1.; 12. 1.; 19. 1.; 26. 1.; 2. 2.; 9. 2.; 16. 2.; 23. 2.; 
2. 3.; 9. 3.; 16. 3.; 23. 3.; 30. 3. 2015. Letný vývoz začne 13. 4. 2015. 
 

Ružové nálepky: 5. 1.; 19. 1.; 2. 2.; 16. 2.; 2. 3.; 16. 2.; 30. 3. 
2015. Letný vývoz začne 27. 4. 2015. 

 

CENNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB  
Pestovateľská pálenica spol. s r.o. / obec Dolná Poruba 

 

 cena za 1 liter vypáleného destilátu: 4,20 € s DPH 
 cena za práce vykonané pracovným strojom JCB – 2 CX: 15,- €/h 
(pre občanov s trvalým pobytom v Dolnej Porube) 
 cena za práce vykonané pracovným strojom JCB – 2 CX: 20,- €/h 
(pre občanov mimo obce Dolná Poruba) 
 cena za práce vykonané pracovným strojom JCB – 2 CX: 30,- €/h 
(pre podnikateľské subjekty) 
 cena za výber septika fekálnym vozidlom: 14,- € (pre občanov D. Poruby) 
 cena za výber septika fekálnym vozidlom: 25,- € (pre občanov  
obce Omšenie, podnikateľské subjekty v obci Dolná Poruba) 
 cena za výber septika fekálnym vozidlom: 30,- € (pre občanov  
Trenčianskych Teplíc a Baračky) 
 cena za výber septika fekálnym vozidlom: 35,- € (pre podnikateľské  
subjekty v Omšení, Trenč. Tepliciach, na Baračke) + poplatok za čističku 
 prenájom multikáry: 10,- €/h 
 prenájom prívesného vozíka: 5,- € (v rámci SR) / 10,- € (zahraničie) 
 prenájom miešačky: 5,- €/deň 
 prenájom kompresora: 4,- €/pol dňa; 8,- €/deň 
Vzhľadom k tomu, že od 1. 3. 2014 je spoločnosť v zmysle §4 Zákona č. 222/2004 
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zaregistrovaná za 
platiteľa DPH, na všetky služby v bodoch 2-9 sa pripočítava DPH (20%). 
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