OBEC DOLNÁ PORUBA, Obecný úrad 61, 914 43 Dolná Poruba

Zápisnica
z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Poruba,
konaného dňa 10.12.2019.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

JUDr. Miroslav Kopčan, starosta obce
Poslanci : Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Daniel Bežák,
Mgr. Peter Zelíska.

Neprítomný: Poslanec: Milan Suchý
Ďalší prítomní: Anna Ďurovcová, hlavný kontrolór obce
Bc. Zuzana Vániová, zamestnanec obce – zapisovateľka.
Verejnosť: nikto.
PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Návrh na zmeny rozpočtu rozpočtového roka 2019 rozpočtovým opatrením č. 1/2019
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Dolná Poruba na rok 2020
a nasledovné dva roky 2021 a 2022
7. Návrh rozpočtu Obce Dolná Poruba a rozpočtovej organizácie na roky 2020-2022
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce pri OZ Dolná Poruba na I. polrok
2020
9. VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území Obce Dolná Poruba
10. 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
11. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dolná Poruba na rok 2020
12. Návrh Zmluvy o nájme č. 1/2020 kaderníctvo Tašárová Monika
13. Návrh nájomnej zmluvy s TJ Slovan Dolná Poruba
14. Návrh Zmluvy o nájme hnuteľnej veci – motorového vozidla PRAGA V3S
15. Žiadosti
16. Informácie starostu obce
17. Rôzne
18. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) otvoril JUDr. Miroslav Kopčan, starosta
obce. Privítal všetkých prítomných.
Ospravedlnený poslanec: Milan Suchý
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Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je štyri a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Overovatelia zápisnice: Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák
Zapisovateľka: zamestnanec obce: Bc. Zuzana Vániová
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Proti:
Zdržal sa
hlasovania:
Neboli prítomní pri
hlasovaní:

Ing. Pavol Gago. Mgr. Peter Martinák, Daniel Bežák, Mgr. Peter
Zelíska

0
0
1

Milan Suchý

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba schvaľuje program zasadnutia.
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Proti:
Zdržal sa
hlasovania:
Neboli prítomní pri
hlasovaní:

Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Daniel Bežák, Mgr. Peter
Zelíska

0
0
1

Milan Suchý

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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
7. Návrh rozpočtu Obce Dolná Poruba a rozpočtovej organizácie na roky 2020-2022
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce pri OZ Dolná Poruba na I. polrok
2020
9. VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území Obce Dolná Poruba
10. VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú
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školu a školské zariadenia zriadené na území Obce Dolná Poruba
11. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dolná Poruba na rok 2020
12. Návrh Zmluvy o nájme č. 1/2020 kaderníctvo Tašárová Monika
13. Návrh nájomnej zmluvy s TJ Slovan Dolná Poruba
14. Návrh Zmluvy o nájme hnuteľnej veci – motorového vozidla PRAGA V3S
15. Žiadosti
16. Informácie starostu obce
17. Rôzne
18. Záver

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení z minulých zasadnutí OZ predložila kontrolórka obce Dolná
Poruba Anna Ďurovcová – príloha č. 1
Uznesenie č. 70/2019 zo dňa 10.12.2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z minulých zasadnutí OZ – príloha č.1.
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Proti:
Zdržal sa
hlasovania:
Neboli prítomní pri
hlasovaní:

Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Daniel Bežák, Mgr. Peter
Zelíska

0
0
1

Milan Suchý

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
K bodu 5. Návrh na zmeny rozpočtu rozpočtového roka 2019 rozpočtovým opatrením č.
1/2019
Starosta obce predložil poslancom OZ:
návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 1/2019, ktorým sa
vykoná povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, v súlade s § 11 ods.
4 pís. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písm. b) §
14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (príloha č. 2),
zvýšenie príjmov na položke bežného rozpočtu:
• 111003 s kódom zdroja 41
+ 28 880 €
(výnos dane z príjmov poukázanej zo štátu na obec )
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•
•
•
•

221004 s kódom zdroja 41
+ 536 €
( ostatné poplatky – správne )
292012 s kódom zdroja 41
+ 1 419 €
(príjmy z dobropisov)
312001 s kódom zdroja 111
+ 584 €
(transfer zo štátneho rozpočtu na voľby)
312001 s kódom zdroja 111
+ 8 150 €
( zo ŠR na podporu stravovania)
Spolu:
+ 39 569 €

zvýšenie výdavkov bežného rozpočtu:
• FK 01.1.1 633002 s kódom zdroja 41 + 1 985 €
• FK 01.1.1 633006 s kódom zdroja 41
+ 740 €
• FK 01.1.1 633013 s kódom zdroja 41
+ 240 €
• FK 01.1.1 634001 s kódom zdroja 41
+ 113 €
• FK 01.1.1 635002 s kódom zdroja 41 + 162 €
• FK 01.1.1 637003 s kódom zdroja 41
+ 477 €
• FK 01.1.1 637027 s kódom zdroja 41
+ 1429 €
• FK 04.5.1 635006 s kódom zdroja 41
+ 18 720 €
• FK 04.5.1 637004 s kódom zdroja 41
+ 1785 €
• FK 05.1.0 633004 s kódom zdroja 41
+ 882 €
• FK 05.6.0 641 013 s kódom zdroja 41 + 500 €
• FK 06.6.0 633006 s kódom zdroja 41
+ 504 €
• FK 06.5.0 637004 s kódom zdroja 41
+ 963 €
• FK 08.2.0 633006 s kódom zdroja 41
+ 208 €
• FK 08.2.0 637002 s kódom zdroja 41
+ 260 €
• FK 09.1.1.1 637004 s kódom zdroja 41 + 4948 €
• FK 09.1.1.1 637005 s kódom zdroja 41
+ 697 €
• FK 09.1.2.1 633006 s kódom zdroja 41
+ 351 €
• FK 09.1.2.1 635006 s kódom zdroja 41 + 698 €
• FK 09.1.2.1 637004 s kódom zdroja 41 + 1700 €
• FK 09.1.2.1 637005 s kódom zdroja 41 + 1550 €
• FK 09.6.0.1 636002 s kódom zdroja 41 + 408 €
• FK 10.2.0 642014 s kódom zdroja 41
+ 249 €
Spolu:
+ 39 569 €
Uznesenie č. 71/2019 zo dňa 10.12.2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade s § 11 ods. 4 pís. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Schvaľuje
návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 1/2019 – príloha č. 2. návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších
príjmov, a to
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zvýšenie príjmov na položke bežného rozpočtu:
• 111003 s kódom zdroja 41
+ 28 880 €
(výnos dane z príjmov poukázanej zo štátu na obec )
•
•
•
•

221004 s kódom zdroja 41
+ 536 €
( ostatné poplatky – správne )
292012 s kódom zdroja 41
+ 1 419 €
(príjmy z dobropisov)
312001 s kódom zdroja 111
+ 584 €
(transfer zo štátneho rozpočtu na voľby)
312001 s kódom zdroja 111
+ 8 150 €
( zo ŠR na podporu stravovania)
Spolu:
+ 39 569 €

zvýšenie výdavkov bežného rozpočtu:
• FK 01.1.1 633002 s kódom zdroja 41 + 1 985 €
• FK 01.1.1 633006 s kódom zdroja 41
+ 740 €
• FK 01.1.1 633013 s kódom zdroja 41
+ 240 €
• FK 01.1.1 634001 s kódom zdroja 41
+ 113 €
• FK 01.1.1 635002 s kódom zdroja 41 + 162 €
• FK 01.1.1 637003 s kódom zdroja 41
+ 477 €
• FK 01.1.1 637027 s kódom zdroja 41
+ 1429 €
• FK 04.5.1 635006 s kódom zdroja 41
+ 18 720 €
• FK 04.5.1 637004 s kódom zdroja 41
+ 1785 €
• FK 05.1.0 633004 s kódom zdroja 41
+ 882 €
• FK 05.6.0 641 013 s kódom zdroja 41 + 500 €
• FK 06.6.0 633006 s kódom zdroja 41
+ 504 €
• FK 06.5.0 637004 s kódom zdroja 41
+ 963 €
• FK 08.2.0 633006 s kódom zdroja 41
+ 208 €
• FK 08.2.0 637002 s kódom zdroja 41
+ 260 €
• FK 09.1.1.1 637004 s kódom zdroja 41 + 4948 €
• FK 09.1.1.1 637005 s kódom zdroja 41
+ 697 €
• FK 09.1.2.1 633006 s kódom zdroja 41
+ 351 €
• FK 09.1.2.1 635006 s kódom zdroja 41 + 698 €
• FK 09.1.2.1 637004 s kódom zdroja 41 + 1700 €
• FK 09.1.2.1 637005 s kódom zdroja 41 + 1550 €
• FK 09.6.0.1 636002 s kódom zdroja 41 + 408 €
• FK 10.2.0 642014 s kódom zdroja 41
+ 249 €
Spolu:
+ 39 569 €
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Ing. Pavol Gago , Mgr. Peter Martinák, Daniel Bežák, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
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Zdržal sa
hlasovania:
Neboli prítomní pri
hlasovaní:

0
1

Milan Suchý

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
K bodu 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Dolná Poruba na
rok 2020 a nasledovné dva roky 2021 a 2022
Kontrolórka obce Anna Ďurovcová predložila poslancom OZ stanovisko k návrhu rozpočtu
obce Dolná Poruba na rok 2020 a nasledovné dva roky 2021 – 2022, ktorý poslanci OZ
zobrali na vedomie. ( príloha č. 3 )
Uznesenie č. 72/2019 zo dňa 10.12.2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce Dolná Poruba k návrhu rozpočtu na
rok 2020 a nasledovné dva roky 2021– 2022 ( príloha č. 3)

Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Proti:
Zdržal sa
hlasovania:
Neboli prítomní pri
hlasovaní:

Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Daniel Bežák, Mgr. Peter
Zelíska

0
0
1

Milan Suchý

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
K bodu 7. Návrh rozpočtu Obce Dolná Poruba a rozpočtovej organizácie na roky 20202022
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
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výdavky predstavujú hodnotu 576 990 €, kapitálové výdavky sa predpokladajú čerpať vo
výške 50 000 € a finančné operácie vo výdavkovej časti rozpočtu nie sú rozpočtované (
príloha č. 4 a 5 ). 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. Túto informáciu poslanci OZ zobrali na
vedomie.
V zmysle § 4 ods. 5 novely zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy, bol rozpočet obce Dolná Poruba a RO na roky 2020 – 2022 zostavený
a predložený bez programovej štruktúry, obecné zastupiteľstvo rozhodlo o neuplatňovaní
programovej štruktúry v rozpočte obce.
Uznesenie č. 73/2019 zo dňa 10.12.2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
A.) schvaľuje Rozpočet obce Dolná Poruba a RO Základnej školy s materskou školou
Dolná Poruba pre rok 2020 zostavený v členení podľa funkčnej a ekonomickej
rozpočtovej klasifikácie podľa novely zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách. (príloha č. 4 a 5)
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Daniel Bežák, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Milan Suchý
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
B.) Berie na vedomie Rozpočet obce Dolná Poruba a RO Základnej školy s materskou
školou Dolná Poruba pre roky 2021 - 2022 zostavený v členení podľa funkčnej
a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie podľa novely zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách. Rozpočet na uvedené roky nie je záväzný, je
informatívneho charakteru. (príloha č. 4 a 5)
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Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Proti:
Zdržal sa
hlasovania:
Neboli prítomní pri
hlasovaní:

Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Daniel Bežák, Mgr. Peter
Zelíska

0
0
1

Milan Suchý

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
C.) schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce Dolná Poruba na roky 2020 2022 bez programovej štruktúry v zmysle § 4 ods. 5 novely zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. (príloha č. 4 a 5)
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Daniel Bežák, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Milan Suchý
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
K bodu 8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce pri OZ Dolná Poruba na
I. polrok 2020
Kontrolórka obce Anna Ďurovcová predniesla poslancom OZ plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra pri OZ Dolná Poruba na I. polrok 2020, ktorý poslanci jednomyseľne
schválili. ( príloha č. 6 ) Kontrolná činnosť bude spočívať v kontrole zákonnosti, účinnosti,
hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom a majetkovými právami obce Dolná
Poruba a v rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Dolná Poruba.
Uznesenie č. 74/2019 zo dňa 10.12.2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. b) a podľa §18 f ods. 1
písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pri OZ Dolná Poruba na I.
polrok 2020, ktorá bude spočívať v kontrole zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti
a efektívnosti pri hospodárení s majetkom a majetkovými právami obce Dolná Poruba
a v rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Dolná Poruba. ( príloha č. 6 )
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Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Daniel Bežák, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Milan Suchý
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
K bodu 9. VZN č. 1/2020 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. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území Obce Dolná Poruba. ( príloha č. 7 ). 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. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce
Dolná Poruba a na webovom sídle obce Dolná Poruba. Toto VZN č.1/2020 bolo viackrát
prerokované na zasadnutí finančnej komisie pri OZ i s poslancami, 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 na
komunálny odpad pre rok 2020.
Po prepočte zvýšených nákladov za vývoz komunálneho odpadu, na zneškodnenie odpadu a
poplatku za uloženie odpadu ako i zvýšenia poplatku za triedenie odpadu je nevyhnutné
zvýšiť poplatok za KO pre daňovníkov. 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 (jedná sa 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
prevádzkovateľov jednotlivých skládok odpadu nemáme momentálne inú možnosť, ako
pristúpiť ku schváleniu 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 jednotlivých druhov odpadov a predpísané
množstvá, poplatky za ne sa budú v budúcnosti naďalej zvyšovať.
Starosta dal o návrhu na schválenie VZN č.1/2020, v znení v akom bolo prezentované na
základe prepočtu hlasovať. Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 1/2020 nadobúda
účinnosť od 01.01.2020.
Uznesenie č. 75/2019 zo dňa 10.12.2019:

032/6597257

obecdporuba@mail.t-com.sk

www.dolnaporuba.sk

OBEC DOLNÁ PORUBA, Obecný úrad 61, 914 43 Dolná Poruba

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území Obce Dolná Poruba, so znížením 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 (jedná sa o deti do 6 rokov, školopovinné a deti s vyživovacou povinnosťou). VZN č.
1/2020 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 a nadobúda
účinnosť od 01.01.2020. ( príloha č. 7 )
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Daniel Bežák, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Milan Suchý
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
K bodu 10. 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. ( príloha č. 8 ). 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 01.01.2020.
Uznesenie č. 76/2019 zo dňa 10.12.2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje 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, ktorým 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
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a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov. VZN č. 2/2020 nadobúda účinnosť od 01.01.2020.
( príloha č. 8 )
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Daniel Bežák, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Milan Suchý
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
K bodu 11. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dolná Poruba na rok 2020
Starosta obce predložil poslancom OZ Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dolná
Poruba na rok 2020, ktorý vychádza v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva Dolná Poruba, časť II., článok 6. Poslanci OZ predložený Plán zasadnutí OZ
Dolná Poruba na rok 2020 jednomyseľne schválili. ( príloha č. 9 )
Uznesenie č. 77/2019 zo dňa 10.12.2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dolná Poruba na rok 2020, ktorý
vychádza v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Dolná Poruba, časť II.,
článok 6. ( príloha č. 9 )
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Daniel Bežák, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Milan Suchý
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
K bodu 12. 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
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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 01.01.2020 a nájom sa
uzatvára na dobu určitú do 31.12.2022. ( príloha č. 10 )
Uznesenie č. 78/2019 zo dňa 10.12.2019 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje 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, ktorú jednomyseľne schválili. Zmluva o nájme č. 1/2020 je platná od
01.01.2020 a nájom sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2022. ( príloha č. 10 )
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Daniel Bežák, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Milan Suchý
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
K bodu 13. Návrh Nájomnej zmluvy s TJ Slovan Dolná Poruba
Starosta obce predložil poslancom OZ Nájomnú zmluvu uzatvorenú podľa zákona č.
116/1990 Zb. Zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov medzi zmluvnými stranami
prenajímateľom Obcou Dolná Poruba a nájomcom Telovýchovnou Jednotou Slovan Dolná
Poruba, ktorej predmetom je prenájom budovy kabín nachádzajúcich sa v k.ú. Dolná Poruba
na súpis. čísle 377, na dočasné užívanie nájomcom, ktorý je spoločenskou organizáciou, ktorá
vykonáva záujmovú činnosť v oblasti telesnej výchovy a športu. Nájomná zmluva sa
uzatvára na dobu určitú od 1.2.2020 do 31.12.2022. ( príloha č. 11 )
Uznesenie č. 79/2019 zo dňa 10.12.2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
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Schvaľuje Nájomnú zmluvu uzatvorenú podľa zákona č. 116/1990 Zb. Zákona o nájme
a podnájme nebytových priestorov medzi zmluvnými stranami prenajímateľom Obcou Dolná
Poruba a nájomcom Telovýchovnou Jednotou Slovan Dolná Poruba za účelom vykonávania
záujmovej činnosti v oblasti telesnej výchovy a športu. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu
určitú od 1.2.2020 do 31.12.2022. ( príloha č. 11 )
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Daniel Bežák, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Milan Suchý
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne .
K bodu 14. Návrh Zmluvy o nájme hnuteľnej veci – motorového vozidla PRAGA V3S
Starosta obce predložil poslancom OZ Zmluvu o nájme hnuteľnej veci – motorového
nákladného automobilu PRAGA V3S, EČV: TN-714AI uzatvorenú medzi zmluvnými
stranami prenajímateľom Obcou Dolná Poruba a nájomcom Obecný úrad Dolná Poruba –
Pestovateľská pálenica spol. s r.o., ktorej predmetom je prenájom hnuteľnej veci –
motorového nákladného automobilu PRAGA V3S, EČV: TN-714AI na dočasné užívanie
nájomcom za účelom vykonávania podnikateľskej činnosti a to v rozsahu živnostenského
oprávnenia nájomcu. Cena nájmu určená dohodou zmluvných strán je 2000 eur ročne.
Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu 2 rokov od 1.1.2020 do 31.12.2022. ( príloha č. 12 )
Uznesenie č. 80/2019 zo dňa 10.12.2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje Zmluvu o nájme hnuteľnej veci – motorového nákladného automobilu PRAGA
V3S, uzatvorenú medzi zmluvnými stranami prenajímateľom Obcou Dolná Poruba
a nájomcom Obecný úrad Dolná Poruba – Pestovateľská pálenica spol. s r.o., ktorej
predmetom je prenájom hnuteľnej veci – motorového nákladného automobilu PRAGA V3S,
EČV: TN-714AI na dočasné užívanie nájomcom za účelom vykonávania podnikateľskej
činnosti a to v rozsahu živnostenského oprávnenia nájomcu. Cena nájmu určená dohodou
zmluvných strán je 2000 eur ročne. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu 2 rokov od
1.1.2020 do 31.12.2022. ( príloha č. 12 )
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Daniel Bežák, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
Zdržal sa
0
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hlasovania:
Neboli prítomní pri
hlasovaní:

1

Milan Suchý

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
K bodu 15. Žiadosti
Starosta obce predložil poslancom OZ dva listy z kancelárie ZMOS-u ( Združenie miest
a obcí Slovenska).
V prvom liste zo dňa 5. decembra 2019 predkladá list od starostov obce Kolíňany a Jelenec
k podpore zbierky k nedávnej tragédii v ich obciach zo dňa 13. novembra 2019, kedy došlo
k dopravnej nehode nákladného auta a autobusu pravidelnej linky Nitra-Kolíňany-Jelenec,
počas ktorej zahynulo 12 osôb vo veku od 15 do 70 rokov. Obce Kolíňany a Jelenec sa preto
rozhodli zrealizovať spoločnú verejnú zbierku zriadením transparentného účtu v Prima banke
a získané finančné príspevky použiť na zmiernenie neopísateľnej bolesti rodín priamo
dotknutých dopravnou nehodou. Poslanci OZ schválili prispieť dotknutým rodinám
z rozpočtu obce Dolná Poruba finančným príspevkom v sume 100 Eur prostredníctvom
zriadeného transparentného účtu obcami Kolíňany a Jelenec.
V druhom liste zo dňa 9. decembra 2019 dáva do pozornosti verejnú zbierku,
prostredníctvom ktorej je možné prispieť na zmiernenie zložitej životnej situácie mnohých
dotknutých rodín na prešovskom sídlisku výbuchom plynu v bytovke, ktorý tak silno zasiahol
do osudov mnohých obyvateľov a ich rodín. Poslanci OZ schválili prispieť dotknutým
rodinám bytovky z rozpočtu obce Dolná Poruba finančným príspevkom v sume 200 Eur
prostredníctvom verejného účtu na pomoc ľudom v Prešove.
Uznesenie č. 81/2019 zo dňa 10.12.2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje
A.) prispieť dotknutým rodinám pri dopravnej nehode nákladného auta a autobusu
pravidelnej linky Nitra-Kolíňany-Jelenec z rozpočtu obce Dolná Poruba finančným
príspevkom v sume 100 Eur prostredníctvom zriadeného transparentného účtu obcami
Kolíňany a Jelenec.
B.) prispieť dotknutým rodinám bytovky na prešovskom sídlisku výbuchom plynu z rozpočtu
obce Dolná Poruba finančným príspevkom v sume 200 Eur prostredníctvom verejného účtu
na pomoc ľudom v Prešove na zmiernenie zložitej životnej situácie.
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Daniel Bežák, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
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Neboli prítomní pri
hlasovaní:

1

Milan Suchý

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
K bodu č. 16. Informácie starostu obce
Starosta informoval poslancov OZ o vypracovanej a predloženej cenovej ponuke od firmy
ATIPIC s.r.o., Dolný Kubín na zhotovenie 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.
Uznesenie č. 82/2019 zo dňa 10.12.2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
A.) Berie na vedomie vypracovanú cenovú ponuku od firmy ATIPIC s.r.o., Dolný Kubín
na zhotovenie mozaiky na budove Základnej školy v Dolnej Porube.
B.) ukladá starostovi obce osloviť i ďalšie firmy, ktoré by vypracovali a predložili cenovú
ponuku na zhotovenie mozaiky a na základe cenových ponúk vykonať prieskum trhu.
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Proti:
Zdržal sa
hlasovania:
Neboli prítomní pri
hlasovaní:

Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Daniel Bežák, Mgr. Peter
Zelíska

0
0
1

Milan Suchý

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
Starosta obce predložil poslancom OZ Správu nezávislého audítora k vykonanému auditu
účtovnej závierky za rok 2018 účtovnej jednotky Obce Dolná Poruba a konsolidovanej
účtovnej závierky za rok 2018 účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný
celok zostavila materská spoločnosť obec Dolná Poruba. Audit vykonala audítorka firma
vedená v Slovenskej komore audítorov CREDIT AUDIT, s.r.o., Licencia SKAU č. 291,
Fedinova 16/A, 851 05 Bratislava v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.
v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade
s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Výrok audítora k individuálnej účtovnej
závierke a ku konsolidovanej účtovnej závierke obce za rok 2018 poslanci OZ zobrali na
vedomie. ( príloha č. 13 a 14 )
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Uznesenie č. 83/2019 zo dňa 10.12.2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie
Správu nezávislého audítora k vykonanému auditu účtovnej závierky za rok 2018 účtovnej
jednotky Obce Dolná Poruba a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 účtovnej
jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť obec
Dolná Poruba. Audit vykonala audítorka firma vedená v Slovenskej komore audítorov
CREDIT AUDIT, s.r.o., Licencia SKAU č. 291, Fedinova 16/A, 851 05 Bratislava v súlade so
zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení a v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. ( príloha č. 13 a 14 )
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Proti:
Zdržal sa
hlasovania:
Neboli prítomní pri
hlasovaní:

Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Daniel Bežák, Mgr. Peter
Zelíska

0
0
1

Milan Suchý

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
K bodu 17. Rôzne
Mgr. Zelíska Peter predložil poslancom OZ návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke
obce Dolná Poruba p. Anne Ďurovcovej za rok 2019 vo výške 200 Eur. (príloha č. 15)
Poslanci návrh na odmenu hlavnej kontrolórke p. Anne Ďurovcovej vo výške 200 Eur
jednomyseľne schválili.
Uznesenie č. 84/2019 zo dňa 10.12.2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
schvaľuje odmenu hlavnej kontrolórke obce Dolná Poruba p. Anne Ďurovcovej za rok 2019
vo výške 200 Eur (príloha č. 15)
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Daniel Bežák, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Milan Suchý
hlasovaní:
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Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
Starosta dal do povedomia poslancov kultúrne akcie v roku 2020 a to blížiace sa Fašiangy
2020, ktoré sa budú konať 22. februára 2020 a ďalší ročník súťaže vo varení gulášu. Vyzval
ich na návrhy týkajúce sa príprav uvedených kultúrnych akcií.
Uznesenie č. 85/2019 zo dňa 10.12.2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie informácie starostu o kultúrnych akciách v roku 2020, Fašiangy 2020,
ktoré sa budú konať 22.februára 2020 a ďalší ročník súťaže vo varení gulášu.
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Proti:
Zdržal sa
hlasovania:
Neboli prítomní pri
hlasovaní:

Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Daniel Bežák, Mgr. Peter
Zelíska

0
0
1

Milan Suchý

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
K bodu 18. Záver
Starosta poďakoval všetkým za ich účasť, ich príspevky a poprial im pekný zvyšok večera
a príjemné prežitie vianočných sviatkov a zasadnutie OZ ukončil o 17.00 hodine.

Zapísal/(a): Bc. Zuzana Vániová .............................

....................................................
JUDr. Miroslav Kopčan
starosta obce

Overovatelia:
Ing. Pavol Gago

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

Mgr. Peter Martinák

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