
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 

V súvislosti s Veľkou 
Britániou dnes 
počúvame najmä 
o Brexite či novej 
mutácii koronavírusu. 
Pandémia zasiahla 
za Lamanšským 
prielivom aj nášho 
rodáka. PETER 
ĎURAČKA (44) tam 
síce našiel druhý 
domov, ale nezabú-
da odkiaľ vyšiel. 

 
● Kadiaľ viedli tvoje zahraničné kroky po od-
chode zo Slovenska? Prečo si zakotvil práve 
vo Veľkej Británii? 
Keď som mal 27 rokov, akosi som pociťoval  

potrebu zmeny – či už v osobnom alebo profe-
sijnom živote. Mojou najväčšou motiváciou bol 
jazyk. Chcel som sa naučiť plynule rozprávať po 
anglicky a vedieť, ako to funguje v iných kraji-
nách. Rozhodol som sa pre Anglicko. Odišiel 
som v roku 2003 a začínal vo fabrike na severe 
krajiny. Mojou ambíciou bolo čo najrýchlejšie 
zdokonalenie reči. Vďaka tomu som sa osamo-
statnil a prestal som byť závislý na pracovných 
agentúrach. 
● Rečovú bariéru si úspešne prekonal až do 
tej miery, že v Anglicku si našiel svoj druhý 
domov... 
Veľa ľudí si ide do zahraničia zarobiť peniaze s 
plánom vrátiť sa na Slovensko a takto finančne 
pomôcť sebe i blízkej rodine. Ja som však tieto 
ambície nemal. Skôr ma lákalo poznanie, bol 
som zvedavý, ako sa žije v iných krajinách, keďže 

doma som sa vtedy ocitol takpovediac na 
mŕtvom bode. 
Chvíľu to, samozrejme, trvalo. Začiatky neboli 
ľahké, čo určite potvrdí väčšina ľudí žijúcich 
v zahraničí. No myslím si, že sa mi to podarilo. 
● Môžeš čitateľom priblížiť, čomu sa profesij-
ne venuješ? 
Prešiel som si rôznymi zamestnaniami. Spo-
menul som začiatky vo fabrike, potom nasle-
dovala práca v reštaurácií, v hoteli, v realitnej 
agentúre či vlastná podnikateľská činnosť. 
Môže to pôsobiť chaoticky, ale tu to tak fungu-
je, ľudia prechádzajú rôznymi zamestnaniami 
pomerne často. Teraz pracujem ako Chef de 
partie (šéfkuchár, pozn. PM) v hoteli priamo 
v meste, kde žijem. 
► POKRAČOVANIE ROZHOVORU S DOLNOPO-
RUBSKÝM RODÁKOM NÁJDETE NA 5. STRANE. 

SAMOSPRÁVA ZVLÁDLA ŠTYRI KOLÁ 
TESTOVANIA. ČO (NE)UKÁZALI? 
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HLAS SA PÝTA ZA VÁS: ROZHOVOR S RODÁKOM V ZAHRANIČÍ 

DO DOLINIEK 

PO NOVOM 

KOBERCI 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

OBEC OPRAVILA ĎALŠIE MIESTNE KOMUNIKÁCIE. 
Foto: Peter Martinák 

Bezplatne distribuovaný štvrťročník o živote  
v obci Dolná Poruba 
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V DECEMBRI ZASADALO ZASTUPITEĽSTVO 
OBCE. AKÉ UZNESENIA PRIJALO? 
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WEBOVÁ STRÁNKA OBCE ATAKUJE 
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VÝŇATOK ZO ZÁPISNICE ZO ZASADNUTIA 
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA Z 15. 12. 2020 
 

 

K BODU: KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ 
Kontrolu plnenia uznesení z minulých zasadnutí OZ predložila kontrolórka obce Dolná Poruba Anna 
Ďurovcová. K uzneseniu č. 124/2020 z dňa 6. 10. 2020, kde OZ zobralo na vedomie žiadosť p. Veroni-
ky Čurikovej, nájomníčky obecnej bytovky o preplatenie nákladov za výmenu plávajúcej podlahy vo 
výške 102 Eur a farby na radiátor v nákladoch 49 Eur v byte obecnej bytovky. OZ súhlasilo s preplate-
ním nákladov pani Veronike Čurikovej a skonštatovalo, že obhliadka bytu členmi stavebnej komisie 
pri OZ sa vykoná po uvoľnení epidemiologických opatrení v súvislosti s pandemickou situáciou v SR. 
 

K BODU: NÁVRH ROZPOČTU OBCE DOLNÁ PORUBA A ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE NA R. 2021–2023 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Rozpočet obce Dolná Poruba a RO – Základnej školy s 
materskou školou Dolná Poruba na rok 2021 a nasledovné roky 2022-2023 na úrovni hlavných kategó-
rií ekonomickej klasifikácie. Rozpočet na rok 2021 bez príjmových operácii je zostavený ako prebytko-
vý, keď celkové bežné príjmy predstavujú hodnotu 590 320 €, kapitálové príjmy predstavujú hodnotu 
150 400 € a príjmové finančné operácie predstavujú výšku 64 400 €. Celkové bežné výdavky predsta-
vujú hodnotu 576 989 €, kapitálové výdavky sa predpokladajú čerpať vo výške 140 400 € a finančné 
operácie vo výdavkovej časti rozpočtu nie sú rozpočtované. Bežný rozpočet je zostavený ako prebyt-
kový. Pri schvaľovaní rozpočtu hlasovali poslanci OZ jednomyseľne za schválenie rozpočtu.  
 

K BODU: VZN Č. 1/2021 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE 
ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ OBCE DOLNÁ PORUBA 
Starosta obce predložil poslancom OZ, po prerokovaní finančnou komisiou pri OZ, VZN č. 1/2021 o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
území Obce Dolná Poruba. Návrh VZN č. 1/2021 bol prerokovaný na zasadnutí finančnej komisie pri 
OZ i poslancami na zasadnutí OZ, z dôvodu toho, že od spoločnosti Márius Pedersen a.s., Trenčín, 
ktorá zabezpečuje v obci zber a odvoz komunálneho odpadu, bolo na obec doručené oznámenie o 
zvyšovaní cien za zneškodnenie odpadu na skládkach odpadov, zákonného poplatku a o zmene 
ceny vývozu nádob za komunálny odpad pre rok 2021. 
Po prepočte zvýšených nákladov za vývoz komunálneho odpadu, za zneškodnenie odpadu a po-
platku za uloženie odpadu ako i zvýšenia poplatku za triedenie odpadu, poslanci nepredložili návrh 
zvýšiť poplatok za KO pre občanov. Poplatok za KO pre občanom zostáva na úrovni roka 2020. 
Zvyšuje sa sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok z 10 Eur na 12 Eur a za každého ďalšieho 
psa u toho istého daňovníka za kalendárny rok sa sadzba dane zvyšuje z 25 Eur na 30 Eur. Starosta 
informoval prítomných, že od 1. 1. 2021 vznikli obci nové povinnosti súvisiace so zabezpečením 
zberu BRKO (biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu). 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 skon-
štatoval, že za danej situácie a v dôsledku zvýšených poplatkov za skládkovanie či už zo strany štátu, 
ale aj samotných prevádzkovateľov jednotlivých skládok odpadu a zabezpečením zberu BRKO 
budeme musieť pristúpiť ku zvyšovaniu poplatku za KO pre občanov. Všeobecné záväzné nariade-
nie obce č. 1/2021 nadobúda účinnosť od 1. 1. 2021. 
 

K BODU: VZN Č. 2/2021 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 zástupca-
mi rozpočtovej organizácie – Základnej školy s materskou školou, na schválenie VZN č. 2/2021 o 
určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia zria-
dené na území obce Dolná Poruba, ktoré poslanci OZ jednomyseľne schválili. Všeobecné záväzné 
nariadenie obce č. 2/2021 nadobúda účinnosť od 1. 1. 2021. 
 

K BODU: INFORMÁCIE STAROSTU OBCE   
Starosta informoval poslancov OZ o činnosti obecného úradu od ostatných zasadnutí OZ: 
● boli vykonané práce s prípravou a výrobou mreží odvodňovacieho kanála pri pálenici; 
● zhotovenie stojanu na vianočný stromček na verejnom priestranstve pred obchodnými jednotkami; 
● spracovanie projektu „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu        
v obci Dolná Poruba“ a podanie projektu na Environmentálny fond; 
● zrealizovanie opravy miestnej komunikácie do Doliniek; 
● začaté prípravné práce na opravy miestnych komunikácií v časti u Bežákov pri kríži (Rakovec),       
v úseku "Smolka – Kopčan" a v hornej časti obce nad otočom pre autobusy; 
● vykonaná oprava miestnej komunikácie od mostu k základnej škole po hranicu školského areálu; 
● boli vykonané práce na vyrovnávanie krajov cesty v Dolinkách – rozvoz a zrovnávanie 24 ton štrku. 
 

K BODU: RÔZNE 
Starosta obce informoval poslancov o prijatej bezúročnej návratnej finančnej výpomoci z Minis-
terstva financií SR vo výške 15 859 Eur (vo výške výpadku príjmov subjektom územnej samosprá-
vy). Z dôvodu toho, že je potrebnú finančnú výpomoc vyčerpať do konca roka 2020, poslanci OZ 
schválili použiť uvedenú finančnú čiastku vo výške 15 859 Eur na opravu miestnej komunikácie v 
časti Dolinky.                                                                                         ► Zapísala: ZUZANA VÁNIOVÁ 

VECI VEREJNÉ 

STANOVISKO HLAVNÉHO 
KONTROLÓRA K ROZPOČTU 
OBCE NA ROK 2021 
 

Rozpočet obce je základným nástrojom finanč-
ného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom 
roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií 
obce v príslušnom rozpočtovom roku, je súčas-
ťou rozpočtu sektora verejnej správy a je zhod-
ný s kalendárnym rokom. 
Rozpočet obce Dolná Poruba pre aktuálny rok 
2021 vychádzal z vývoja hospodárenia obce 
predchádzajúceho roka a očakávanej skutoč-
nosti roka 2020, ktorého dosiahnuté ukazovate-
le boli východiskom roka 2021 v zmysle zákona 
č. 493/2011 Z.z. čl.9 ods.1.  
Bežný rozpočet spĺňa podmienku zák. 583/2004 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprá-
vy, § 10 odst. 7, kde je stanovené, že bežný roz-
počet je obec povinná zostaviť ako vyrovnaný 
alebo prebytkový. Bežný rozpočet na rok 2021 
je zostavený ako prebytkový.  
Kapitálový rozpočet je zostavený ako prebytkový. 
Kapitálový rozpočet môže byť zostavený aj ako 
schodkový, ak je tento schodok možné kryť pre-
bytkom bežného rozpočtu, zostatkami finanč-
ných prostriedkov z minulých rokov, resp. návrat-
nými zdrojmi financovania (bankovými úvermi).  
Návrh rozpočtu na originálne kompetencie MŠ, 
ŠKD, ŠJ je zostavený podľa určenej výšky dotácie 
vo VZN č. 2/2021. 
V oblasti prenesenej kompetencie dotácie štátu 
na ZŠ platí pravidlo "koľko pošle štát, toľko sa na 
ZŠ presúva". Obec pre činnosť MŠ, ŠKD, ŠJ roz-
počtuje na rok 2021 sumu 81 694 Eur. Okrem 
toho ZŠ s MŠ rozpočtuje pre rok 2021 naplniť 
vlastné príjmy vo výške 15 163 Eur, ŠJ rozpočtu-
je naplniť vlastné príjmy vo výške 18 960 Eur.  
► ANNA ĎUROVCOVÁ, kontrolórka obce 

 

SLUŽBY OBECNÉHO ÚRADU 
UŽ NÁJDETE AJ V MOBILE 
 

 

Žijeme v dobe, keď sa na úrad dá dostať aj inak 
než osobne – cez internet. Aj s našou obcou už 
môžete komunikovať cez mobilnú aplikáciu. 
Slúžia na to elektronické služby samospráv. Od 
novembra 2020 to vo väčšine obcí na Slovensku 
ide aj bez elektronického občianskeho preukazu. 
Cez mobilnú aplikáciu mID je možné vybaviť si 
všetko potrebné cez mobil priamo z pohodlia 
domova. Aplikácia mID je k dispozícii na zaria-
deniach s operačným systémom Android a iOS a 
je publikovaná v ich aplikačných obchodoch 
Google Play a App Store. V obchodoch ju nájde-
te pod názvom mID Slovensko. 
Bližšie informácie nájdete na webovej stránke 
obce: www.dolnaporuba.sk.                      ► OCÚ 
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PREHĽAD AKTUÁLNYCH INFORMÁCIÍ A OPATRENÍ ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR 
 

● Na Slovensku platí núdzový stav – od 1. októbra 2020. Pôvodne bol vyhlásený na 45 dní, na základe uznesenia Vlády SR č. 718 z 11. 11. 2020 bol 
predĺžený na 90 dní (do 29. 12. 2020) a na základe uznesenia Vlády SR č. 807 z 29. 12. 2020 bol predĺžený na obdobie 40 dní na postihnutom území 
Slovenskej republiky. Od 27. januára môžu ísť do práce alebo prírody len ľudia (10 – 65 rokov) s negatívnym výsledkom testu. 
● Na základe protipandemických opatrení v okrese Trenčín nie je povolené slávenie verejných svätých omší v kostoloch od 18. 12. 2020 do odvolania. 
● Z dôvodu nariadenia vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, ako aj aktuálne platného zákazu vychádzania, pracuje Obecný úrad v Dolnej 
Porube v obmedzenom režime (až do odvolania). V prípade neodkladných náležitostí sa treba vopred telefonicky nahlásiť na číslo: 032/6597257 
alebo 032/6597295, prípadne prostredníctvom e-mailu na adresu: obec@dolnaporuba.sk.                                                                            ► OCÚ 

 

PLOŠNÉ TESTOVANIE OBYVATEĽSTVA 
 

 

● V dňoch 23. – 24. 1. 2021 sa v našej obci uskutočnil plošný skríning respiračného ochorenia 
COVID-19 antigénovými testami. Celoslovenské testovanie sa realizovalo od 18. januára do 26. ja-
nuára. Malo by byť základom pre ďalšie testovanie v jednotlivých okresoch.  
● Počas testovania v uvedenom termíne bolo v Dolnej Porube odobratých 406 vzoriek, nikto 
z prítomných nemal pozitívny výsledok testu. Test na koronavírus u nás podstúpilo 69 ľudí z iných 
miest a obcí. Miestna samospráva stavila na osvedčenú stratégiu z predchádzajúcich troch kôl 
testovania v roku 2020. Plán vychádzal z príchodu občanov na vyšetrenie podľa zoznamu so súpis-
nými číslami priradenými k orientačným časom. Odberové miesto bolo zriadené v sále kultúrneho 
domu, čakacia zóna sa nachádzala v exteriéri na zastrešenom nádvorí. 
● Počas prvého kola plošného testovania (31. 10. – 1. 11. 2020) muselo byť tunajšie odberové 
miesto v sobotu zatvorené predčasne. Krátko po 18.30 h sa totiž minulo všetkých 498 pridelených 
testovacích setov. Spolu cez uvedený víkend otestovali 652 osôb, z toho 10 osôb malo pozitívny 
výsledok antigénového testu na koronavírus. 
● V dňoch 7. – 8. 11. 2020 bolo v obci odobratých 619 vzoriek, pričom 5 testov vyšlo pozitívnych. 
Test na koronavírus podstúpilo v D. Porube 137 ľudí z iných miest a obcí. Po odpočítaní počtu ľudí, 
ktorí sa k nám prišli otestovať z iných obcí a miest a zároveň po pripočítaní počtu pozitívne testova-
ných občanov D. Poruby, ktorí sa skríningu podrobili mimo svojho bydliska, predstavoval výsledok 7 
pozitívnych prípadov z 569 testovaných. Miera poztivity tak z pôvodnej hodnoty 0,8 % „vyskočila“ 
na 1,23 %. Odberový tím pracoval takmer v identickom zložení, jeho súčasť tvorili empatické zdra-
votníčky, administratívne pracovníčky, policajti či zástupca Ozbrojených síl SR. Medzi dobrovoľníkmi 
nechýbali miestni hasiči. Záujemcov o testovanie vybavovali väčšinou bez čakania. 
● Tretie testovanie sa uskutočnilo v 458 mestách a obciach. Bilancia testovania v našej obci 
(21. – 22. 11. 2020): 198 testovaných osôb / 3 infikované osoby. Test na koronavírus SARS-CoV-2 
podstúpilo v D. Porube 43 ľudí z iných miest a obcí.                 ► PETER MARTINÁK; Foto: Peter Zelíska 
 

 

AKTUÁLNA TÉMA 

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, 
DOMOV A BYTOV 2021 
 

 

Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej re-
publiky prebehne v termíne od 15. februára 
2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na 
sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov. 
Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické, 
absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa 
sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, 
prostredníctvom elektronického formulára, kto-
rý nájdu na webe www.scitanie.sk. 
Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní 
svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú.  

ELEKTRONICKÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV 
Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie 
viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z 
pohodlia domova sami, bez ohrozenie na ich 
zdraví a bez kontaktu s cudzím človekom. Na 
sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo 
PC. Obyvatelia nájdu elektronický sčítací formu-
lár na stránke www.scitanie.sk a budú mať 
k dispozícii aj mobilnú aplikáciu, ktorá bude 
dostupná pre operačné systémy Android a iOS. 

ASISTOVANÉ SČÍTANIE 
Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám 
alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie 
povinnosti sčítať sa môže využiť asistované 
sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi 
kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta 
stacionárny asistent alebo môže telefonicky 
požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi 
doma a sčíta ho. Asistované sčítanie sa v zmysle 
novely zákona začne od 1. 4. 2021 a potrvá naj-
neskôr do 31. 10. 2021. 
Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formu-
lára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky.. 
Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý 
nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť 
vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. 

SČÍTANIE DOMOV A BYTOV 
Termín: 1. 6. 2020 – 12. 2. 2021. Sčítaním sú 
poverené obce.                                                 ► OCÚ 
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MOJIMI OČAMI 
 

 
 

Vážení spoluobčania, 
po obrátení listov kalendára sme vstúpili do nové-
ho roka 2021, ktorý začal bez magického čara.  
Udalosti spojené s celosvetovou nákazou Covid-
19 nás vnášajú do nepokojnej atmosféry našich 
životov, ktoré sú plné nepredvídateľných situá-
cií. V uplynulom roku sme zažili neuveriteľné 
chvíle, ktoré by nám ani vo sne nenapadli. Bola a 
je to hrozba, ktorá nás akosi všetkých mení. 
Nosenie rúšok, zvýšené hygienické opatrenia sa 
stali každodennou súčasťou našich životov. Na 
jednej strane si uvedomujeme, že musíme byť 
súdržnejší, ohľaduplnejší a láskavejší jeden k 
druhému, avšak na druhej strane je cítiť akúsi 
latentnú nervozitu medzi obyvateľstvom, čo 
pramení v celkovej atmosfére v našej spoločnos-
ti. Úplne novým fenoménom vo vzdelávaní 
našich detí je dištančné vzdelávanie, ktoré má 
však mnohé úskalia. Obávam sa, že už takáto 
forma vzdelávania trvá pridlho. Tu je namieste 
položiť si otázku, do akej miery táto situácia 
vplýva na jej priamych aktérov. Deťom chýba 
priamy sociálny kontakt so svojimi spolužiakmi a 
kamarátmi. Pre takmer polovicu rodičov je 
učenie sa s deťmi komplikované najmä z dôvo-
du, že sa musia venovať aj iným dôležitým 
povinnostiam. Kladiem si preto otázky – Dokáže 
dištančné vzdelávanie patrične nahradiť výučbu 

v triedach? Aké dopady so sebou prinesie toto 
obdobie v dlhodobom horizonte? 
Napriek týmto ťažkostiam a obmedzeniam, 
ktoré nás takmer nepretržite sprevádzali počas 
roka, sa nám v uplynulých mesiacoch podarilo 
opraviť niekoľko úsekov miestnych komunikácií, 
na čo obyvatelia dlhé roky čakali.  
Taktiež sme začali s výmenou oplotenia na 
cintoríne, ktoré dokončíme v tomto roku, ako i 
mnohé ďalšie práce v obci. Spracovali a dodali 
sme projekt na Envirofond so žiadosťou o nená-
vratný finančný príspevok na nákup komposté-
rov a gastronádob, ako i samochodného mulčo-
vača a štiepkovača. 

Vážení spoluobčania, dovoľte mi na záver poďa-
kovať aj v mene poslancov obecného zastupiteľ-
stva všetkým, ktorí nám boli ochotní akýmkoľ-
vek spôsobom pomôcť v tejto neľahkej dobe. 
Uznanie prináleží všetkým rodičom, pedagógom, 
pomocnému personálu, dobrovoľnému hasič-
skému zboru, športovcom, poľovníkom a našim 
starým rodičom, ktorí s nesmiernou disciplínou a 
pokorou zvládajú toto neľahké obdobie. 
Touto cestou medzi nami vítam nových spoluob-
čanov (bez ohľadu na vek) a do nasledujúcich dní 
Vám želám veľa zdravia, šťastia a pokoj v rodinách! 
► MIROSLAV KOPČAN, starosta obce 
Foto: Peter Zelíska, Peter Martinák 

 

ČASOVÉ LÍSTKY V PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVE 
 

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) v spolupráci 
s dopravcami SAD Trenčín a SAD Prievidza po-
núka od 13. decembra 2020 možnosť cestovať v 
rámci kraja na časové lístky. 
Časové lístky sú rozdelené na pásma podľa 
tarifných kilometrov, pričom k dispozícii sú pre 
skupiny „Celé lístky“ a „Zľavnené lístky“. Zakúpiť 
sa dajú na 7 alebo 30 dní, a to prostredníctvom 
E-shopu, v cestovných informačných kancelá-
riách dopravcov alebo priamo u vodiča. Župa tak 
prichádza s riešením ako nielen zefektívniť čas 
cestujúcich pri kúpe časových lístkov, ale aj 
ušetriť peniaze tých, ktorí si časové lístky obsta-
rajú, pretože v daných dňoch môžu jazdiť ne-
obmedzene. 

Ak cestujete na vzdialenosť dlhšiu, napr. 13 km, 
a mate zakúpený časový lístok na 10 km, tak sa 
akceptuje 10 km z časového lístka a cestujúci si 
doplatí zvyšok u vodiča. 
Zvýšila sa aj výška minimálneho vkladu na do-
pravnú kartu u vodiča z 5 eur na 10 eur a zvýšená 
je aj cena lístka v priemere o desať percent. 
 
SPOJE, PRI KTORÝCH DOŠLO K ZMENE 
● Spoj č. 13 / 8.50 h (Trenčín, Dlhé Hony – 
Dolná Poruba, OcÚ) bude v nedeľu a vo sviatok 
jazdiť o hodinu skôr, namiesto 9.50 h; 
● Spoj č. 21 / 9.50 h (Trenčín, Dlhé Hony – 
Dolná Poruba, OcÚ) nebude premávať v nedeľu 
a vo sviatok, namiesto neho ide spoj č. 13; 

● Spoj č. 29 / 13.00 h (Trenčín, Dlhé Hony – 
Dolná Poruba, OcÚ) bude v sobotu, nedeľu 
a cez sviatok začínať zo zástavky OC Laugaricio 
o 12.53 h; 
● Spoj č. 30 / 11.10 h (Dolná Poruba, OcÚ – 
Trenčín, Dlhé Hony) bude v sobotu, nedeľu a cez 
sviatok premávať po zástavku OC Laugaricio; 
● Spoj č. 42 / 14.20 h (Dolná Poruba, OcÚ – 
Trenčín, Dlhé Hony) pôjde v sobotu o 10 minút 
neskôr t. j. o 14.30 h, navyše bude premávať aj 
v nedeľu a cez sviatok; 
● Spoj č. 48 / 15.40 h (Dolná Poruba, OcÚ – 
Trenčín, OC Laugaricio) pôjde v sobotu, nedeľu 
a cez sviatok o 10 minút skôr t. j. 15.30 h. 
► PETER TVRDOŇ; Zdroj: TSK 

MEDZI NAMI 
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SERIÁL OBECNÝCH NOVÍN: NAŠI RODÁCI VO SVETE 
 

TRETÍ DIEL SÉRIE ROZHOVOROV S RODÁKMI Z OBCE DOLNÁ PORUBA, ŽIJÚCIMI V ZAHRANIČÍ, O ICH NEVŠEDNÝCH ŽIVOTNÝCH OSUDOCH, 
SKÚSENOSTIACH, PRÁCI, ZÁĽUBÁCH, AKLIMATIZÁCII VO SVETE ČI SOCIO-KULTÚRNYCH ZAUJÍMAVOSTIACH. 
 
 

PETER ĎURAČKA 
Veľká Británia 
 

● Rok narodenia: 1976 
● Súčasné bydlisko v zahraničí: Beverley, 
Yorkshire (Anglicko) 
● Pobyt v krajine súčasného bydliska: 18 rokov 
 

DOKONČENIE ROZHOVORU Z 1. STRANY 
 

● Stretol si sa v pracovnej oblasti s nejakými 
špecifikami, prípadne úsmevnými metódami, 
ktoré sa slovenskej náture môžu zdať bizarné, 
resp. menej pochopiteľné? 
Môžem spomenúť príhodu, ktorá sa mi stala 
cestou vlakom. Ponáhľal som sa a nestačil som  
si kúpiť lístok. Pri kontrole som povedal, že som 
nestíhal a teda, že by som si rad kúpil lístok vo 
vlaku aj s príplatkom. Sprievodca odvetil, že to 
takto nefunguje, že som si mal lístok kúpiť na 
stanici. Povedal som, že mi je to ľúto a som 
ochotný si lístok kúpiť. On nereagoval. Tak som 
sa teda spýtal, aké mám možnosti. Pripustil som, 
že som ochotný zaplatiť aj pokutu, ak to je 
nevyhnutné. Potom prišla reakcia, ktorá ma 
prekvapila a zároveň rozosmiala. Vraj pokutu mi 
nedá, pretože o ňu žiadam. A odišiel...   
● Ako by si pár vetami charakterizoval pro-
stredie, v ktorom žiješ? Mám na mysli najmä 
lokalitu, mesto, ľudí či prírodu. 
Beverley je malé historické mestečko zo 7. sto-
ročia, veľmi útulné, ale zato rozľahlé. Je tu veľa 
parkov ktoré sú čisté a udržiavané, priestranstvá 

s pasúcim sa dobytkom, známy je areál kon-
ských dostihov. Väčšinu populácie tvoria starší 
ľudia, ktorí sa sem sťahujú z rôznych končín 
Anglicka a užívajú si dôchodok. Popri tom ne-
chýbajú tradičné puby, hotely a reštaurácie, 
novovybudované centrá zábavy, supermarkety, 
divadlo, niekoľko základných škôl. Všetko po 
ruke – človek tu nepotrebuje na život ani do-
pravný prostriedok. Ľudia sú veľmi milí. 
● Musel si si dlho zvykať na povestné anglické 
počasie? 
Ani nie. Nekonečne premenlivé počasie mi nikdy 
nejako nevadilo, dá sa na to zvyknúť. V minulosti 
som častejšie cestoval, keď som potreboval viac 
slnka. 
● Čím si najradšej vypĺňaš voľný čas? Máš v 
grófstve Yorkshire svoje obľúbené miesta? 
Chodím spolu s kamarátom zo Slovenska na 
túry. Yorkshire je pomerne kopcovitá oblasť, 
pokrytá vresoviskami, aj keď často bez stromov. 
Má to svoje čaro, počas jednej túry sa dajú zažiť 
všetky ročné obdobia. Taktiež bicyklujem, mám 
malú päťročnú dcérku, s ktorou sa snažím tráviť 
väčšinu voľného času. 
● Klasická otázka na záver – čo pre teba s 
odstupom času znamená Dolná Poruba? Ako 
často sa do rodnej obce vraciaš? Udržuješ s 
niekým aktívne kontakty? 
Ako sa hovorí – hodnotu veci nachádzame pri jej 
strate. Niežeby som stratil môj domov, to nie, 
ale chýba mi. S Dolnou Porubou zostane navždy 
späté moje detstvo, človek asi aj vekom pociťu-

je, kam patrí, kde má korene. Chýba mi ticho, 
kamaráti, s ktorými som vyrastal, hory, naša 
príroda. Chodievam domov pomerne často, 
snažím sa užiť si najtypickejšie obdobia ako leto 
a zima, hoci v poslednej dobe to kvôli pandémii 
nie je jednoduché. 
► PETER MARTINÁK; Foto: archív PĎ 

 

WEB OBCE DRŽÍ KROK S DOBOU A VYCHÁDZA 
V ÚSTRETY ĽUĎOM 
 

V januári uplynul presne rok, odkedy majú používatelia internetu k dispozícii prístup k vynovenému 
oficiálnemu webovému sídlu obce Dolná Poruba (www.dolnaporuba.sk).  
Ako sme informovali vlani, z hľadiska administrácie je kľúčové, že všetko podstatné si obecný úrad 
dokáže spravovať vo vlastnej réžii. Vďaka tomu sa podarilo dosiahnuť základný cieľ – operatívnejšie 
ovládanie a aktuálnosť. Z týchto základov vychádza aj zvýšená atraktivita stránok. V niektorých prípa-
doch sú čísla dokonca porovnateľné s návštevnosťou regionálnych spravodajských portálov. Záujem 
verejnosti o miestny spoločenský život v online priestore najlepšie vystihujú nasledovné štatistiky. 
 

POČET VYTVORENÝCH AKTUALÍT (SAMOSTATNÝCH ČLÁNKOV) ZA ROK 2020: 30 
 

NAJNAVŠTEVOVANEJŠIE ČLÁNKY (názov aktuality / dátum zverejnenia / počet zobrazení) 
 

● Nočný požiar v Hlbokej likvidovali profesionáli aj DHZ 
Pridané: 29. 4. 2020 / Počet zobrazení: 1627 
● Testovanie v Dolnej Porube: 10 pozitívnych prípadov 
Pridané: 31. 10. 2020 / Počet zobrazení: 1373 
● Aktualizované: Bilancia 2. kola testovania v Dolnej Porube 
Pridané: 7. 11. 2020 / Počet zobrazení: 986 
● Fašiangová zábava bude opäť na nádvorí kultúrneho domu 
Pridané: 14. 1. 2020 / Počet zobrazení: 555 
● V generálke na jarnú časť remíza TJ Slovan s Omšením 
Pridané: 8. 3. 2020 / Počet zobrazení: 517 
 

Popri uvedených článkoch patrí k najnavštevovanejším sekciám podstránka obecných novín, kde nájde-
te všetky čísla od apríla 2011. Vstupnú bránu webu tvoria fotografie z chotára, aktualizované podľa prí-
slušného ročného obdobia. Intuitívne menu dopĺňa viacero bannerov či elektronická úradná tabuľa so 
zverejnenými dokumentmi a tlačivami pre rýchlejšie vybavenie administratívnych požiadaviek obča-
nov. Samozrejmosťou je kompatibilita so smartfónmi.       ► PETER MARTINÁK; Foto: freepngimg.com      

KULTÚRNY ŽIVOT 

 

HUDOBNÝ KLENOT Z ARCHÍVU 
 

 

Centrum tradičnej kultúry v Myjave oprášilo na-
hrávky dedinských folklórnych kolektívov a jed-
notlivcov na Folklórnom festivale Myjava z rokov 
1976 až 1996. Nahrávky realizoval Slovenský roz-
hlas v rámci šiestich scénických programov (autori: 
K. Ondrejka, S. Švehlák, S. Dúžek, J. Lehocký, 
I. Medlen, E. Kubalová, F. Žovinec, Š. Sádovský, 
J. Mikolášek, V. Feriancová). 
Našu obec na CD reprezentujú "Dve ľúbostné 
piesne" z roku 1976 v podaní niekdajšej žen-
skej speváckej skupiny. 
Záujemcovia sa o dostupnosti CD môžu informo-
vať na obecnom úrade v D. Porube.          ► OCÚ 
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DOLNÁ PORUBA A ETNOGRAFICKÝ ATLAS SLOVENSKA 
 

Uplynulo 30 rokov od vydania Etnografického 
atlasu Slovenska, zachytávajúceho historický 
vývoj a premeny tradičnej kultúry na území 
celého Slovenska. Ako veľkolepý atlasový pro-
jekt sa zrodil koncom 60-tych rokov 20. storočia, 
pričom prvé snahy o kartografické spracovanie 
národopisných javov nachádzame u správcu 
Slovenského národného múzea Jána Geryka 
okolo roku 1928. 
Dolná Poruba bola jednou z obcí vtedajšieho 
okresu Trenčín vybraná ako lokalita (pod číslom 
56) na výskumy v teréne. Pri výbere zohľadnili 
odborníci dozaista aj možnosť porovnať budúce 

poznatky s už publikovaným dávnejším vý-
skumom českej etnografky Drahomíry Stránskej. 
Na základe vypracovaného dotazníka bol v 
rokoch 1971–1975 uskutočnený výskum, ktorý v 
Dolnej Porube vykonávala dnes už popredná 
odborníčka na problematiku výšivky a ornamen-
tu Oľga Danglová. Výskum sa týkal tak hmotnej, 
ako aj nehmotnej kultúry: súhrnne bolo prebá-
daných 170 tém. 
Výsledky bádania boli následne spracúvané a 
prenesené do máp. Z vyše dvoch tisíc máp 
redakčný kolektív atlasu vybral 521. Plánované 
samostatné vydanie textových komentárov  

k mapám sa žiaľ zrealizovať nepodarilo. 
Etnografický atlas Slovenska berie do úvahy 
okrem priestorového aj časové hľadisko a sledu-
je taktiež výskyt takzvaných regionálnych dife-
renciácií v súvislosti s tradičnými sviatkami a 
obradmi (Veľká noc – niekde šibačka, inde 
oblievačka). Získal viaceré ocenenia a referovali 
o ňom početné vedecké periodiká i denná tlač. 
Materiály z výskumu sú sústredené v tzv. archí-
ve EAS, súčasti Vedeckých archívov Ústavu 
etnológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. 
► MARTIN MALO 
Trenčianske múzeum v Trenčíne; Foto: EAS

 

 
 

▲ Jedna z máp Etnografického atlasu Slovenska. Dolná Poruba má číslo 56. Zdroj: EAS. 

 

MIMORIADNY ROK SVÄTÉHO JOZEFA 
 

Na celom svete, a teda aj veriaci v našej obci 
aktuálne prežívajú Rok sv. Jozefa.  
Pápež František vyhlásil Rok sv. Jozefa pri príle-
žitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny 
Márie za patróna celej Cirkvi. Tento mimoriad-
ny rok potrvá do 8. decembra 2021. 
Svätý Jozef bol hlavou Svätej rodiny ako ženích 
Panny Márie. Bol aj tesár, ktorého si pamätá-
me a uctievame ako patróna - otcov, robotní-

kov, remeselníkov, drevorubačov, stolárov, ale hlavne za zomierajúcich. Býva najčastejšie 
zobrazovaný v náručí s malým Ježiškom a s ľaliou. Jeho atribútmi sú tesárske náradie, píla, 
sekera a uholník. 
Naučme sa od neho poslušnosti, tichosti, čnosti živej viery, v ktorej prežil celý pozemský život 
a tiež plniť Božiu vôľu v konkrétnostiach svojho života. 
Ak je to možné, navštívme v blízkom okolí pamätihodnosti na počesť svätca:  
● Kostol sv. Jozefa Pestúna a kláštor v obci Beckov; 
● Kaplnka sv. Jozefa v obci Valaská Belá; 
● Jaskyňa sv. Jozefa v obci Mojtín. 
Skúsme sa preto, obzvlášť v tejto neľahkej dobe, snažiť povzbudiť svojich členov rodiny, priateľov 
a známych k úcte k sv. Jozefovi! 
► PETER TVRDOŇ 
Foto: „Svätý Jozef“ (Mariotto di Nardo, Vatikánske múzeá); Zdroj: vaticannews.va 

TURISTI ZNAČKOVALI 
 

Členovia Klubu slovenských turistov (KST) sa na 
sklonku roka 2020 podieľali na obnove turistic-
kého značenia v Dolnej Porube. KST v trenčian-
skom regióne združuje 28 klubov, v kluboch je 
registrovaných viac ako 1800 turistov. Práve na 
Trenčiansku býva najviac turistov na Slovensku. 
Ako pre informačný kanál Trenčiansky terajšok 
uviedol predseda Regionálnej rady KST Trenčín 
Igor Salviany, organizácia sa stará o značenie v 
celom regióne. „Je to 900 kilometrov značkova-
ných turistických chodníkov. Najstaršia členka je 
pani Marta Trebatická, ktorá má 95 rokov. Je 
stále aktívnou turistkou, to znamená, že každú 
nedeľu je na turistických trasách.“              ► PM 

HARMÓNIA TELA A DUCHA 

VIANOCE BEZ KOLEDY 
 

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situ-
áciu počas Vianoc nielen v okrese Trenčín sa 
naša farnosť nezapojila do tradičného koledo-
vania „Dobrá novina“. Podpora rozvojových pro-
jektov tak dostala značné trhliny.                ► PM 



 
7 Dolnoporubský hlas 1/2021 

 
 
 

ŠKOLSKÝ ŽIVOT Z PRVEJ RUKY  
PÍŠE RIADITEĽKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU V DOLNEJ PORUBE 
 

Za nami je doba opatrení, ktoré nás vo veľkej 
miere, v podstate od 26. 10. 2020 (druhý stupeň 
prešiel na dištančné vzdelávanie), uzamkli v 
domácom prostredí. Pred nami rovnako neistá 
budúcnosť, keďže žiaľ ani samotní riaditelia škôl 
nevedia rodičom a pedagógom povedať ani len 
to, aká situácia bude o týždeň. Neustále meniaci 
sa vývoj pandémie mení stav vývoja návratu detí 
do škôl. Prvý stupeň vytrval v škole až do Vianoc 
bez prestávky a hoci choroba zasiahla priamo 
niektoré rodiny a pedagógov, nešírila sa nekon-
trolovateľne medzi deťmi. Ako pedagógovia 
naďalej vnímame toto obdobie ako niečo, čo 
nás obmedzuje nielen v práci, ale najmä vo 
vytváraní intenzívneho sociálneho kontaktu so 
žiakmi, ktorým by sme mali odovzdávať vedo-
mosti a skúsenosti z daných vied zakomponova-
ných do vyučovacích predmetov. Je totiž veľmi 
náročné snažiť sa nadchnúť žiakov pre niečo, 
keď chýba osobný kontakt. Nehovoriac o tom, 
ako nám deti chýbajú ako také. Naďalej však 
vieme, že zdravie je teraz podstatnejšie, ako 

samotné vzdelávanie. Avšak ako vážne a bezú-
tešne vnímajú túto situáciu dospelí, o to je toto 
obdobie ťažšie pre deti. Veríme, že psychické 
rozpoloženie, vyplývajúce z izolácie, ako aj z 
nedostatku podnetov vo výchovno-vzdelávacom 
procese má na našich žiakov negatívny vplyv, ale 
nezostáva nám v podstate nič iné, iba vydržať 
túto situáciu a veriť, že postupne sa situácia 
snáď zlepší. Život v obci nateraz nabral akési iné 
rozmery, hľadáme spolu s pánom starostom a 
celým obecným úradom cesty, ako by sme 
mohli bezpečne fungovať. Intenzívne spolupra-
cujeme s Regionálnym úradom verejného zdra-
votníctva v Trenčíne, ktorý je nám veľmi nápo-
mocný, ale možností žiaľ nie je príliš veľa, ak 
vôbec nejaké sú. Možno by som touto cestou 
chcela v tejto smutnej situácii, ktorá sa dotýka 
nielen celej obce, povzbudiť nás všetkých spo-
ločne, aby sme zostali pokojní, pomáhali si 
navzájom ako doteraz a vytrvali vo viere a nádeji 
nasledujúcich dní. 
► KRISTÍNA BAVLNKOVÁ; Foto: archív ZŠ 

 

ŠKÔLKARI PRED VIANOCAMI NEPRIŠLI O ZÁŽITKOVÉ UČENIE 
 

V materskej škole sme v posledných mesiacoch 
predchádzajúceho kalendárneho roka zrealizo-
vali niekoľko aktivít, ktoré rozžiarili detské očká a 
zároveň potešili i pani učiteľky. 
Deti sa najviac tešili na príchod Mikuláša. Samo-
zrejme, že navštívil i našu materskú školu. Rozdal 
deťom balíčky a vysvetlil im, prečo tento rok 
prišiel medzi nás sám, bez anjelov. Ony však už 
odpoveď poznali. „Pretože je medzi nami drak 
Koroňák“, zaznelo jednohlasne. Mikulášovi za-
spievali, zarecitovali a nakoniec sa s ním rozlúčili. 
So súhlasom rodičov, pri dodržaní všetkých 
hygienických nariadení, si deti mohli v triede 
materskej školy pozrieť bábkové divadelné 
predstavenie „Malí huncúti a Vianoce“. Cez 
príbeh malého chlapca sa ešte viac začali tešiť 
na blížiace sa vianočné sviatky. Pomohli chlap-
covi s prípravou Vianoc. 
Keďže sme nemohli zrealizovať naše tradičné 
„Posedenie pod jedličkou“, našli sme iný spô-

sob, ako potešiť rodičov. Do ich mailových 
schránok pani učiteľky poslali niekoľko videí, v 
ktorých hlavnú úlohu zohrávali ich deti. 
Cez zážitkové učenie sa deti spolu s pani učiteľ-
kami pripravili i na Vianoce v materskej škole. 
Napiekli a vyzdobili medovníčky, napísali list 
Ježiškovi, ozdobili vianočný stromček. Dokonca 
maľbou skrášlili podstavec pod adventným 
vencom, ktorý sa nachádza v centre obce. Po-
sledný deň prevádzky materskej školy sme si 
symbolicky pripravili štedrovečernú večeru. 
Vysvetlili sme si jednotlivé zvyky, význam Via-
noc. A čo nasleduje po večeri? Predsa rozbaľo-
vanie darčekov. Deti žiarili šťastím. 
Po sviatkoch sme sa ocitli v situácii, keď je mater-
ská škola zatvorená (predbežne) do konca januá-
ra. Jej znovuotvorenie a naplnenie všetkými 
deťmi závisí od vývoja epidemiologickej situácie. 
Dúfame, že sa tak stane čoskoro. Vzdelávacia 
činnosť prebiehala online cez portál bezkriedy.sk. 

Na záver vám v mene celého kolektívu mater-
skej školy v roku 2021 želám hlavne zdravie a 
spokojnosť v osobnom i pracovnom živote! 
► DANIELA MARUŠINCOVÁ; Foto: archív MŠ 
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NÁJOM HROBOVÝCH MIEST 
 

VÝZVA PRE OBČANOV A NÁJOMCOV HROBOVÉHO MIESTA 
 

V zmysle § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z.z. 
o  pohrebníctve vyzývame občanov, ktorí nemajú uzavretú zmluvu o 
nájme hrobového miesta na cintoríne, aby kontaktovali obecný úrad 
v D. Porube (032/6597257). Zoznam je dostupný na tabuli pri dome 
smútku a tiež na webovej stránke obce. V prípade neuzatvorenia ná-
jomnej zmluvy môže byť hrobové miesto pridelené k pochovaniu po-
zostatkov zosnulých iným, resp. platiacim nájomcom.                   ► OCÚ 

MOZAIKA 

NAŠE SPOLOČENSTVO 
 

V období 23. 10. 2020 – 21. 1. 2021... 
 

▪ sa medzi nás narodili: TIMOTEJ SUCHÝ (* 09/2020), KAROLÍNA 
KULICHOVÁ, LUCAS AHMADIEH; 
 

▪ nás navždy opustili: ANNA KOTEŠOVÁ (rod. Ďatková), LUCIA SUCHÁ, 
EMÍLIA SMOLKOVÁ (rod. Smrčková), EMÍLIA KOPČANOVÁ (rod. Jurenková), 
MICHAL KOPČAN, ĽUDMILA HAMAŇOVÁ (rod. Melišová), JÁN KOLLÁR; 
 

▪ sa prisťahoval do obce: JOZEF TROKAN (z Trenčína); 
 

▪ sa odsťahovali z obce: PETER RÁBEK (do Trenčína), MAREK TROKAN, 
BEÁTA TROKANOVÁ (obaja do Trenčianskych Teplíc);  
 

▪ sa zosobášili: MARTINA SMOLKOVÁ a LUKÁŠ HERMAN v Trenčianskych 
Tepliciach, VIKTÓRIA DLESKOVÁ a MICHAL HORŇÁK v Trenč. Tepliciach.  
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dolnoporubskyhlas@centrum.sk; www.dolnaporuba.sk • Šéfredaktor: Peter Martinák • Redakčná rada: Miroslav Kopčan, Daniel Bežák, Pavol Gago, Peter 
Martinák, Milan Suchý, Peter Zelíska • Zostavenie a grafická úprava: Peter Martinák •  Tlač: Tlačiareň J+K s.r.o., Nemšová, IČO 44839677 • Náklad: 300 ks  

POTVRDENIE O ODOVZDANÍ ŽELEZA  
POMÔŽE ZVÝŠIŤ ÚROVEŇ VYTRIEDENIA  
 

Od spoločnosti Márius Pedersen a.s., Trenčín, ktorá u nás zabezpečuje 
zber a odvoz komunálneho odpadu, bolo obci doručené oznámenie o 
zmene cien zneškodnenia odpadov na skládkach odpadov, zákonného 
poplatku a zmene ceny vývozu nádob na komunálny odpad pre rok 2021. 
Cena za zneškodnenie odpadu skládkovaním sa od 1. januára 2021 pri 
komunálnom odpade zvýši o 2 € (bez DPH) / tona. Zvýšenie je na základe 
zvýšených cien na skládkach odpadu od 1. januára 2021. 
Obecný úrad v Dolnej Porube vyzýva občanov, aby šrot, železo, elektro-
odpady, staré práčky či chladničky nedarovali alebo za nízky poplatok 
nepredávali rómskym občanom, ktorí sa po obci pohybujú na autách. 
Týmto sa totiž znižuje úroveň vytriedenia, a tým aj narastajú náklady za 
uloženie na skládku odpadov, čo sa v konečnom dôsledku premieta aj do 
poplatku, ktorý občania zaplatia za odvoz celkového odpadu. 
Železo je možné odovzdať do kovošrotu v Trenčíne (príp. v inom meste) 
alebo sa zber železa uskutočňuje raz ročne v areáli ZŠ s MŠ. Potvrdenie z 
kovošrotu o odovzdaní je potrebné zaniesť na obecný úrad v D.  Porube. 

INZERUJTE  
V DOLNOPORUBSKOM HLASE! 

 

● 032/6597257 ● dolnoporubskyhlas@centrum.sk ● 

DANE A DAŇOVÉ PRIZNANIA 
 

VZN č. 1/2021 na daň z nehnuteľnosti, psa a miestny poplatok za odpad 
na rok 2021 je k nahliadnutiu vo vývesnej tabuli pri Obecnom úrade v 
Dolnej Porube a na webovej stránke obce (www.dolnaporuba.sk).  
Upozorňujeme občanov, ktorí v roku 2020 nadobudli akúkoľvek nehnu-
teľnosť dedením, kúpou, kolaudáciou, pristavili alebo nadstavili, zmenili, 
či inak nadobudli, že sú povinní podať daňové priznanie na rok 2021 na 
základe nového listu vlastníctva do 31. 1. 2021.  
V prípade podania daňového priznania pri akejkoľvek zmene pre rok 
2021 je nutné sa nahlásiť vopred na čísle telefónu: 032/6597295, prípad-
ne podať daňové priznanie elektronicky alebo e-mailom na adresu: 
obec@dolnaporuba.sk. 
Tlačivá si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Dolnej Porube.  
Žiadosti o úľavu na rok 2021 môžete predložiť len do 31. 1. 2021. Po 
uvedenom termíne žiadosti z dôvodu počítačového spracovania nebudú 
brané do úvahy. 
Zároveň upozorňujeme majiteľov psov nahlásiť všetky zmeny, týkajúce sa 
vlastníctva psa (nový pes, utratenie psa) najneskôr do 31. 1. 2021.  
Obec Dolná Poruba ako správca dane oznámi daňovníkom (vyhlásením v 
miestnom rozhlase), kedy si môžu prísť zaplatiť miestne poplatky šekovou 
poukážkou na ktorejkoľvek slovenskej pošte alebo na účet obce. Bližšie 
informácie poskytneme na telefónnom čísle 032/6597257 alebo e-mailom 
na adrese: obec@dolnaporuba.sk. Ďakujeme za pochopenie.             ► OCÚ 
 

ČIERNA KRONIKA: Kuriózna dopravná nehoda 
 

Dňa 24. 11. 2020 vo večerných hodinách sa stala v obci Dolná Poruba do-
pravná nehoda osobného motorového vozidla. Na zásah boli vyslaní štyria 
príslušníci Hasičského a záchranného zboru z Trenčína s jedným zásahovým 
vozidlom. Po príchode hasičov na ohlásené miesto bolo zistené, že po ná-
raze do oplotenia rodinného domu zostal postihnutý automobil na vozov-
ke, prevrátený na strechu. Cesta bola v danom úseku v dôsledku dopravnej 
nehody neprejazdná. Po zdokumentovaní udalosti políciou bolo vozidlo od-
tiahnuté. Následne príslušníci Hasičského a záchranného zboru prostredníc-
tvom absorpčnej látky zachytili a z vozovky odstránili vytečené prevádzkové 
kvapaliny. Počas zásahu asistovali aj členovia DHZO Dolná Poruba. 
„Vodičovi pri dychovej skúške namerali v dychu 2,44 promile alkoholu. Pri 
kontrole policajti zistili, že šoféroval v čase, keď mu bola činnosť vedenia 
motorového vozidla zakázaná na 50 mesiacov. Pri dopravnej nehode utrpel 
zranenia, ktoré mu jednorazovo ošetrili v nemocnici,“ informoval tren-
čiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička.        ► Zdroj: minv.sk 

OBECNÝ ÚRAD V ŠPECIÁLNOM REŽIME 
 

Oznamujeme dočasné opatrenie samosprávy obce prijaté v záujme zame-
dzenia šírenia koronavírusu na Slovensku s účinnosťou od 2. 11. 2020 až do 
odvolania. Podľa Vestníka vlády SR č. 8/2021 Vyhlášky 13-14 Úradu verej-
ného zdravotníctva SR, ktorá nariaďuje zákaz vstupu osobám do vnútorných 
a vonkajších priestorov zariadení obecného úradu. Zákaz sa nevzťahuje na 
osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu 
platným od 27. 1. 2021 alebo certifikátom vydaným MZSR s negatívnym vý-
sledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 platným od 27. 1. 2021. 
Občania sú povinní riadiť sa pokynmi zamestnancov obce D. Poruba.  ► OCÚ 


