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PETÍCIA
ZA LEPŠIU CESTU
DO ONDREJIČIEK
Viac na 2. strane. Foto: Peter Martinák
ČO VŠETKO V MARCI PREROKOVÁVALO
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO?
» s. 2

NOVÁ PREZIDENTKA U NÁS VYHRALA
LEN V 1. KOLE, AJ TO VEĽMI TESNE
» s. 3

STAROSTA OBCE ZVOLAL STRETNUTIE
S INVESTOROM VÝSTAVBY BYTOVKY
» s. 4

HLAS SA PÝTA ZA VÁS: AKO JE TO S OBEDMI „ZADARMO“?
Na otázky ohľadom zmien v organizácii financovania a odoberania obedov od 1. januára
2019 a 1. septembra 2019 odpovedá ekonómka Základnej školy s materskou školou v Dolnej Porube ADRIANA HOŠTÁKOVÁ.
S účinnosťou od 1. 1. 2019 nadobudla účinnosť
novela zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR, ktorá sa týka poskytovania
dotácie na stravu. V zmysle § 4 ods. 6 zákona
sa poskytuje dotácia na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa v sume 1,20 za
každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu a súčasne odobralo obed a iné jedlo. Iné jedlo podľa platnej
školskej legislatívy je doplnkové jedlo(desiata
a olovrant). Podmienkou dotácie je teplé jedlo,
čo u nás predstavuje obed. Hoci je táto dotácia

poskytovaná v zmysle zákona, nezahŕňa v sebe ▪ deti navštevujúce základnú školu, ak
právny nárok.
v základnej škole je najmenej 50% detí
z domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc
v hmotnej núdzi.
OD 1. 1. 2019 MAJÚ NÁROK NA DOTÁCIU:
▪ deti, navštevujúce posledný ročník materOD 1. 9. 2019 MAJÚ NÁROK NA DOTÁCIU:
skej školy,
▪ deti, navštevujúce materskú školu, sú vo ▪ deti, navštevujúce posledný ročník materveku od 2 – 5 rokov a žijú v domácnosti,
skej školy,
ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi ▪ všetky deti, navštevujúce základnú školu,
alebo ktorej príjem je najviac vo výške ži- ▪ deti, navštevujúce materskú školu, sú vo
votného minima,
veku od 2 – 5 rokov a žijú v domácnosti,
▪ deti navštevujúce materskú školu, kde,
ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
okrem detí v poslednom ročníku, je najmealebo ktorej príjem je najviac vo výške žinej 50% detí z domácností, ktorým sa povotného minima,
skytuje pomoc v hmotnej núdzi,
▪ deti navštevujúce materskú školu, kde,
▪ deti, navštevujúce základnú školu, žijú
okrem detí v poslednom ročníku, je najmev domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc
nej 50% detí z domácností, ktorým sa pov hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac
skytuje pomoc v hmotnej núdzi.
vo výške životného minima,
► POKRAČOVANIE NA 7. STRANE
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VECI VEREJNÉ

ZO ZÁPISNICE ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Z 19. 3. 2019
K bodu: VZN č. 3/2019, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN obce Dolná Poruba č. 4/2017
o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov činnosti školy
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolná Poruba
K tomuto bodu podávala poslancom vysvetlenie Ing. Hoštáková – ekonóm ZŠ s MŠ, Dolná
Poruba 88, kde v Dôvodovej správe sú informácie pre schválenie VZN č. 3/2019, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN obce Dolná Poruba č.
4/2017 o určení výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov činnosti školy
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolná Poruba s účinnosťou od 02.
04. 2019 v zmysle novely zákona č. 544/2010
Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá sa týka
najmä poskytovania dotácie na stravu. Poslanci
následne VZN č. 3/2019 jednohlasne schválili.
Pri tomto bode sa zároveň zaoberali aj žiadosťou ZŠ s MŠ o navýšenie pracovnej sily do
školskej jedálne na pracovnú zmluvu na skrátený pracovný čas – 4 hodiny denne, na pomoc
pri výdaji jedál a príprave surovín a navýšenie
úväzku vedúcej jedálne z vyššie uvedenej
novely zákona o dve hodiny na „Dohodu
o pracovnej činnosti“. Poslanci túto žiadosť
jednohlasne schválili.
K bodu: Doplnenie člena kultúrnej komisie
Poslanci sa zaoberali návrhom doplnenia člena
do kultúrnej komisie pána Michala Giacka. Aby
mohol byť pán Giacko zaradený a schválený za
člena kultúrnej komisie pri obecnom úrade
v Dolnej Porube, musí mať v zmysle zákona
o obecnom zriadení v obci Dolná Poruba nahlásený trvalý pobyt. Poslanec Milan Suchý
danú informáciu prednesie pánovi Giackovi a
situácia sa dorieši na budúcom zasadnutí OZ.
K bodu: Žiadosti
Zasadnutia OZ sa zúčastnil Ing. Pavol Vidiš,
ktorí sa prišiel informovať o žiadosti občanov
ohľadom miestnej komunikácie v časti do
Ondrejičiek, ktorá je v dezolátnom stave.
Poslanci sa uvedenou žiadosťou zaoberali.
Starosta navrhol zdokumentovať počet vozidiel
jazdiacich po uvedenej komunikácii, vyhodnotiť situáciu do 25. 06. 2019 a prizvať zainteresovaných k riešeniu daného stavu vozovky.
V prípade dostatku finančných zdrojov sa táto
komunikácia v budúcnosti zaradí do plánu
opráv. Ing. Pavol Vidiš sa poďakoval starostovi
obce a poslancom OZ, že sú ochotní situáciu
riešiť k zlepšeniu bývania v tejto časti obce.
K bodu: Zriadenie fondu opráv
a prehodnotenie výšky nájmu v obecnej
bytovke
Uvedeným bodom sa zaoberala aj finančná
komisia na svojom zasadnutí a v dôvodovej
správe uviedla a rozoberala skutočnosti, že
nájomné v obecnej bytovke sa nemenilo minimálne od roku 2006. V roku 2009 sa v SR zaviedlo euro. Nájomné v obecnej bytovke sa
prerátalo kurzom 1 euro = 30,126 Sk. V rokoch

2006–2018 dosiahla inflácia v SR 24%, pričom
nájomné ostávalo za celé uvedené obdobie
nezmenené. Priemerná mesačná mzda stúpla
zo 623 eur (po prepočítaní Sk na euro) v roku
2006 na 1014 eur v roku 2018, čo predstavuje
nárast o 62,8%. V roku 2018 bola na obecnej
bytovke z rozpočtu obce financovaná výmena
okien. Obec plánuje naďalej skvalitňovať bývanie nájomníkov, ktoré ale prináša zvýšené
náklady a vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti by zvýšené náklady nemali nepriaznivo
ovplyvniť životnú úroveň obyvateľov obecnej
bytovky. Z tohto dôvodu odporúča finančná
komisia pri OcÚ zvýšiť nájomné v obecnej
bytovke o 20 %, aby sa zohľadnila miera inflácie a tým zvýšené náklady na obnovu bytového
fondu. Poslanci po preskúmaní Internej smernice č. 5/2019 obce Dolná Poruba „Zásady
tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby
a opráv nájomných bytov v bytových domoch“
jednohlasne schválili.
K bodu: Žiadosti
■ Následne na predchádzajúcu internú smernicu č. 5/2019 sa pristúpilo k žiadosti od Veroniky
Čurikovej o prerobenie kúpeľne a toalety
v obecnom byte. Poslanci uvedenú žiadosť
zobrali na vedomie s tým, že nemajú námietky,
aby si nájomca kúpeľňu a toaletu prerobil
v zmysle smernice č. 5/2019 z vlastných zdrojov.
■ Žiadosť o opravu prístupovej cesty pred
pánom Gulišom Jozefom, parcela č. 5919/2
v k.ú. Dolná Poruba zobrali na vedomie a po
prehodnotení, či ide o miestnu komunikáciu sa
budú uvedenou žiadosťou zaoberať na budúcom zasadnutí OZ.
■ Žiadosť o opätovné prehodnotenie poplatku
za odvoz odpadu pani Šramovej poslanci odporučili, že uvedenú nehnuteľnosť vlastnia viacerí
vlastníci a odporučili týmto vlastníkom, vedeným na liste vlastníctva, sumu za odvoz odpadu 16,57 Eur za rok rozdeliť si medzi sebou. Ide
o štyroch príbuzných vlastníkov.
K bodu: Informácie starostu obce
Starosta obce informoval poslancov:
■ o nákladoch obce na opravu havarijného
stavu bytu pani Rábekovej na obecnej bytovke
v sume 1320 Eur,
■ o nákladoch za prevedenie zimnej údržby
miestnych komunikácií v sume 1425 Eur,
■ o žiadosti Hubertus, n.o. na dofinancovanie
mzdových nákladov na poskytovanie sociálnych služieb v súkromných zariadeniach. Poslanci zobrali informáciu na vedomie s tým, že
obec vo svojom rozpočte nedisponuje finančnými zdrojmi na pokrytie takýchto nákladov,
■ o kontrole z Okresného HaZZ Trenčín zameranú v zmysle zákona č. 314/2001 Zb.
na ochranu pred požiarmi. Z tohto dôvodu bola
poslancom predložená Zriaďovacia listina
Dobrovoľného hasičského zboru obce Dolná
Poruba, ktorú poslanci jednohlasne schválili.
K bodu: Rôzne
■ Poslanci sa zaoberali cenovými ponukami na
zakúpenie multifunkčného zariadenia na kopí-

rovanie na obecný úrad, skonštatovali a súhlasili, aby sa vybrala pre obec najvýhodnejšia
cenová ponuka na zakúpenie kopírovacieho
zariadenia.
■ Na základe podaného návrhu finančnej komisie pri obecnom úrade z dôvodu navýšenia
rozsahu prác na obecnom úrade, základnej
a materskej škole v obci sa poslanci zaoberali
v zmysle zákona o obecnom zriadení navýšením
úväzku kontrolóra obce na 4 dni v mesiaci
s platom 260 Eur/mesačne s účinnosťou od 01.
04. 2019. Poslanci uvedené jednohlasne schválili.
■ V minulosti bolo poslancami OZ schválené
dokúpenie inventáru na kultúrny dom (ďalej
len KD) v obci. Z tohto dôvodu starosta obce
predostrel poslancom návrh na zakúpenie
ďalších stoličiek na KD. Poslanci jednohlasne
schválili, že v prípade dostatku finančných
prostriedkov obce sa tieto stoličky môžu objednať a zakúpiť.
■ Starosta obce oboznámil poslancov OZ
s nákladmi za odvoz odpadu v našej obci.
V zmysle novely zákona o odpadoch má naša
obec nízku úroveň triedenia odpadov: 12,91 %.
Z tohto dôvodu sa v zmysle zákona odvíja aj
poplatok za uloženie na skládku odpadov. Pre
rok 2019 to je suma 12 Eur/tona odpadu / rok.
V roku 2020 je v zákone stanovený poplatok 24
Eur/tona odpadu a pre rok 2021 je stanovený
poplatok 30 Eur/tona odpadu. Taktiež od 01.
04. 2019 zvýšila svoje ceny aj odpadová spoločnosť Márius Pedersen, s.r.o., vývozca odpadu v našej obci. Ceny vzrástli a obec má nízku
úroveň vytriedenia odpadu. Z toho vyplýva, že
obec je nútená prehodnotiť a zvýšiť miestne
poplatky za odvoz odpadu pre občanov. Poslanci odporučili finančnej komisii prehodnotiť
miestne poplatky za odpad do budúceho zasadnutia OZ. Zároveň poslanci odporučili starostovi obce prehodnotiť aj výber daní
a poplatkov, neplatičov a zverejniť ich na úradnej tabuli obce.
■ Ďalej sa poslanci zaoberali možnosťou predaja motorového vozidla obce značky Škoda
Felicia. Bolo skonštatované, že v minulosti sa
touto záležitosťou poslanci už zaoberali
a z tohto dôvodu jednohlasne schválili vyradenie vozidla Škody Felicie z majetku obce
a uložili starostovi obce ponúknuť predaj tohto
vozidla cez autobazár.
K bodu: Diskusia a záver
■ V tomto bode sa starosta obce poďakoval
všetkým poslancom, hasičom, poľovníkom,
zamestnancom, občanom obce, mäsiarom
Jozefovi Bližnákovi z Omšenia, Marošovi Revayovi, Danielovi Bežákovi, všetkým sponzorom,
hudobnej skupine Nedielkovci a všetkým, ktorí
sa podieľali na príprave a priebehu osláv fašiangu v našej obci.
■ Starosta informoval poslancom aj o prizvaní
občanov susediacich parciel pre výstavbu novej
obecnej bytovky v obci, ktorí boli oboznámení
s projektom a situáciou 12-bytovej jednotky.
Zapísala DANA SUCHÁ
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AKTUÁLNA TÉMA

Slovensko bude mať prezidentku

POČET HLASOV ODOVZDANÝCH
V DOLNEJ PORUBE (1. KOLO)

Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 boli v poradí piate priame voľby prezidenta SR, z ktorých vzišiel v poradí piaty prezident SR. Prvé kolo volieb sa uskutočnilo 16.
marca 2019, druhé kolo 30. marca.
V prvom kole sa o funkciu uchádzalo 13 kandidátov. Zúčastnilo sa ho 48,74 % voličov. Poradie
kandidátov bolo nasledovné: Zuzana Čaputová (40,57 %), Maroš Šefčovič (18,66 %), Štefan
Harabin (14,34 %), Marian Kotleba (10,39 %), František Mikloško (5,72 %), Béla Bugár (3,10 %),
Milan Krajniak (2,77 %), Eduard Chmelár (2,74 %), Martin Daňo (0,51 %), Róbert Švec (0,30 %),
Juraj Zábojník (0,28 %), Ivan Zuzula (0,17 %), Bohumila Tauchmannová (0,16 %). Ešte pred
voľbou sa práva kandidovať vzdali Robert Mistrík (0,15 %) a József Menyhárt (0,05 %).
Do druhého kola postúpili Zuzana Čaputová (PS) a Maroš Šefčovič (nezávislý s podporou SMER
– SD). Zúčastnilo sa ho 41,79 % voličov. Maroš Šefčovič získal 41,59 % platných hlasov. Voľby
napokon vyhrala Zuzana Čaputová, ktorá v druhom kole získala 58,40 %. Funkcie prezidentky
sa ujme počas inaugurácie 15. júna 2019.
V Dolnej Porube sa prvého kola volieb zúčastnilo 282 oprávnených voličov z celkového počtu
663 zapísaných voličov, ktorí odovzdali 276 platných hlasov. Naša dedina týmto dosiahla
volebnú účasť 42,53 % – najnižšiu v celom okrese Trenčín. V druhom kole volieb dosiahla
volebná účasť v Dolnej Porube opäť najnižšiu hodnotu spomedzi obcí trenčianskeho okresu –
35,89 % (238 voličov / 235 platných hlasov). Pred piatimi rokmi v našej obci volilo prezidenta
46,31 % oprávnených voličov.
PETER TVRDOŇ, PM, Zdroj: Štatistický úrad SR

■ ZUZANA ČAPUTOVÁ
■ MAROŠ ŠEFČOVIČ
■ MARIAN KOTLEBA
■ ŠTEFAN HARABIN
■ FRANTIŠEK MIKLOŠKO
■ MILAN KRAJNIAK
■ BÉLA BUGÁR
■ EDUARD CHMELÁR
■ RÓBERT ŠVEC
■ JURAJ ZÁBOJNÍK
■ MARTIN DAŇO
■ BOHUMILA TAUCHMANNOVÁ
■ IVAN ZUZULA

73
69
52
46
12
7
6
4
3
3
1
0
0

POČET HLASOV ODOVZDANÝCH
V DOLNEJ PORUBE (2. KOLO)
■ MAROŠ ŠEFČOVIČ
■ ZUZANA ČAPUTOVÁ

136
99

ROVNICA, KTORÁ SA TÝKA NÁS VŠETKÝCH A ŠETRÍ PENIAZE:

ČÍM VIAC ODPADU VYTRIEDIME = TÝM MENEJ ZAPLATÍME

Obce a mestá od júla 2016 neplatia zberovým
spoločnostiam za zber a odvoz triedeného
odpadu. Pre občana to v jeho bežnom živote
znamená, že v súlade so zákonom o odpadoch
neplatí za vytriedený papier, plasty, kovy a
sklo. A od 1. mája 2017 ani za nápojové kartóny, tzv. viacvrstvové kombinované materiály
(VKM). To znamená, že náklady za triedený
zber nie sú súčasťou poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad. Občan je tak
motivovaný ku zvyšovaniu podielu triedeného
odpadu na trhu s komunálnym odpadom. Ide
o systém, ktorý je dlhé roky úspešne uplatňovaný v západoeurópskych krajinách, ale i v ČR.
PAPIER
Papier tvorí až 20% hmotnosti celkového
komunálneho odpadu. Aj preto je dôležité,
aby sme ho dôsledne triedili do kontajnera,
ktorý je pristavený pri základnej škole a zber
je
vyhlasovaný
miestnym
rozhlasom
a oznamom v obecných vitrínkach.
PLASTY
Plasty v súčasnosti dominujú takmer v každej
sfére, najviac však v prípade obalov, kde
zastávajú úctyhodných 80%. Ich hmotnosť
síce nie je veľká, zaberajú však pomerne veľa
miesta a v prírode sú takmer nezničiteľné.
Plasty triedime do žltých zberných nádob.

SKLO
Sklo separujeme do zelených kontajnerov,
v ktorých prevažujú sklené fľaše a nádoby.
KOVY
Kovy majú vyhradené červené kontajnery, do
ktorých môžete vhadzovať všetko od konzerv,
cez obaly od sprejov až po staré hrnce či
klince. Ak separujete káble, mali by byť bez
bužírky. Kontajner na kovy máme od spoločnosti ENVI – PAK prisľúbený v mesiaci august.
VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY
(TETRAPAKY)
Patria sem napr. krabice od mlieka, džúsov..
Kontajner na tzv. tetrapaky sa nachádza pri
obecnom úrade, resp. pri materskej škole.
ŠATSTVO, OBUV, HRAČKY
Kontajnery sú v časti u Bežákov a pri kultúrnom dome. Máme prisľúbené ďalšie 2 kontajnery do časti u Suchých a v obci pri KD.
STARÉ ŽELEZO A ŽELEZNÉ ODPADY
Separujeme do kontajnera, ktorý je pristavený pri základnej škole. Zber je vyhlasovaný
miestnym rozhlasom a oznamom v obecných
vitrínkach.
Obecný úrad v Dolnej Porube pripravuje
zaujímavý motivačný systém pre občanov,
ktorí predložia potvrdenie zo zberných surovín o vykúpení ich železného odpadu.

STAVEBNÝ ODPAD
Tento druh odpadu je možné odovzdať priamo po dohode s firmou Marius Pedersen
alebo so starostom obce Dolná Poruba.
OBJEMNÝ ODPAD
Zber starého nábytku, umývadiel, kobercov a
pod. je vyhlasovaný v miestnom rozhlase.
Kontajner bude pristavený pri cintoríne.
ŠPECIÁLNE ZBERNÉ MIESTA
▪ Kuchynský olej v našej obci možno odovzdať
v bielej priesvitnej plastovej fľaši na obecnom
úrade, resp. do materskej školy.
▪ Elektroodpad – od roku 2009 funguje na
Slovensku tzv. spätný odber, v rámci ktorého
pri kúpe nového elektrospotrebiča predajňa
odoberie starý (kus za kus). Použité batérie
však vo väčšine z nich môžete odovzdať bezplatne do vyhradených zberných nádob.
▪ Ostatné nebezpečné odpady ako staré
a pokazené chladničky, práčky, mikrovlnky,
vysávače, rýchlovarné kanvice a pod. sa zberajú 1 hod. pred vyhlásením. Firma si ich odvezie
do zberu, ktorých množstvo nahlási obci.
ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH
ODPADOV V OBCI DOLNÁ PORUBA
V ZMYSLE ZÁKONA Č. 329/2018 PREDSTAVUJE 12,91 %. POPLATOK ZA ULOŽENIE NA
SKLÁDKU ODPADOV V ZMYSLE ZÁKONA OD
10 % DO 20 % VYTRIEDENIA ODPADOV PRE
ROK 2019 JE 12 EUR / TONA.
PRE ROK 2020 JE V ZÁKONE UVEDENÝ POPLATOK 24 EUR / TONA. PRE ROK 2021
A NASLEDUJÚCE ROKY JE 30 EUR / TONA.
KVÔLI NÍZKEJ ÚROVNI VYTRIEDENIA ODPADOV V NAŠEJ OBCI VYZÝVAME OBČANOV
K DÔSLEDNEJŠIEMU TRIEDENIU ODPADOV!
OCÚ DOLNÁ PORUBA, PM, Foto: triedime.sk
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MEDZI NAMI

MOJIMI OČAMI

Vážení spoluobčania,
nie je to tak dávno, čo sme si začiatkom nového
roka navzájom priali pevné zdravie, úspechy či už
v pracovnom alebo osobnom živote.
Čas však plynie neúprosne. Po odpratávaní snehu
v zimnom období sme sa ocitli na prahu jari.
Snehová prikrývka nám, žiaľ, odhalila i množstvo
neporiadku v podobe rôzneho odpadu, ktorý
nedisciplinovaní obyvatelia, ale aj turisti, zanechali
v našom chotári. Ak sa nechceme červenať za
neporiadok, mali by sme si nájsť čas a guráž vložiť
odpad nájdený vo svojom okolí, resp. počas
prechádzky do igelitových vreciek a tie nechať
vedľa prístupovej cesty. Po oznámení obecný
úrad zabezpečí zvoz takto zozbieraného odpadu.
Už tradične sme sa pustili do príprav zabezpečovania osláv fašiangu. Tento rok sme túto tradíciu
obohatili o nezvyčajnú cenu – prasiatko. Myslím
si, že výhercov výhra potešila, avšak i slová uznania, ktoré zazneli na adresu organizátorov. Vnímam to ako zadosťučinenie za námahu, ktorú

sme vložili do tohto pekného podujatia.
Nemalé úsilie sme vynaložili na prípravu
a uskutočnenie dvojkolových volieb prezidenta
SR. Organizátorom oboch kôl v našej obci ďakujem za obetavý a profesionálny prístup k plneniu
príslušných úloh.
V mesiaci február sme zvolali stretnutie potenciálneho investora výstavby nájomných bytov so
zúčastnenými stranami v podobe obyvateľov
blízkeho okolia, ktorým bol tento zámer predostretý vrátane umiestnenia stavby. Som veľmi rád
– a toto hovorím i za záujemcov, ktorí si podali
žiadosti o bývanie v nájomných bytoch – že stretnutie sa viedlo vo veľmi pragmatickom duchu.
Podľa informácie od investora sa v súčasnosti
nanovo zhromažďujú podklady k územnému
rozhodnutiu.
Iste viete, že sa uchádzame o nenávratnú dotáciu
na komplexnú rekonštrukciu budovy materskej
školy. Zmluvu s príslušnou agentúrou má už obec
podpísanú, avšak ešte dolaďujeme nejaké administratívne úkony, ktoré dodatočne požaduje
kontrolný orgán.
Už po tretí krát podávame žiadosť o dotáciu na
projekt zateplenia obvodového plášťa a strechy
budovy základnej školy. Na spracovanie projektu
stavebného povolenia a samotnej žiadosti vrátane šibeničného termínu (16. 4. 2019) sme museli
vynaložiť maximálne úsilie v extrémne krátkom
časovom horizonte, no verím, že to zvládneme
k všeobecnej spokojnosti.
V nastávajúcom období máme v pláne opraviť
cestu u Koteša, ako aj premostenie pri zastávke

Zmena pri C-značkách u malotraktorov
Od roku 2018 platí nový zákon o pridelení
zvláštneho evidenčného čísla obsahujúce písmeno C. Držiteľ vozidla, ktorému bola pridelená
tabuľka s písmenom C je povinný tabuľku ako aj
osvedčenie vrátiť najneskôr v deň skončenia ich
platnosti na príslušný dopravný inšpektorát.
Všetky podomácky vyrobené traktory, vlečky či
iné doma upravené stroje už musia prejsť technickými kontrolami – v opačnom prípade prídu
o pridelenú C-značku. Tie sa na Slovensku vydávajú už od roku 2013. Zatiaľ čo v minulosti na ich
získanie stačil stručný opis vozidla a tri fotografie
predložené na polícii, po novom už odborníci
musia posúdiť aj stav týchto zariadení.
„Ide o zvláštnu technickú kontrolu, kde sa skontrolujú iba základné technické požiadavky na
osvetlenie vozidla, brzdové zariadenia, zvuk
vozidla, spájacie zariadenia, zvláštne výstražné

svietidlo oranžovej farby,“ uviedla Zuzana Viciaňová, hovorkyňa Ministerstva dopravy.
Zmeny priniesla novela zákona, ktorá bola podľa
rezortu potrebná. „Z pohľadu bezpečnosti a
plynulosti cestnej premávky bol predchádzajúci
stav nevyhovujúci,“ dodala Viciaňová.
V minulosti o pridelenie C-značky požiadalo
celkovo 34 tisíc žiadateľov.
Novela zákona, ktorá priniesla zmeny vo vydávaní C-značiek, predĺžila ich platnosť. Po novom
totiž budú namiesto troch platiť až 10 rokov.
Poľnohospodári však teraz musia značky vydané
v minulosti vrátiť na polícii, ktorá im po technickej kontrole vydá nové. Ak značky nevrátia
najneskôr do dňa skončenia ich platnosti, hrozí
im pokuta 50 až 100 eur. Vozidlá s pridelenou Cznačkou nepodliehajú emisným kontrolám.
PETER TVRDOŇ, Zdroj: polnoinfo.sk, PZ SR

u Bežákov. Dodávateľa prác už máme z minulého
roka „vysúťaženého“ a zazmluvneného. Práce
podľa zmluvy by sa mali uskutočniť v máji. Som si
vedomý, že miestne komunikácie sú v zlom stave,
ale prosím o trpezlivosť. Ako vidíte, daný stav
priebežne riešime a k problému sa vraciame podľa finančných možností pokračovania v opravách.
Tu však musím podotknúť, že obyvatelia musia
rozlišovať, čo je miestna a čo účelová komunikácia. Kategóriu účelovej komunikácie obecný úrad
nemá v agende.
Vrátim sa tiež do histórie – v apríli si pripomíname
oslobodenie našej obce spod hitlerovských okupačných vojsk. V tejto súvislosti si dovolím apelovať, aby ste si našli čas na zapálenie sviečky na
miestnom cintoríne pri spoločnom hrobe štyroch
neznámych vojakov z druhej svetovej vojny, ktorí
zahynuli v chotári obce počas oslobodzovacích
bojov. Aspoň takouto formou preukážeme vďaku,
že už viac než sedemdesiat rokov naša krajina
nepoznala utrpenie, ktoré vojny prinášajú. Nech
nám k tomu dopomôžu aj slová Alexandra Dubčeka, ktoré má vytesané na svojom pomníku:
„Nezahynie ten národ, ktorý sa riadi tak svojim
rozumom, ale i svojim svedomím“. Skúsme sa
teda vcítiť do uvedenej myšlienky a pokonať
s dobou, v ktorej v súčasnosti žijeme.
V neposlednom rade chcem poďakovať učiteľom
a nepedagogickým zamestnancom tunajšej ZŠ
s MŠ za ich prácu vo výchovnom vzdelávacom
procese, ako aj dobrovoľníkom (poľovníkom,
hasičom, sponzorom), ktorí nám pomáhajú pri
organizácii kultúrno-spoločenských podujatí. Pri
tejto príležitosti dávam do pozornosti pozvánku
na tradičné stavanie mája (30. 4.) a obľúbenú
letnú súťaž vo varení guláša (29. 6.).
Záverom mi dovoľte popriať vám i vašim blízkym
radostné a veselé veľkonočné sviatky.
Touto cestou zároveň želám veľa šťastia čerstvým
mladomanželom na spoločnej ceste životom,
symbolicky taktiež vítam v našom spoločenstve
najmladších spoluobčanov a srdečne blahoželám
ich rodičom!
MIROSLAV KOPČAN, starosta obce
Foto: Peter Zelíska
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KULTÚRNY ŽIVOT

VYCHUTNAJTE SI 45-ROČNÝ ZÁZNAM
PLNÝ DRINY AJ ROMANTIKY
V najväčšom svetovom systéme na zdieľanie
video súborov na internete (YouTube) pribudol
autentický film z bežného života našich predkov. Historický dokument má názov „Žatva
a mlatba v Dolnej Porube 1974“ a jeho autorom je Dušan Klimáček. „Rád spomínam na
starých rodičov a časy, keď sa rodina takto
svorne stretala. Veľa prázdnin som tu strávil aj
pasením dedkových kráv. Vtedy som si to však
nevážil, až postupom rokov som si uvedomil,
že išlo o veľkú romantiku. Pamätám si, ako boli
rozparcelované jednotlivé políčka okolo dedi-

ny, keď sme schádzali večer z kravkami z Osičia. Krásne na tom bolo aj to, že ja som sprvoti
cestu na Osičie nepoznal, ale poznali ju dokonale kravičky a tie ma tam doviedli. Večer ich
stačilo „pošibať“ a doviedli ma domov. Chystal
som sa ešte natočiť aj zvoz sena či obilia vozom
ťahaným kravami do doliny, lebo išlo o dosť
adrenalínový zážitok pri hamovaní cestou dolu.
Bohužiaľ, časovo mi to už nevyšlo,“ spomína
autor filmu žijúci v Starej Turej.
Napriek 45-ročnému odstupu sa na filmovom
páse určite spoznajú Peter Ďuračka, Mária

Kotešová, Mária Ilavská, Ján Koteš ml., Katarína a Štefan Károlyiovci či Miroslava Demková.
Filmár natočil dokument na 8 mm film Super 8.
V tom čase mal šestnásť rokov. „Druhá časť je
farebná a bol to jeden z mojich prvých farebných filmov. Cítil som k nemu veľkú zodpovednosť, lebo farebné filmy boli minimálne dvakrát drahšie ako čiernobiele. Nebol som vtedy
ešte zárobkovo činný, tak som na filmy väčšinou žobronil od rodičov. Nikdy nenamietali,“
doplnil Dušan Klimáček.
PETER MARTINÁK, Foto: orignallogo.com

Fotogaléria z fašiangovej veselice pod holým nebom
(Nádvorie kultúrneho domu v Dolnej Porube, 2. 3. 2019, Foto: Peter Zelíska)

VIAC
FOTOGRAFIÍ
NÁJDETE
NA WEBE OBCE:
www.dolnaporuba.sk
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HARMÓNIA TELA A DUCHA

KOMENTÁR OCHRANÁRA PRÍRODY: O drotároch a olejkároch
Je veľká pravda, že história je učiteľkou národa.
Keď sa pozerám v televízii na súťaž o najväčšieho Slováka, hneď som smutnejší. Novodobí manekýni nespĺňajú naše kritériá. A tak
vyberám z pamäte Slovákov iba niekoľko múdrostí. V Rusku pred revolúciou 1917 bolo evidovaných viac ako 120 drotárskych dielní –
firiem slovenských majstrov drotárov.
A olejkári i ďalší podomoví obchodníci boli
ďalšia veľká skupina. No nielen v Rusku, ale
i v ďalších krajinách, ba i za morom v Amerike
drotári ukázali úžasné majstrovstvo a životaschopnosť. Veď i drôtený nákupný kôš bol
v Amerike výrobok našich drotárov.
V Turzovke na námestí je krásna socha drotára
a mne sa zdá, že je strašne smutný...

Roky sa hovorí o duálnom vzdelávaní. Školy
zlikvidovali dielne. Ručné práce či remeslá sú
opľúvané. A žiaci? No predsa oni chcú byť
všetci manažéri. Všetci chcú len rozkazovať.
Ale komu? Je zarážajúce, že naše deti vozíme
do koncentračných táborov na exkurzie. Ale
prečo tam nevozia tých, čo sa považovali za
vyvolenú rasu? No a potomkovia týchto sú na
Slovensku majitelia firiem a my sme otroci...
Mám dávneho priatelia, ktorý má vo svojom
dome obrovskú zbierku výrobkov drotárskych
majstrov. Budatínsky zámok, kde je expozícia
drotárstva sa takýmito pokladmi pochváliť
nemôže. Súťaž „Remeslo má zlaté dno“ ukázala jeden zo smerov, kam ísť po škole. A deti?
Z ušiek aj z nosa im stále trčia drôty. Ale to nie

sú drotárski majstri. Pracujúci chodievali v
minulosti na zájazdy po veľtrhoch. Domov sa
vrátili pyšnejší, lebo na vlastné oči videli, že
i Slovensko má bohatstvo šikovných rúk.
V rodinách pri oslavách ba i pri zabíjačke sa
spomína na úsilie budovateľské... či skôr drinu.
Dnes sa chválime počtom vyrobených áut. Oni sa
tu vlastne len skladajú. Manažéri sú cudzári. Ale
potraviny dovážame. Žiaľ za poslednú jeseň na
Slovensku zhnilo, resp. sa znehodnotilo ovocie
a zelenina za 20 miliónov. To je strašidelné. Kto si
má spytovať svedomie? A drevo z slovenských
lesov predávame lacno do cudziny.
Uvedomujem si krutosť slov „dobre už bolo“...
Mládež naša, si naozaj držiteľkou rána?
ALFONZ LIŠKA

Farníci prispeli na pútnický dom
V prvú marcovú nedeľu bola v našej farnosti vyhlásená zbierka na podporu výstavby nového
pútnického domu na Malej Skalke. Priľahlý dvojvežový kostolík je súčasťou najstaršieho pútnického miesta na Slovensku s neďalekou zrúcaninou starobylého kláštora.
Investorom výstavby je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra. Predpokladaný termín dokončenia je stanovený na jún 2019. Ako konkretizoval duchovný otec našej farnosti Miroslav
Lysičan, v Omšení farníci prispeli na tento zámer sumou 1002 Eur, v Dolnej Porube 495 Eur,
spolu sa teda vyzbieralo 1497 Eur.
PETER MARTINÁK, Foto: autor

TJ SLOVAN: O neželanej návšteve
a novom začiatku žiakov

▲ Stav výstavby na Malej Skalke z prelomu februára a marca 2019
▼ Vizualizácia finálneho riešenia s termínom dokončenia v júni 2019

Zimná prestávka v rámci futbalovej sezóny sa
zdala pridlhá statnému paroháčovi, ktorý sa
v prvú februárovú nedeľu v areáli TJ Slovan
Dolná Poruba domáhal domáceho zápasu...
Lukratívny výhľad priamo pri hracej ploche si
prišiel rezervovať hneď zrána. Žiaľ, namiesto
lôpt v sieti uviazol samotný jeleň. Vystrašeného
a unaveného párnokopytníka napokon vyslobodila trojica privolaných miestnych poľovníkov –
Daniel Bežák, Miroslav Slivka a Stanislav Suchý ml.
Diera, ktorá po neželanej návšteve zveri zostala
v ochrannej sieti akoby predznamenala aj vstup
mužstva dospelých TJ Slovan do jarnej časti.
Našťastie po počiatočných zaváhaniach sa tím
opäť vrátil na víťaznú vlnu.
Fanúšikovia zaiste zaznamenali aj ukončenie
činnosti futbalových družstiev v Trenčianskych
Tepliciach. Vzniknutá situácia sa dotkla aj TJ
Slovan, keďže v kúpeľnom mestečku pôsobili
naši žiaci. V záujme zachovania futbalovej kontinuity sa vedenie TJ Slovan dohodlo so Žihlavníkom Omšenie na transformácii spoločného
mládežníckeho družstva. Za ústretovosť našim
susedom touto cestou ešte raz ďakujeme.
PETER MARTINÁK, Foto Daniel Bežák
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ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE

AKO JE TO S OBEDMI „ZADARMO“? (POKRAČOVANIE Z 1. STRANY)

ČO Z UVEDENÉHO VYPLYNIE V PRAXI?
■ Podmienky o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnu úhradu nákladov na činnosť školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolná Poruba sú
určené vo VZN č. 3/2019.
■ „Obedy zdarma“ sú obedy s dotáciou,
z čoho vyplýva, že sú kontrolovateľné a sankcionovateľné, a to ako prevádzkovateľ (školská jedáleň), tak i rodičia.
■ Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka prihlási dieťa na stravovanie prostredníctvom
zápisného lístka stravníka, ktorý obdrží pred
začiatkom školského roka v školskej jedálni.
■ Povinnosťou zákonných zástupcov bude
zodpovednosť za prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy. Odhlasovanie a prihlasovanie

v školskej jedálni sa od 1. 9. 2019 bude vykonávať najneskôr do 9.00 h predchádzajúceho
pracovného dňa – to znamená, že keby dieťa
ochorelo alebo rodič zabudol svoje dieťa
z nejakého dôvodu odhlásiť a oznámi to
v daný deň, už dieťa odhlásené nebude, ale
môže si prísť pre obed do obedára. V tomto
prípade uhradí plnú výšku podľa stravovacieho pásma a kategórie (MŠ = 1,19 €, I st. ZŠ =
1,01 €, II.st. ZŠ = 1,09 €), lebo v daný deň nie
je splnená podmienka – zúčastniť sa výchovno-vzdelávacieho procesu.
■ Dieťa, ktoré sa napríklad nezúčastní výchovnovzdelávacieho procesu v pondelok musí byť
odhlásené v piatok do 9.00 h. Dieťa, ktoré navštevuje MŠ iba v dopoludňajších hodinách
a odoberá iba desiatu, nemá nárok na dotáciu.

Dieťa, ktoré je v daný deň v MŠ alebo v ZŠ aspoň
jednu hodinu, má nárok na dotáciu i na stravu
(v prípade potreby, že by nebolo odhlásené
môže si obed zobrať do obedára). Pokiaľ by žiak
neodobral obed svojvoľne (nepríde na obed
vôbec a ani neoznámi, čo je s ním, taktiež sa
bude platiť plná suma).
■ V prípade, že rodič dieťa zo stravy neodhlási
a dieťa sa nezúčastní výchovno-vzdelávacieho
procesu, nemá nárok na dotáciu, rodič bude
musieť obed zaplatiť vo výške nákladov na
potraviny a réžie v hodnote 2,40 €.
■ Aby sa predišlo nedoplatkom, zo strany zákonných zástupcov vždy v mesiaci september
a január sa bude uhrádzať jeden plný mesiac tzv.
kaucia (t.j. mesačný predpis MŠ = 23,80 €, I.st. ZŠ
= 20,20 €, II.st. ZŠ = 21,80 €), ktorej zúčtovanie
a zároveň i zúčtovanie stravného sa bude vykonávať 2-krát ročne (január, september).
■ Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Dolná Poruba
nezabezpečuje diétne stravovanie a dieťaťu,
u ktorého podľa potvrdenia od ošetrujúceho
lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné
stravovanie, zriaďovateľ vyplatí dotáciu zákonnému zástupcovi dieťaťa pri splnení podmienok poskytnutia dotácie.
■ Záverom treba spomenúť informáciu Celoslovenskej sekcie pre školské stravovanie,
ktorá predložila Ministerstvu školstva, vedy,
výskumu a športu návrh na úpravu finančných pásiem pre stravovanie v zariadeniach
školského stravovania. O prípadnom schválení nových finančných pásiem budú zainteresované subjekty informované.
ADRIANA HOŠTÁKOVÁ
Foto: Daniela Marušincová

Školský život z prvej ruky

k mesiacu knihy, pletenie košíkov na hodinách
výtvarnej výchovy, aktivity predmetu „Človek
v prírode“ vyučovanie určite obohatili o nové
vedomosti a zručnosti. Deti v materskej škole si
mohli okrem fašiangového karnevalu priblížiť
primerane ich veku dôležitosť pravidiel cestnej
premávky, ktoré im sprostredkovala prostredníctvom besedy pracovníčka RÚVZ Trenčín.
I fakt dlhotrvajúcej chorobnosti žiakov nezatienil
vynikajúce výsledky školského kola recitačnej
súťaže v prednese prózy a poézie, ako
i reprezentácie v okresnom i krajskom kole biologickej olympiády, opätovných vynikajúcich výsledkov na stolnotenisovom turnaji o pohár
mesta Trenčianske Teplice či účasti na okresnom
kole matematickej súťaže Pytagoriáda. Takéto
výsledky, vychádzajúce z predispozícií a rozvoja
zručností žiakov spojených s ich prípravou sú
ovocím práce pedagógov, ktorým pri príležitosti
Dňa učiteľov na neformálnom stretnutí
v Trenčianskych Tepliciach poďakoval starosta
obce Miroslav Kopčan a zaželal im v ich náročnom
a zodpovednom povolaní veľa pedagogického
optimizmu, inšpirácie a tvorivosti i spoločenského
uznania. Zároveň pán starosta s riaditeľkou školy
poďakovali všetkým zamestnancom, ktorí sa
každodennou prácou podieľajú na zabezpečení
bezproblémovej prevádzky základnej i materskej

školy, školského klubu a jedálne.
Moje poďakovanie patrí i Združeniu rodičov pri
ZŠ s MŠ, ktorí investovali finančné prostriedky
do nových školských lavíc so stoličkami pre I.
stupeň a nové šatňové skrinky do materskej
školy a prostredníctvom brigádnickej činnosti
v MŠ prispeli ku veľkému urýchleniu upratovacích prác po osadení nových okien. ĎAKUJEME.
Nemôžem opomenúť fakt, že v exteriéri budovy
ZŠ boli osadné kamery, monitorujúce priestor
nielen proti zlodejom, ale i proti tým, ktorí
svojim konaním poškodzujú to, čo iní vybudovali
alebo o čo sa starajú.
V jarných a letných mesiacoch nás čaká okrem
vzdelávania sa ešte mnoho práce: slávnostná
akadémia ku Dňu matiek, eko-týždeň, exkurzie,
výlety, športové turnaje, súťaže, zber papiera,
renovácia parkiet v špeciálnej učebni, oprava
vstupnej brány a časti plotu pri budove ZŠ,
uskutočnenie projektu v MŠ do začiatku septembra. Je toho stále dosť, ale treba trpezlivo
pokračovať tak, ako bolo naplánované vo vízii
činnosti ZŠ s MŠ do roku 2019. Záverom mi
dovoľte poďakovať všetkým tým, ktorí túto víziu
pomáhajú napĺňať – zamestnancom základnej
i materskej školy, obecnému úradu, Združeniu
rodičov a priateľom školy.
PAVLÍNA VAKOŠOVÁ, riaditeľka ZŠ s MŠ

Počas prvých dvoch mesiacov druhého polroka
školského roka 2018/2019 sa stále niečo dialo.
Naši deviataci sa pod vedením pedagógov matematiky a slovenského jazyka pripravovali na
Testovanie – 9 a s triednou vyučujúcou sa zúčastnili preventívneho divadelného predstavenia
projektu Život bez závislosti „Biele deti v kruhu“
a následnej besedy, ktoré organizovalo Trenčianske osvetové stredisko. Žiaci 8. a 9. ročníka
sa spoločne prostredníctvom profesijného
kariérneho programu „Moja životná cesta“
mohli venovať svojej vízii profesijného životného
smerovania počas piatich vyučovacích hodín za
pomoci pracovníčok Centra pedagogickopsychologickej poradne Trenčín.
Tvorivá činnosť so stavebnicou Merkur i výstava
hračiek z minulého storočia sa zapáčila žiakom
6. a 7. ročníka v kaštieli v Dubnici nad Váhom.
Žiacky fašiangový karneval dal priebeh súťaživosti, radosti i spontánnosti po niekoľkotýždňovom trápení sa s kiahňami, ktorým sa v tomto
školskom roku až príliš zapáčilo v škole i škôlke...
Aktivity matematickej a finančnej gramotnosti,
návšteva tvorivých dielní galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, aktivity na hodinách
slovenského jazyka či krúžku slovenského jazyka
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MOZAIKA

SÚŤAŽ VO VARENÍ GULÁŠA
O POHÁR STAROSTU OBCE DOLNÁ PORUBA ( 9. ročník ) ● PRIHLÁŠKY na obecnom úrade a webe www.dolnaporuba.sk

JEDNO Z NAJOBĽÚBENEJŠÍCH LETNÝCH ZÁBAVNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ V REGIÓNE

HUDOBNÍ HOSTIA: „slovenský Bocelli“ Maroš Bango ● DUO Rytmus

29. 6. 2019 • od 9.00 h • areál TJ Slovan
PLNÍME SI DAŇOVÉ POVINNOSTI? PREVENCIA PRED POŽIARMI
Upozorňujeme občanov, ktorí v roku 2018 nadobudli akúkoľvek nehnuteľnosť dedením, kúpou, kolaudáciou, pristavili alebo nadstavili, či inak
zmenili, že sú povinní podať daňové priznanie na rok 2019 na základe
nového listu vlastníctva. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť na Obecnom
úrade v Dolnej Porube.
Vzhľadom na negatívny fenomén tzv. čiernych stavieb (v podobe všakovakých druhov prístreškov), ktorý sa čoraz markantnejšie prejavuje aj
v našej obci touto cestou v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 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. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady upozorňujeme občanov a vlastníkov, aby si podali daňové priznanie na všetky vlastniace nehnuteľnosti,
nadstavby, prístavby, drobné stavby a pozemky, ktoré vlastnia.
Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome
v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podá každá fyzická osoba
alebo právnická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá
ten, koho dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia
písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie
daňového priznania. Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí
daň z nehnuteľností rozhodnutím zástupcovi, ktorý podal príslušné
priznanie a pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, tomu z manželov, ktorý podal príslušné priznanie.
OCÚ DOLNÁ PORUBA

NAŠE SPOLOČENSTVO
V období 19. 1. 2019 – 3. 4. 2019...
▪ sa medzi nás narodili: FILIP ŠTEFANEC, LUCAS VLADO;
▪ nás navždy opustili: FERDINAND TROKAN, ANNA DIANOVÁ,
DUŠAN PÚČEK, MÁRIA JURENKOVÁ (rod. Gergelová);
▪ sa medzi nás prisťahovali: JANA DORIČKOVÁ z Novej Dubnice,
IVANA KRNÁČOVÁ zo Zvolenskej Slatiny, SAMUEL HLATKÝ, BRAYAN
HLATKÝ, ĽUBOŠ ĎURECH z Trenčianskych Stankoviec;
▪ sa zosobášili: ANDREA KOPČANOVÁ A PETER SOBČÁK v Košickej
Belej, JANA LOKAJOVÁ A ĽUBOŠ ĎURECH v Trenčíne.

POČET OBYVATEĽOV: 811 (431 mužov, 380 žien).

OCÚ DP

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne
upozorňuje občanov, v súvislosti so zabezpečením ochrany lesov pred
požiarmi a prevenciou proti vzniku požiarov v prírodnom prostredí,
na dodržiavanie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane
pred požiarmi a to najmä na zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov
a stromov a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže
dôjsť k jeho rozšíreniu. Za porušenie uvedených povinností môže byť
fyzickej osobe uložená pokuta vo výške 331,- Eur. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne ďalej žiada občanov,
aby bez meškania ohlásili na telefónnych číslach 150 alebo 112 každý
požiar spozorovaný v prírodnom prostredí a tak napomohli rýchlejšej
lokalizácii a likvidácii požiaru.
OCÚ DOLNÁ PORUBA

INZERUJTE
V DOLNOPORUBSKOM HLASE!
032/6597257 ● dolnoporubskyhlas@centrum.sk

Zásady pochovávania
Obecné zastupiteľstvo Dolná Poruba na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 4. 12. 2018 v súlade s § 11 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení n. p.
ukladá prísne dodržiavanie pochovávania zosnulých
podľa hrobových čísiel a len so súhlasom obecného úradu Dolná Poruba za účasti správcu cintorína.
OCÚ DP

LETNÝ VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU
MODRÉ NÁLEPKY: 8. 4., 23. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6., 17. 6., 1. 7., 15. 7.,
29. 7., 12. 8., 26. 8., 9. 9., 23. 9., 7. 10., 21. 10. 2019.
Zimný vývoz začne 4. 11. 2019.
RUŽOVÉ NÁLEPKY: 8. 4., 23. 4., 20. 5., 17. 6., 15. 7., 29. 7., 26. 8.,
23. 9., 21. 10. 2019.
Zimný vývoz začne 11. 11. 2019.
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