
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Priestor na titulke 
našich obecných 
novín dvakrát zatiaľ 
nedostala žiadna 
iná žena. ANNE 
ŠUPÁKOVEJ (90) sa 
to podarilo najprv 
vďaka umeleckému 
vyšívaniu krojov. 
Tentoraz sme sa 
s ňou pozhovárali 
na znak úcty k jej 

životnému jubileu, ktoré oslávila v januári. 
 
● Najstaršou Dolnoporubčankou je síce 
Alžbeta Čupalková (*1927), vy ste však naj-

staršou spomedzi všetkých ľudí, ktorí trvale 
žijú v našej obci. Ako sa vám to počúva? 
Čo už len na to taký starý človek môže povedať? 
Boh dal, Boh vzal... Musím brať život taký, aký je. 
Je to iné, než v päťdesiatke. Telo ma už neposlú-
cha tak, ako predtým, ale som rada, že sa ešte 
môžem aspoň sama obriadiť, že nepotrebujem 
nikoho obťažovať s celodennou starostlivosťou 
a že mi ako-tak slúži pamäť. 
● Môžete spresniť, z ktorej miestnej časti 
pochádzate? Odkiaľ pochádzali vaši rodičia?  
Priznám sa, že kedysi som pretelefonovala skoro 
tisíc korún, aby som zistila, odkiaľ mám deda. 
Ľudí s takým menom tu žilo viacero. Mama 
pochádzala od Martiškov, za potokom pod 
Hôrkou boli staré chalúpky, neskôr si približne 

v týchto miestach postavil dom Rudolf Dorička. 
Čo sa týka otca, neviem, kde presne býval, Ďat-
kovcov tu bolo veľa. Zomrel, keď som mala deväť 
rokov, ako mladú ma to až tak nezaujímalo. 
● Kde ste sa narodili?  
Voľakde doma na posteli (smiech)... Asi niekde 
U Juhása, tak nás volali. Bolo to na hornom konci. 
● Dokážete si vyloviť z pamäte najstaršie 
obrázky, ako vyzeralo okolie vášho príbytku? 
Pri nás býval Ján Gergel, ktorý mal vedľa posta-
venú maštaľ. Moji bratia postavili z kameňa 
provizórny priestor pre kozy, okolo po dvore 
behala hydina. Dnes sa často sama seba pýtam, 
ako sme sa tam v tej jednej izbičke mohli po-
mestiť štyria súrodenci aj s rodičmi. 

► POKRAČOVANIE NA 5. STRANE 

Bezplatne distribuovaný štvrťročník o živote  
v obci Dolná Poruba 
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DOLNÁ PORUBA MÁ VYNOVENÉ WEBOVÉ 
SÍDLO. OBJAVTE HO: dolnaporuba.sk 

» s. 3 

TUNAJŠÍ KOLEDNÍCI PRVÝKRÁT TROMFLI 
FARNÍKOV ZO SUSEDNÉHO OMŠENIA 

 » s. 6 

HLAS SA PÝTA ZA VÁS: ROZHOVOR S NAJSTARŠOU OBČIANKOU 

OPRAVENÝ PAMÄTNÍK 

NEZNÁMYCH VOJAKOV 
 

Viac na 5. strane. Foto: Peter Martinák 

V DECEMBRI 2019 ZASADALO OBECNÉ 
ZASTUPITEĽSTVO. ČO RIEŠILO? 

 » s. 2 
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ZO ZÁPISNICE ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Z 10. 12. 2019 
 

 

K BODU: SCHVÁLENIE PROGRAMU 
ZASADNUTIA OZ 
 

● Otvorenie zasadnutia 
● Určenie overovateľov zápisnice 
● Schválenie programu zasadnutia 
● Kontrola plnenia uznesení 
● Návrh na zmeny rozpočtu rozpočtového 
roka 2019 rozpočtovým opatrením č. 1/2019  
● Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 
rozpočtu Obce  Dolná Poruba na rok 2020 
a nasledovné dva roky 2021 a 2022  
● Návrh rozpočtu Obce Dolná Poruba 
a rozpočtovej organizácie na roky 2020–2022 
● Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce pri OZ Dolná Poruba na I. polrok 2020 
● VZN č. 1/2020 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na území Obce 
Dolná Poruba 
● VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdové náklady pre materskú 
školu a školské zariadenia zriadené na území 
Obce Dolná Poruba 
● Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva 
Dolná Poruba na rok 2020 
● Návrh Zmluvy o nájme č. 1/2020 kaderníc-
tvo Tašárová Monika 
● Návrh nájomnej zmluvy s TJ Slovan Dolná 
Poruba 
● Návrh Zmluvy o nájme hnuteľnej veci – 
motorového vozidla  PRAGA V3S 
● Žiadosti 
● Informácie starostu obce 
● Rôzne 
● Záver 

 
K BODU: NÁVRH ROZPOČTU OBCE DOLNÁ 
PORUBA A ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE NA 
ROKY 2020–2022 
 

Starosta obce predložil obecnému 
zastupiteľstvu Rozpočet obce Dolná Poruba a 
RO – Základnej školy s materskou školou Dolná 
Poruba na rok 2020 a nasledovné roky 2021–
2022 na úrovni hlavných kategórií ekonomickej 
klasifikácie. Rozpočet na rok 2020 vychádzal 
z vývoja hospodárenia obce predchádzajúceho 
roka a očakávanej skutočnosti roka 2019, 
ktorého dosiahnuté ukazovatele boli 
východiskom roka 2020 v zmysle zákona č. 
493/2011 Z.z., čl.9 ods. 1. Rozpočet obce a RO 
pre rok 2020–2022 bol zostavený v členení 
podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej 
klasifikácie podľa novely zákona č. 583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách. Predložený 
návrh rozpočtu obce pre rok 2020 je po jeho 
schválení OZ záväzný. Rozpočet na rok 2020 
bez príjmových operácii je zostavený ako 
schodkový, keď celkové bežné príjmy 
predstavujú hodnotu 576 990 €, kapitálové 
príjmy predstavujú hodnotu 42 600 € 
a príjmové finančné operácie predstavujú 
výšku 65 702 €. Celkové bežné výdavky pred-
stavujú hodnotu 576 990 €, kapitálové výdavky 
sa predpokladajú čerpať vo výške 50 000 € 

a finančné operácie vo výdavkovej časti 
rozpočtu nie sú rozpočtované. Bežný rozpočet 
je zostavený ako vyrovnaný. Pri schvaľovaní 
rozpočtu hlasovali poslanci OZ jednomyseľne 
za schválenie rozpočtu. Rozpočet na originálne 
kompetencie na rok 2020 pre prevádzky 
Materskej školy, školskej jedálne a školského 
klubu bol zostavený podľa určenej výšky 
finančných prostriedkov vo VZN č. 2/2020 
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové 
náklady pre materskú školu a školské 
zariadenia zriadené  na území obce Dolná 
Poruba. V oblasti prenesených kompetencií 
dotácie štátu na ZŠ platí pravidlo: koľko pošle 
štát, toľko sa na účet RO - ZŠ presúva. Znížením 
počtu žiakov obec musí dofinancovať finančné 
prostriedky na prenesené kompetencie na 
činnosť a prevádzku  Základnej školy na rok 
2020 vo výške 28 410 €. Návrh rozpočtu obce 
pre roky 2021–2022 nie je záväzný, má len 
informatívny charakter. 

 
K BODU: VZN Č. 2/2020 O URČENÍ VÝŠKY 
DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDOVÉ NÁKLADY 
PRE MATERSKÚ ŠKOLU A ŠKOLSKÉ 
ZARIADENIA ZRIADENÉ NA ÚZEMÍ OBCE 
DOLNÁ PORUBA  
 

Starosta obce predložil poslancom OZ, po 
prekonzultovaní s finančnou komisiou pri OZ 
a zástupcami rozpočtovej organizácie – 
Základnej školy s materskou školou, na 
schválenie VZN č. 2/2020 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre 
materskú školu a školské zariadenia zriadené 
na území obce Dolná Poruba, ktoré poslanci OZ 
jednomyseľne schválili. Uvedeným nariadením 
sa určujú podrobnosti financovania 
materských škôl a školských zariadení na území 
obce Dolná Poruba v zmysle § 6 ods. 12 písm. c) 
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, nariadenia vlády č. 
370/2016 Z. z. a nariadenia vlády SR č. 
356/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. 
o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov. 
Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 2/2020  
nadobúda účinnosť od 1. 1. 2020. 

 
K BODU: NÁVRH ZMLUVY O NÁJME Č. 1/2020 
(KADERNÍCTVO TAŠÁROVÁ MONIKA) 
 

Starosta obce predložil poslancom OZ Zmluvu 
o nájme č. 1/2020 uzatvorenú podľa § 663 
a násl. ustanovení Občianskeho zákonníka č. 
40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov medzi 
zmluvnými stranami prenajímateľom Obcou 
Dolná Poruba a nájomcom Monikou Tašárovou, 
rod. Marekovou, ktorej predmetom je prenájom 
miestnosti v Kultúrnom dome v Dolnej Porube 
na dočasné užívanie, za účelom prevádzkovania 
a poskytovania kaderníckych služieb občanom. 
Na zasadnutí OZ sa poslanci uzniesli na zvýšení 
nájomného a cenu nájmu stanovili vo výške 45 € 
na mesiac. Zmluva o nájme č. 1/2020 je platná 
od 1. 1. 2020 a nájom sa uzatvára na dobu 
určitú do 31. 12. 2022. 
 
K BODU: INFORMÁCIE STAROSTU OBCE   
 

Starosta informoval poslancov OZ 
o vypracovanej a predloženej cenovej ponuke 
od firmy ATIPIC s.r.o., Dolný Kubín na zhotove-
nie mozaiky na budove Základnej školy v Dolnej 
Porube. Poslanci túto informáciu zobrali na 
vedomie a uložili starostovi osloviť i ďalšie 
firmy, ktoré by vypracovali a predložili cenovú 
ponuku na zhotovenie mozaiky. A na základe 
cenových ponúk vykonať prieskum trhu. 

Zapísala ZUZANA VÁNIOVÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VECI VEREJNÉ 

CENNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB 
PESTOVATEĽSKÁ PÁLENICA S.R.O. 

 

● Cena za  1 liter vypáleného destilátu: 4,70 € (cena s DPH) 
● Cena za práce vykonané pracovným strojom JCB – 2 CX: 1 hodina / 20,- € 
    (pre občanov s trvalým pobytom v Dolnej Porube) 

● Cena za práce vykonané pracovným strojom JCB – 2 CX: 1 hodina / 25,- € 
    (pre občanov mimo Obce Dolná Poruba) 

● Cena za práce vykonané pracovným strojom JCB – 2 CX: 1 hodina / 35,- €  
    (pre podnikateľské subjekty) 

● Cena za výber septika fekálnym vozidlom: 1 výber / 18,- € (pre občanov D. Poruby) 

● Cena za výber septika fekálnym vozidlom: 1 výber / 29,- € (pre občanov Omšenia a    
    pre podnikateľské subjekty v obci Dolná Poruba) 

● Cena za výber septika fekálnym vozidlom: 1 výber / 34,- € (pre občanov Trenč. Teplíc) 

● Cena za výber septika fekálnym vozidlom: 1 výber / 39,- € (pre podnikateľské subjekty   
    v Trenčianskych Tepliciach, Omšení a na Baračke) + poplatok za čističku (ČOV) 

● Prenájom Multikáry: 1 hodina / 10,- € 
● Prenájom Opel CAMPO SPORTS: 1 hodina / 10,- € 
 

Vzhľadom na to, že dňom 01. 05. 2019 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 uvedené v bodoch 
2.-10. sa pripočítava výška DPH (20%). Ceny sú uvedené bez DPH. 
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VYNÚTENÉ ZVÝŠENIE POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY 
 

Obecné zastupiteľstvo Dolná Poruba na svojom decembrovom zasadnutí schválilo Všeobecne 
záväzné nariadenie (VZN) č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Dolná Poruba. 
VZN vychádza v súlade s § 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. Toto VZN č. 1/2020 bolo viackrát 
prerokované na zasadnutí finančnej komisie pri OZ i medzi poslancami, z dôvodu toho, že od spo-
ločnosti Márius Pedersen a.s., Trenčín, ktorá zabezpečuje v obci zber a odvoz komunálneho odpa-
du, bolo obci doručené oznámenie o zvyšovaní cien za zneškodnenie odpadu na skládkach odpa-
dov, zákonného poplatku a o zmene ceny vývozu nádob na komunálny odpad pre rok 2020. 
Po prepočte zvýšených nákladov za vývoz komunálneho odpadu, na zneškodnenie odpadu a po-
platku za uloženie odpadu ako i zvýšenia poplatku za triedenie odpadu je nevyhnutné zvýšiť popla-
tok za KO pre občanov nasledovne: 31,25 € / os. (nádoby s modrou nálepkou); 23,80 € / os. (nádoby 
s ružovou nálepkou); 5 € / os (občania pracujúci v zahraničí a študenti). 
Starosta predniesol návrh na zníženie poplatku za KO o 15 % pre občanov v dôchodkovom veku (od 
62 rokov a viac) a pre deti z rodín, ktoré majú 3 a viac deti (ide o deti do 6 rokov, školopovinné 
a deti s vyživovacou povinnosťou). V prípade, že v nasledujúcom roku nebude miera separovania 
odpadov na tej úrovni, ktorú stanovil obciam a mestám štát, môžeme očakávať ďalšie zvyšovanie 
výdavkov rozpočtu v oblasti odpadového hospodárenia. Starosta skonštatoval, že za danej situácie 
a v dôsledku zvýšených poplatkov za skládkovanie či už zo strany štátu, ale aj samotných prevádz-
kovateľov jednotlivých skládok odpadu nemáme momentálne inú možnosť, ako pristúpiť ku schvá-
leniu návrhu. V budúcnosti sa môžeme zamýšľať aj nad inými alternatívnymi možnosťami, resp. 
spôsobmi, ktoré je však treba v spolupráci so zbernou spoločnosťou dôkladne preskúmať a zvážiť. 
Pokiaľ však ako obec nedosiahneme vyššiu, resp. štátom stanovenú mieru (%) vyseparovania jed-
notlivých druhov odpadov a predpísané množstvá, poplatky za ne sa budú v budúcnosti naďalej 
zvyšovať. Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 1/2020  nadobúda účinnosť od 1. 1. 2020. 

ZUZANA VÁNIOVÁ – ANNA ĎUROVCOVÁ

 

DOLNÁ PORUBA MÁ VYNOVENÉ INTERNETOVÉ SÍDLO: www.dolnaporuba.sk 
 

 
 

Od januára 2020 majú používatelia internetu k dispozícii prístup k vynovenému webu obce Dolná Poruba. Z hľadiska administrácie je kľúčové, že všet-
ko podstatné si obec odteraz dokáže spravovať vo vlastnej réžii, čo výrazne prispeje k operatívnejšiemu ovládaniu a v konečnom dôsledku k ozajstnej 
aktuálnosti stránok. Administrácia prebieha v najnovšej verzii redakčného systému CMS FLOX 3 vyvinutom spoločnosťou BiznisWeb. Pre bežných 
návštevníkov oficiálneho webu obce to znamená, že po vyše dvojmesačnom procese migrácie a obsahových úprav na nich čaká intuitívne menu, 
prehľadné sekcie s množstvom dynamických bannerov či úplne nová elektronická úradná tabuľa so zverejnenými dokumentmi a tlačivami pre rýchlej-
šie vybavenie administratívnych požiadaviek občanov. 
Samozrejmosťou je kompatibilita a zobrazovanie na mobiloch. Obsah a dizajn nášho webu sa automaticky prispôsobí veľkosti displeja vášho mobilné-
ho zariadenia. Texty zostanú dobre čitateľné, obrázky viditeľné a menu vždy dostatočne veľké. V talóne však máme množstvo ďalších funkcionalít, aby 
sme aj v tomto smere držali krok s dobou a vychádzali v ústrety ľuďom.                                            PETER MARTINÁK; Foto: PRTSCN www.dolnaporuba.sk          

AKTUÁLNA TÉMA 

BLÍŽIA SA PARLAMENTNÉ 
VOĽBY ´2020 
 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky 
rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do 
Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň 
ich konania na sobotu 29. februára 2020.  
Voľby sa konajú od 07.00 do 22.00 h, v našej 
obci v kultúrnom dome. 
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej repub-
liky má občan Slovenskej republiky, ktorý najne-
skôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. 
Volič môže voliť aj mimo územia Slovenskej 
republiky poštou, ak má trvalý pobyt na území 
Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava 
mimo jej územia. Takéto právo využilo osem 
voličov, prihlásených na trvalý pobyt v obci 
Dolná Poruba (z Českej republiky, Talianska, 
Švajčiarska, Rakúska a Spojeného kráľovstva 
Veľkej Británie a Severného Írska). 
Voliči si budú vyberať z kandidátov 25 politic-
kých strán, politických hnutí a koalícií, ktoré 
podali kandidátnu listinu pre voľby do Národnej 
rady Slovenskej republiky v roku 2020. 
Podrobnejšie informácie vrátane zoznamu 
kandidátov sú dostupné na webovej stránke 
Ministerstva vnútra SR v sekcii Verejná správa. 

DANA SUCHÁ 
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MOJIMI OČAMI  

 

 
 

Vážení spoluobčania, 
opäť spoločne prežívame atmosféru prvých dní 
Nového roka 2020. 
Vianočné sviatky a Nový rok sú obdobím, keď 
každý túži byť so svojimi najbližšími, jednak s 
rodinou alebo priateľmi. Táto sviatočná nálada 
nás nabáda zamýšľať sa nad určitým časovým 
úsekom nášho života. Oveľa citlivejšie vtedy 
prehodnocujeme niektoré rozhodnutia, ktoré 
sme v minulom roku urobili. 

Predchádzajúci rok bol pre nás veľmi náročný 
a vyčerpávajúci. S istotou však môžeme pove-
dať, že aj úspešný. Získali sme dotáciu na projekt 
„Zníženie energetickej náročnosti budovy ma-
terskej školy“, ktorý sme realizovali počas škol-
ských prázdnin. Išlo o náročné stavebné práce, 
keďže sme boli pod časovým tlakom. Samotný 
rozsah prác spočíval vo výmene vykurovacieho 
systému, okien, radiátorov, elektrických rozvo-
dov a svietidiel, zateplenia obvodového plášťa 
strechy či vo vybudovaní nájazdovej rampy.  
Počas vyučovacieho procesu sa nám podarilo 
z dotácie z Envirofondu zatepliť obvodový plášť 
a strechu základnej školy v našej obci, súčasťou 
čoho bola výmena schodiskového sklobetónu, 
hromozvodov, parapetných dosiek atď. Opravili 
sme tiež schody do areálu ZŠ. 
Z vlastných finančných prostriedkov sme ukonči-
li projekt „Úprava verejného priestranstva v cen-
trálnej časti obce“ a opravili cestu v lokalite 
Ondrejíčky. Pri tejto príležitosti verejne ďakujem 
za pomoc urbárskej obci – pozemkovému spo-
ločenstvu a spoločnosti Drevoporez. 
Podarilo sa nám, i keď na druhý krát, získať 
dotáciu na zakúpenie osobného motorového 
vozidla. 
Nový ochranný náter dostala i strecha budovy 
futbalových kabíny TJ Slovan, kde práce i náte-
rovú hmotu zabezpečili naši futbalisti. 
Zároveň sme začali s prácami na miestnom 
cintoríne, kde sme v spodnej časti nainštalovali  

ochranný elektrický ohradník proti voľne žijúcej 
zveri a tiež sme reštaurovali pomník neznámych 
sovietskych vojakov. 
Počas roka 2020 chceme dokončiť už dávnejšie 
naplánované práce na dome smútku a tiež vý-
menu oplotenia na cintoríne. Do plánu sme 
zaradili taktiež opravu cesty v lokalite Dolinky. 
Vo februári nás čakajú parlamentné voľby – bu-
deme si voliť poslancov a teda i jednotlivé poli-
tické strany, ktoré budú zostavovať vládu SR. 
Sme malý národ, ale s bohatou históriou, tradí-
ciami a hodnotami. Preto vám želám, aby ste 
mali šťastnú ruku pri výbere kandidátov do 
Národnej rady SR.  
V závere chcem poďakovať všetkým, ktorí nám 
nezištne pomáhali napĺňať naše ciele – či už 
v oblasti pracovnej, hospodárskej, kultúrnospo-
ločenskej alebo športovej. Osobitne ďakujem 
nášmu učiteľskému zboru ZŠ a MŠ a personálu, 
ktorý prejavil obrovskú dávku trpezlivosti pri 
vykonávaných stavebných prácach v budovách 
ZŠ a MŠ a taktiež rodičom. Už tradične nám boli 
nápomocní naši poľovníci, muzikanti  Nedielkov-
ci, dobrovoľní hasiči a ďalší. Za to vám patrí 
všetkým veľká vďaka. 
Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som sa 
vám v mene svojom, ako i v mene poslancov 
obecného zastupiteľstva, zaželal veľa zdravia, 
šťastia, rodinnej a osobnej pohody! 

MIROSLAV KOPČAN, starosta obce 
Foto: Peter Zelíska 

 

Obec pomohla zmierniť následky dvoch tragédií 
 

Obecné zastupiteľstvo Dolná Poruba sa jednohlasne uznieslo na podpore spoločnej zbierky pre 
obce Kolíňany a Jelenec za účelom zmiernenia neopísateľnej bolesti rodín priamo dotknutých 
dopravnou nehodou. K tragédii došlo 13. novembra 2019, keď po dopravnej nehode nákladného 
auta a autobusu pravidelnej linky Nitra – Kolíňany – Jelenec zahynulo dvanásť osôb vo veku od 
15 do 70 rokov. Obec Dolná Poruba prispela dotknutým rodinám z rozpočtu obce finančným 
príspevkom v sume 100 Eur prostredníctvom zriadeného transparentného účtu. 
Obecné zastupiteľstvo nenechala ľahostajným ani decembrová tragédia v Prešove. Na zmierne-
nie zložitej životnej situácie mnohých dotknutých rodín po výbuchu plynu v bytovke na prešov-
skom sídlisku prispela obec Dolná Poruba finančným darom v sume 200 Eur prostredníctvom 
verejného účtu. Výbuch plynu a následný požiar v 12-podlažnej bytovke na Mukačevskej ulici 
v Prešove 6. decembra 2019 neprežilo osem ľudí.                                               PM; Foto: tvkosice.sk 
 

 

MEDZI NAMI 

POVINNÁ 
REGISTRÁCIA 
HOSPODÁRSKYCH 
ZVIERAT 
 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slo-
venskej republiky (ŠPVS) upozorňuje, že Eu-
rópska komisia vydala v roku 2018 vykonávacie 
rozhodnutie pre niektoré členské štáty Európ-
skej únie, vrátane Slovenskej republiky, o iden-
tifikácii a registrácii hospodárskych zvierat. 
Podľa § 40 zákona č. 39/2007 Z.z. o vete-
rinárnej starostlivosti je vlastník alebo držiteľ 
hospodárskych zvierat povinný pred začatím 
chovu požiadať Regionálnu veterinárnu a po-
travinovú správu Trenčín (Súdna ulica č. 22, 
911 01 Trenčín) o registráciu chovu hospo-
dárskych zvierat v Centrálnej evidencii hos-
podárskych zvierat. Na registráciu slúži samo-
statné tlačivo. 
Povinnosť registrácie sa týka už od 1 ks hovä-
dzieho dobytka, 1 ovce, 1 kozy, 1 ošípanej 
alebo 1 koňa. 
Nesplnenie registračnej povinnosti je sankci-
onovateľné a hrozí zaň mastná pokuta. 
Pre fyzické osoby predstavuje výška pokuty 
100 – 400 Eur, pre právnické osoby (podnika-
teľov) sa môže sankcia vyšplhať až na úroveň 
400 – 3500 Eur. 

PETER TVRDOŇ; Zdroj: RPVS 
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Po rokoch je obnovený pamätník 
neznámych sovietskych vojakov 
 

Na miestnom cintoríne sú v spoločnom hrobe 
pochovaní štyria neznámi vojaci z druhej sveto-
vej vojny, ktorí zahynuli v chotári obce počas 
oslobodzovacích bojov. Náhrobok bol odhalený 
10. apríla 1973 pri príležitosti 28. výročia oslo-
bodenia obce. Pozostáva z päťcípej hviezdy a 
nápisu na doske z čierneho kameňa „Na večnú 
pamäť neznámym vojakom Sovietskej armády, 
ktorí padli pri oslobodzovaní obce Dolnej Poru-
by v apríli 1945“. 
Zub času a vplyv poveternostných podmienok 
sa podpísal na celkovom stave miesta ich po-
sledného odpočinku. Pamätník preto pred pár 
týždňami dostal celkom nový vzhľad. Stavebno-
rekonštrukčné práce vykonával pán Filip Cichý z 
Hrabovca nad Laborcom z poverenia Veľvysla-
nectva Ruskej federácie v Slovenskej republike. 
Ambasáda financovala obnovu hrobu pri príleži-
tosti 75. výročia oslobodenia obce. 

Ako priblížil Miroslav Leník z mesta Humenné, 
ktorého firma realizovala obnovy hrobov voja-
kov Červenej armády aj v okresoch Prievidza a 
Považská Bystrica, v našej obci boli najprv ob-
novené a posilnené základy spoločného hrobu. 
Potom sa pristúpilo k vyrovnaniu prepadnutých 
rámov, demontáži poškodenej tabule s nápismi, 
kompletnému vyčisteniu pomníka, výrobe a 
montáži novej tabule s pozlátenými nápismi.  
Realizátor rekonštrukcie následne zriadil nový 
obklad z prírodného kameňa, z hrobového 
miesta vybral zeminu, na terén položil fóliu 
proti prerastaniu trávy a aplikoval vrstvu okras-
ného kameňa. „Nakoniec sme naimpregnovali 
celé hrobové miesto vode a prachu odolným 
nástrekom a terén okolo hrobového miesta sme 
vyrovnali a vysiali tam parkovú trávu,“ doplnil 
Miroslav Leník. 

PETER MARTINÁK; Foto: Peter Martinák 

 

DOKONČENIE ROZHOVORU S ANNOU ŠUPÁKOVOU - najstaršou 
občiankou žijúcou v Dolnej Porube 
 

● Zostali vám z detstva nejaké spomienky na 
tunajší spôsob života? Ako vyzerala dedina 
pred druhou svetovou vojnou a tesne po jej 
skončení? 
Cesta z horného konca ku kostolu bola hrbo-
ľatá, ako po Košienkach. Autá tu vtedy nejaz-
dili. Kto mohol, zapriahol si koňa alebo kravu. 
Keď cez vojnu prišli rumunskí vojaci, stravova-
li sa v našom domčeku. Nad hlavami nám 
preletúvali míny, ktoré Nemci púšťali 
z hradskej cesty. Po oslobodení sme sa nahá-
ňali po opustených bunkroch v okolí a hľadali, 
či si tu vojaci niečo nezabudli... Detstvo som 

mala veru pekné. 
● Ešte v roku 1958 slúžilo ako centrálny zdroj 
pitnej vody v obci päť studní. S výstavbou 
verejného vodovodu sa začalo v roku 1969. 
Záverečnú etapu sa podarilo zrealizovať v 
roku 1975. Výkopové práce boli úzko späté 
aj s vašimi mozoľmi. Môžete priblížiť túto 
kapitolu? 
Bolo to ťažké aj smiešne zároveň. Keď som 
raz na poli pásla kozy s malými synmi, bola 
som bez roboty, oslovil ma jeden z majstrov – 
pán Malo, ktorý išiel okolo a dozeral na reali-
záciu stavby. Vraj, čo len tak nečinne sedím. 

Skoro som sa nezdržala... Slovo dalo slovo 
a ponúkol mi, že veď robotu mám nad hlavou. 
Na druhý deň som už hnala kozy aj s deťmi 
hore až pod zrazy, kde vyviera voda. Priradili 
ma k partii robotníkov Vodohospodárskych 
stavieb na čele s Lukáčom Cíbikom. Všetko 
sme kopali ručne. Mechanizmy prišli až pod 
Brodky, bagrovali od senníka v Hlbokej sme-
rom pod Končinu. Potom sme zase my pokra-
čovali ručne smerom do dediny. 
● V čom sa obec za uplynulých deväťdesiat 
rokov, podľa vás, najviac zmenila? 
Ťažko povedať. Každá doba má svoje. Pri-
budlo dosť domov. Za komunizmu nás trápili 
kontingenty, namiesto toho, čo mohli doma 
zjesť deti, museli sme odovzdať štátu. Ne-
chcem hádzať všetkých ľudí do jedného vreca, 
ale aj keď v minulosti žili skromnejšie, boli 
veselší, nezávideli si a viac pomáhali jeden 
druhému. Doma sa neodporovalo, robota 
nesmrdela. 
Zmenu možno vystihuje aj tento príklad – keď 
som pátrala po pôvode rodiny, lebo mi to 
stále vŕta hlavou, mnohí, ktorí boli uvedení na 
matričných dokumentoch a mohli mi poskyt-
núť bližšie informácie, boli zdržanliví, lebo si 
mysleli, že mám záujem o ich pozemky... 
● Touto cestou vám blahoželáme 
k životnému jubileu. Čo si želáte k 90. naro-
deninám vy osobne? 
Len zdravie. Nemôžem žiť dvesto rokov, takže 
aspoň primerané zdravie, aby som dokázala 
zvládnuť základné veci. Po tom všetkom, čím 
som si v živote prešla, by som si nikdy nepo-
myslela, že sa dožijem takéhoto veku. Bez 
Pána Boha by sa to nepodarilo. 

PETER MARTINÁK; Foto: PM, archív A.Š. 

KULTÚRNY ŽIVOT 

Anna Šupáková s Evou Kopčanovou počas výstavby verejného vodovodu 
v Trenčianskych Tepliciach. 
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DOLNOPORUBSKÍ KOLEDNÍCI TROMFLI FARNÍKOV Z OMŠENIA 
 

Počas uplynulých vianočných sviatkov naše 
domácnosti opäť navštevovali tzv. betlehemci, 
ktorí zvestovali biblický príbeh o narodení Ježiša 
Krista. V poradí už 25. ročník koledovania detí 
„Dobrá novina“ bol tradične spojený so zbierkou 
pre núdznych v treťom svete, predovšetkým na 
pomoc chudobným deťom v Afrike. Téma jubi-
lejného ročníka „Buďme požehnaní(m)“ je 
orientovaná predovšetkým na dlhoročnú spolu-
prácu s Katolíckou diecézou Lodwar, ktorá sa 
nachádza na severe Kene. Svojimi rozmanitými 
pastoračnými a rozvojovými programami sa 
stará o dušu aj telo obyvateľov Turkany. 
Diecéza Lodwar vznikla v roku 1978, predtým  

bola desať rokov Apoštolskou prefektúrou 
Lodwar. Svojou rozlohou je totožná s krajom 
Turkana, ktorý sa rozprestiera na rozlohe 77-
tisíc km2. Je to obrovské územie, kde diecéza 
neostáva iba pri šírení evanjelia vo svojich 27 
farnostiach a vyše 300 filiálkach. 
Za rozvojové iniciatívy diecézy zodpovedá Ca-
ritas Lodwar. Má osem oddelení – Voda a hy-
giena, Obživa a poľnohospodárstvo, Zdravie, 
Vzdelávanie, Deti a ochrana práv detí, Spravod-
livosť a pokoj, Pomoc pri hlade a obnove, So-
ciálny úrad a Sv. Vincent de Paul. Nasadenie jej 
pracovníkov zlepšuje život nielen jednotlivcov, 
ale aj rodín a celých komunít. DOBRÁ NOVINA  

spolupracuje s diecézou od roku 1999. 
Okrem aktivít Caritas Lodwar podporí Dobrá 
novina z výťažku zbierky aj ďalšie rozvojové 
projekty pre ľudí v núdzi v Ugande, Etiópii, Kame-
rune, Južnom Sudáne, Keni, Rwande a Tanzánii. 
Ako informovala koledníčka Kristína Bavlnková, 
prostredníctvom vianočného koledovania Dobrá 
novina sa v 66 domoch v Dolnej Porube podarilo 
vyzbierať rekordných 1066 eur. Je to o 56 eur 
viac než vlani. Prvýkrát v histórii miestni koledníci 
vyzbierali väčšiu sumu než v susednej obci Om-
šenie, kde vykoledovali v 45 domoch 1037 eur. 

PETER MARTINÁK 
Foto: Mária Bežáková, PM, dobranovina.sk 

 

     
 

PANORAMA naštartovala mohutný finiš 
 

Futbalový oddiel TJ Slovan Dolná Poruba má za sebou jedno z najvydarenejších období za uplynulé 
roky. Po polovici súťaže 7. ligy Sever zimuje na 2. priečke s bilanciou 10 – 0 – 4 a minimálnym jed-
nobodovým mankom na vedúci Cementár Horné Srnie. Do jarných bojov o špicu tabuľky katapulto-
val reprezentantov obce najmä vydarený záver jesene. Nemalý podiel na výsledkoch a bojovných 
výkonoch malo aj posedenie s večerou v hoteli Panorama v Trenčianskych Tepliciach, ktoré kolektív 
stmelilo a pomohlo mu k plnému bodovému zisku zo zápasov v Drietome a Dubodieli. Vedeniu 
a prevádzkarovi spomenutého hotela touto cestou ešte raz ďakujeme za pohostenie. 
TJ Slovan ďakuje za priazeň v minulom roku všetkým fanúšikom a za podporu sponzorom (v abe-
cednom poradí): Bežák Daniel, Bežák Milan (N. Dubnica), Boledovič Igor, GaMa Partners, Giacko 
Michal, Hlásny Peter, Hrbáček Roman, JUDr. Kopčan Miroslav, Obecný úrad Dolná Poruba, Púček 
Ján, Mgr. Slivková Ingrid, Ing. Suchý Ján, Suchý Milan, Suchý Miroslav, Suchý Rastislav, Šlesárik 
Peter, Urbárska obec – pozemkové spoločenstvo Dolná Poruba. 
Jarnú časť začne TJ Slovan na ihrisku Trenčianskej Teplej (15. 3. 2020), o týždeň neskôr (22. 3. 2020) 
privíta doma ďalšieho ašpiranta na titul – Dolnú Súču.                     PETER MARTINÁK; Foto: PM 
 

 

HARMÓNIA TELA A DUCHA 

PUTOVANIE RELIKVIÍ  
SV. VINCENTA DE PAUL 
 

Po rôznych miestach Slovenskej republiky 
putoval od septembra do decembra 2019 re-
likviár životnej veľkosti s pozostatkami sv. Vin-
centa de Paul. Cieľom bolo oboznámiť verej-
nosť so životom a dielom veľkého francúzske-
ho svätca 17. storočia. Zároveň priniesť jeho 
orodovanie ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. 
Relikviár v životnej veľkosti (80 x 60 x 200 cm) 
bol vyrobený z polyuretánovej peny a je pokry-
tý živicou, aby sa zabezpečila ľahkosť a jedno-
duchá manipulácia. Váha sochy bez sklenenej 
schránky je 11,4 kg. Vlastná relikvia z kostí 
svätca (1581-1660) bola umiestnená na hrudi 
ako aj časť jeho srdca. Telo svätca bolo oble-
čené to štóle, reverendy, biretu a košele. 
Obyvatelia našej obce si uctili sv. Vincenta de 
Paul v Nemšovej a Opatovej nad Váhom dňa 
26. 10. 2019. Tí, ktorí to nestihli, tak mohli 
urobiť na druhý deň v Trenčíne. 
Zmyslom putovania bolo priblížiť duchovnú 
obnovu a uvedomiť si, že môžeme slúžiť blížne-
mu a byť dobrým a láskavým človekom, konať 
dobro a meniť seba i tento svet k lepšiemu. 
Citát sv. Vinceta de Paul: „Závisť je kat a tyran 
duše.“ 

PETER TVRDOŇ; Zdroj: vincentini.sk 
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ŠKOLSKÝ ŽIVOT 
Z PRVEJ RUKY 
 

Zateplenie budovy školy nám zabezpečilo naozaj 
útulné a teplé prostredie počas vyučovania. 
Tešíme sa z toho najmä v chladnom období 
prebiehajúcej zimy. Týmto by sme sa chceli 
poďakovať pánovi starostovi, ako aj obecnému 
úradu za sprostredkovanie tejto rekonštrukcie. 
Piataci majú za sebou svoje prvé „veľké“ testo-
vanie, ktoré ich, veríme, povzbudí do ďalšieho 
štúdia. Okrem toho sa naši starší žiaci opäť 
zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom 

jazyku v Trenčíne v kine Hviezda a spoločne sme 
strávili príjemné chvíle na „tvorivých dielňach“, 
organizovaných základnou školou, kde sme sa 
v priateľskej nálade pri vianočnom punči podie-
ľali na zdobení medovníkov, vyrábaní darčekov 
pre svojich blízkych a ochutnávaní vianočných 
koláčikov. Deťom našej základnej školy patrí 
veľká vďaka za ochotu vždy pomáhať. Túžime 
ich viesť k tomu, aby za spolupráci pedagógov 
nezabúdali na tých, ktorí najviac potrebujú 
pomoc. 
26 detí sa tento rok zapojilo do zbierky „Dobrej 
noviny“, mnohé deti a rodičia s radosťou priná-
šali potrebné veci do vianočnej charitatívnej  

zbierky. Rovnako patrí veľká vďaka rodičom, 
ktorí počas vianočných akcií prispeli na pomoc 
deťom a rodinám v núdzi, či už finančne alebo 
potravinami. Želáme si, aby sa takéto pamätanie 
na núdznych stalo nielen dobrou tradíciu, ale 
súčasťou nášho každodenného školského života 
a života vôbec. 
Ani nevieme ako a zrazu sme v novom kalen-
dárnom roku, v ktorom prajeme všetkým žia-
kom, rodičom, ako aj priateľom školy veľa po-
žehnania a dobrých úmyslov, naplnených dob-
rými skutkami. Minimálne tak, ako sa im to da-
rilo v minulom roku! 
KRISTÍNA BAVLNKOVÁ; Foto:  Peter Martinák

 

AJ ŠKÔLKARI SA ČINILI 
 

 
 
 

Čas neúprosne plynie. Ani sme sa nenazdali 
a už ubehla takmer polovica školského roka. 
Počas uplynulých mesiacov sme absolvovali 
s deťmi v materskej škole viacero akcií. Pred-
školáci sa v novembri zúčastnili exkurzie do 
Trenčianskych Teplíc. Spoločne s rodičmi sme 
oslávili „Deň materských škôl“ tvorivými diel-
ňami. V decembri deti privítali v kostole Miku-
láša, upiekli medovníky a venovali sa vianoč-
ným tradíciám. Kalendárny rok sme zakončili 
tradičnou vianočnou besiedkou pod názvom 
„KTO ZOBUDÍ PERINBABU?“, v ktorej deti pred- 
 
 

viedli krásny program svojim rodičom. 
Vďaka priaznivcom našej ZŠ s MŠ sme vyhrali 
projekt RAIFFEISEN banky, a tak pedagogické 
zamestnankyne MŠ vytvorili deťom pred-
čitateľský kútik zakúpením knižnice, nových 
kníh a sedacích vakov, ktorý si nazvali „Oáza 
oddychu“. 
Aj touto cestou sa chceme poďakovať za akú-
koľvek intervenciu zo strany rodičov detí zá-
kladnej i materskej školy. Úprimne si toho 
vážime. 
DANIELA MARUŠINCOVÁ; Foto: Peter Martinák 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠKOLA NIELEN O ŠKOLE 

HODY POSILNILI 
DETI I DOSPELÝCH 
 

 

V nedeľu 10. novembra 2019 sa v našej obci pri 
príležitosti sviatku svätého Martina, ktorému je 
zasvätený miestny rímskokatolícky kostol, konali 
hody. 
Pozvanie správcu farnosti, vdp. Miroslava Lysi-
čana prijal Mons. Štefan Vallo, veľprepošt Nit-
rianskej kapituly kanonikov. Vo svojej homílii 
prítomným o. i. priblížil život sv. Martina, a to aj 
v nadväznosti na život súčasného kresťana. 
Po sv. omši sa farníci i hostia stretli pred kosto-
lom na malom agapé. Dobrú náladu, napriek 
daždivému počasiu, udržiavala dychová skupina 
Nedielkovci.                   PETER ZELÍSKA; Foto: PZ 
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FAŠIANGOVÁ VESELICA 
22. 2. 2020 • od 11.00 h • nádvorie kultúrneho domu 

 

 

PODUJATIE PLNÉ HUDBY, TANCA, TRADÍCIÍ,  

CHUTNÉHO JEDLA, ĽUDOVÝCH ZVYKOV A ZÁBAVY 
 

 

 kultúrny program  masky  príprava tradičných zabíjačkových výrobkov   

 grilované špeciality  guláš  kapustnica  fazuľovica  grog  pálenka  
 

 

MOZAIKA 

PRE OBČANOV A CHATÁROV 
V KATASTR. ÚZEMÍ DOLNÁ PORUBA 
 

Opätovne vyzývame občanov a rekreantov z chatárskych oblastí 
v katastrálnom území Dolná Poruba, aby prázdne plastové fľaše 
vhadzovali do určených kontajnerov stlačené na čo najmenší 
obsah. 
 

Zároveň upozorňujeme, aby sklenené fľaše a sklo taktiež vhadzo-
vali do určených kontajnerov a nenechávali ich vedľa kontajnera. 
 

Taktiež je potrebné textil vhadzovať do kontajnera. Nenechávaj-
te ho v taškách pri kontajneri, pretože nedávno bol roztrúsený po 
okolí. Veríme, že občania budú natoľko uvedomelí a budú odpad 
vhadzovať do určeného kontajneru. 
 

Upozorňujeme občanov, aby KOVY vrátane plechovíc od piva a 
alkoholických a nealkoholických nápojov stláčali na čo najmenší 
obsah (pristúpiť a poskladať plechovicu na čo najmenšiu) a vha-
dzovali do určených kontajnerov. 
 

Veríme, že si to občania a chatári uvedomia a zjednajú nápravu. 
Každý odpad patrí do určených kontajnerov! 
 

Na každom kontajneri je napísané, čo 
do neho treba vhadzovať!  
 

Od separovania odpadu sa už teraz vyvíja aj výška poplatku 
občanov a chatárov, ktorí platia za úroveň vytriedenia a ulo-
ženia všetkých odpadov na skládku. 
Na základe úrovne triedenia sa bude odvíjať aj poplatok za uloženie 
odpadu na skládku a následne sa premietne do miestneho poplatku 
za odvoz odpadu, ktorý je vyrubovaný občanom a chatárom. 
Ďakujeme za pochopenie.              OBECNÝ ÚRAD DOLNÁ PORUBA 

 

NAŠE SPOLOČENSTVO 
 

V období 16. 10. 2019 – 17. 1. 2020... 
 

▪ SA MEDZI NÁS NARODILI: SOFIA ŤAŽKÁ, LILIANA ĎURAČKOVÁ, 
JAKUB MATUŠČÍN, EMA ČURIKOVÁ; 
 

▪ NÁS NAVŽDY OPUSTILI: ŠTEFAN HUDEC, ĽUBOMÍR BAVLNKA, 
MIROSLAV MARTIŠKA; 
 

▪ SA MEDZI NÁS PRISŤAHOVALA: LENKA DRHOVÁ; 
▪ SA ODSŤAHOVALI Z OBCE: MAREK TVRDOŇ do Omšenia, VILIAM CUCOR 
do Nitry, ANDREA SOBČÁKOVÁ (rod. Kopčanová) do Sadov nad Torysou;  
 

▪ SA ZOSOBÁŠILI: LENKA DRHOVÁ a PATRIK KOTEŠ (v Nemšovej). 
 
 

POČET OBYVATEĽOV: 801 (420 mužov, 381 žien).     OCÚ DP 
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OZNAM PRE PESTOVATEĽOV 
 

Pestovateľská pálenica s.r.o. Dolná Poruba oznamuje pestovateľom, 
ktorí ešte majú ovocný kvas na pálenie, aby využili posledné termíny pred 
ukončením sezóny. Kontakt na prihlásenie: p. Rudolf Belák, 0915 663 875. 
 

INZERUJTE  
V DOLNOPORUBSKOM HLASE! 

 

● 032/6597257 ● dolnoporubskyhlas@centrum.sk ● 

DANE A DAŇOVÉ PRIZNANIA 
 

Upozorňujeme občanov, ktorí v roku 2019 nadobudli akúkoľvek nehnu-
teľnosť dedením, kúpou, skolaudovali stavbu, majú vydané stavebné 
povolenie na rodinný dom alebo drobnú stavbu, či iným spôsobom na-
dobudli nehnuteľnosť, že sú povinní podať daňové priznanie na rok 2020 
na základe nového listu vlastníctva do 31. 1. 2020. 
Zároveň upozorňujeme na povinnosť majiteľov psov nahlásiť všetky zmeny 
týkajúce sa vlastníctva psa (nový pes, utratenie psa, resp. úmrtie psa).  
Dávame do pozornosti možnosť predloženia žiadosti o úľavu z poplatku 
za komunálny odpad pre študentov a dlhodobo pracujúcich v zahraničí. 
Žiadosti o úľavu na rok 2020 môžete predložiť len do 31. 1. 2020. 
Po uvedenom termíne žiadosti z dôvodu počítačového spracovania ne-
budú brané do úvahy. 
Potrebné tlačivá si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Dolnej Poru-
be. Ďakujeme za pochopenie.                                         OCÚ DOLNÁ PORUBA 
 


