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Zápisnica  

zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Dolná Poruba,  

konaného dňa 24.09.2019.    

Prítomní:          JUDr. Miroslav Kopčan, starosta obce.                         

                           Poslanci : Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska. 

                           Kontrolórka obce: Anna Ďurovcová.                                

Neprítomní:    Daniel Bežák, Milan Suchý. 

Ďalší prítomní: Bc. Zuzana Vániová, Mgr. Dana Suchá - zamestnanci obce. 

Verejnosť: nikto. 

 

PROGRAM  

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice  

3. Schválenie programu zasadnutia  

4. Kontrola plnenia uznesení, informácie hlavného kontrolóra (HK) obce 

5. Dôvodová správa HK o plnení rozpočtu za I. polrok 2019 

6. Čerpanie rozpočtu obce a RO za I. polrok 2019 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti  HK na II. polrok 2019 

8. Voľba HK obce Dolná Poruba od 01.11.2019 

9. Návrh VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a poplatkoch 

10. Doplnenie člena do kultúrnej komisie 

11. Informácie starostu obce 

12. Žiadosti, rôzne 

13. Diskusia a ukončenie 

 

K bodu: Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) otvoril JUDr. Miroslav Kopčan, starosta 

obce. Privítal všetkých prítomných.  

Ospravedlnení poslanci: Daniel Bežák a Milan Suchý. 

Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov sú traja a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu: Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

Overovatelia zápisnice: Mgr. Peter Martinák a Ing. Pavol Gago. 

Zapisovateľka: zamestnanec obce: Mgr. Dana Suchá 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 3 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  2 Daniel Bežák, Milan Suchý 
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hlasovaní: 

 

K bodu: Schválenie programu zasadnutia 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba schvaľuje program zasadnutia.  

Hlasovanie poslancov: 

Za: 3 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska. 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

2 Daniel Bežák, Milan Suchý. 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice  

3. Schválenie programu zasadnutia  

4. Kontrola plnenia uznesení, informácie hlavného kontrolóra (HK) obce 

5. Dôvodová správa HK o plnení rozpočtu za I. polrok 2019 

6. Čerpanie rozpočtu obce a RO za I. polrok 2019 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti  HK na II. polrok 2019 

8. Voľba HK obce Dolná Poruba od 01.11.2019 

9. Návrh VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a poplatkoch 

10. Doplnenie člena do kultúrnej komisie 

11. Informácie starostu obce 

12. Žiadosti, rôzne 

13. Diskusia a ukončenie 

 

K bodu: Kontrola plnenia uznesení, informácie hlavného kontrolóra (ďalej len kontrolór) 

obce   

   Kontrolu plnenia uznesení z minulých zasadnutí OZ predložila kontrolórka obce Dolná 

Poruba Anna Ďurovcová – príloha č. 1:  

1. Uznesenie č. 12/2018 poslanci zobrali na vedomie s tým, že oplotenie areálu ZŠ je 

naplánované na najbližšie obdobie roku 2020.  

2. Uznesenie 33/2019 – starosta obce informoval poslancov o výsledku rokovania 

ohľadom opravy miestnej komunikácie v časti Ondrejíčky, kde subjekty prisľúbili 

každý nejakým spôsobom finančne alebo materiálne pomôcť pri oprave tejto 

komunikácie. Poslanci uvedené zobrali na vedomie.   

Uznesenie č. 56/2019 zo dňa 24.09.2019:   

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:  
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Za: 3 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

2 Daniel Bežák, Milan Suchý 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

   K bodu: Dôvodová správa kontrolóra o plnení rozpočtu za I. polrok 2019 

Dôvodovú správu podávala Anna Ďurovcová za rok 2018 podľa § 18 zákona o obecnom 

zriadení - príloha č. 2. Poslanci dôvodovú správu zobrali na vedomie.  

Uznesenie č. 57/2019 zo dňa 24.09.2019:   

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:  

Dôvodovú správu kontrolóra o plnení rozpočtu za I. polrok 2019 – príloha č.2. 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 3 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

2 Daniel Bežák, Milan Suchý 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

   K bodu: Čerpanie rozpočtu obce a RO za I. polrok 2019 

O čerpaní rozpočtu informovala poslancov kontrolórka obce – príloha č. 3. Poslanci čerpanie 

rozpočtu zobrali na vedomie.  

 Uznesenie č. 58/2019 zo dňa 24.09.2019:   

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:  

informácie o čerpaní rozpočtu obce a RO za I. polrok 2019- príloha č.3.  

Hlasovanie poslancov:  

Za: 3 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

2 Daniel Bežák, Milan Suchý 

Uznesenie bolo prijaté 
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   K bodu: Návrh plánu kontrolnej činnosti  HK na II. polrok 2019 

Informácie z prílohy č. 4 predložila kontrolórka obce a poslanci uvedené zobrali na vedomie.  

Uznesenie č. 59/2019 zo dňa 24.09.2019:   

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:  

informácie z prílohy č. 4 o návrhu plánu kontrolnej činnosti  HK na II. polrok 2019  

Hlasovanie poslancov:  

Za: 3 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

2 Daniel Bežák, Milan Suchý 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

   K bodu: Voľba HK obce Dolná Poruba od 01.11.2019 

Poslanci na základe jednej doručenej obálky v zmysle výberového konania na voľbu funkcie 

hlavného kontrolóra obce Dolná Poruba s ustanovením zákona 369/1990 Z.z. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov otvorili obálku kandidáta Anna Ďurovcová, bytom 

Dubnica N/V(doterajšia kontrolórka obce). Skontrolovali náležitosti prihlášky, resp. 

predpoklady na výkon tejto funkcie a jednohlasne zvolili na obdobie 6 rokov s platnosťou od 

01.11.2019 za hlavnú kontrolórku obce Dolná Poruba doterajšiu kontrolórku Annu 

Ďurovcovú z Dubnice N/V. 

Uznesenie č. 60/2019 zo dňa 24.09.2019:   

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  

za hlavnú kontrolórku obce Dolná Poruba Annu Ďurovcovú, bytom Dubnica n/V s platnosťou 

od 01.11.2019 po dobu šiestich rokov.  

Hlasovanie poslancov:  

Za: 3 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

2 Daniel Bežák, Milan Suchý 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu: Návrh VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a poplatkoch 
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Pri uvedenom návrhu VZN č. 1/2020 (príloha č. 5) sa prítomní zaoberali zvýšením sadzieb 

k dani z nehnuteľnosti, za psa a odvoz odpadu z dôvodu nízkej úrovne triedenia odpadu 

v obci a za zvýšenie uloženia odpadov na skládku v zmysle zákona o odpadoch.  

 Nakoľko sa OZV ENVI-PAK, a Márius Pedersen, a.s. nedokážu dohodnúť na finančnom 

vysporiadaní svojich nákladov na dodanie nových smetných nádob na separovanie a taktiež 

na častejšej frekvencii vývozov separovaných odpadov vznikajú na území obce veľké skládky 

separovaného odpadu pri kontajneroch. Tento stav (preplnené skládky separ.odpadov 

u Suchých, U Bežákov a taktiež v obci pri KD) máme zaznamenaný aj fotodokumentáciou, 

ktorú sme postúpili firme Márius Pedersen a aj ENVI-PAKu. Odpovede prišli v tom znení, že 

vyššiu frekvenciu a dodanie nových smetných nádob na separovanie odpadu: kovy, plasty, 

sklo, tetrapaky bude možné riešiť až zasadnutím – valnou hromadou OZV ENVI-PAK 

v budúcom roku. Dovtedy máme dávať uvedený odpad do vriec, ktoré nám pri najbližšom 

vývoze zoberú. Kovy – červená nádoba bude vývoz 16.10.2019. Tetrapaky – nádoba je pri 

materskej škole a najbližší vývoz je až 5.11.2019. Občania by mali kovy a plasty stláčať na čo 

najmenší obsah, aby sa ho mohlo do nádoby zmestiť čo najviac. Vyhlasujeme to v miestnom 

rozhlase, píšeme do obecných novín. Na základe nízkej úrovne vytriedenia odpadu obce 

Dolná Poruba, len  12,91 % je obec nútená zvyšovať aj poplatky za vývoz odpadu. Tento rok 

do 9/2019 obec doplácala zo svojho rozpočtu za poplatky (odpad) viac ako 3000 Eur, oproti 

roku 2018. V roku 2020 za úroveň vytriedenia odpadu a za uloženie na skládku odpadov 

v zmysle zákona o odpadoch v rozmedzí triedenia 10-20 % je poplatok za úroveň vytriedenia 

stanovený v zákone na 24 Eur/tona. Na rok 2019 bol stanovený 12 Eur/tona. V roku 2021 je 

v zákone stanovený poplatok až na 32 Eur. Z tohto dôvodu je nutné separovať odpad v čo 

najväčšom množstve. Otázkou, resp. nedoriešenou časťou legislatívy je to, že nám OZV 

(ENVI-PAK) a firma Marius Pedersen, a.s. nedokáže dodať viac nádob na separovaný odpad 

a ani zvýšiť frekvenciu vývozov z dôvodu, že sa nedokážu dohodnúť na finančnom 

vysporiadaní svojich nákladov za nové smetné nádoby na separovanie a za frekvenciu 

vývozov. Preto bude nutné prehodnotiť uvedené sadzby a poplatky, aby obec nedoplácala 

v ďalších rokoch za vývoz a separovanie odpadu občanov z rozpočtu obce. Obec vynakladá 

maximálne úsilie, aby sa v budúcom roku situácia zlepšila, občania si musia uvedomiť 

dôležitosť separovania odpadov. Poslanci uložili finančnej komisii pri obecnom úrade od 

komunikovať s vybranými  podnikateľskými subjektami v obci počet smetných nádob a ich 

využiteľnosť do 31.10.2019.   

 

Uznesenie č. 61/2019 zo dňa 24.09.2019:   

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  

návrh VZN č. 1/2020 (príloha č.5), resp. informácie o zvýšením sadzieb k dani 

z nehnuteľnosti, za psa a poplatku za odvoz odpadu z dôvodu nízkej úrovne triedenia odpadu 

v obci a za zvýšenie uloženia odpadov na skládku v zmysle zákona o odpadoch,  

a ukladá  

finančnej komisii pri obecnom úrade od komunikovať s podnikateľskými subjektami v obci 

počet smetných nádob a ich využiteľnosť do 31.10.2019.   

 

Hlasovanie poslancov:  
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Za: 3 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

2 Daniel Bežák, Milan Suchý 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu: Doplnenie člena kultúrnej činnosti:  

   Poslanci sa zaoberali návrhom doplnenia člena do kultúrnej komisie pána Michala Giacka, 

ktorý sa prihlásil do našej obce na trvalý pobyt. Poslanci jednohlasne Michala Giacka 

schválili za člena kultúrnej komisie pri obecnom úrade od 01.10.2019. 

Uznesenie č. 62/2019 zo dňa 24.09.2019:   

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  

Michala Giacka za člena kultúrnej komisie od 01.10.2019.  

Hlasovanie poslancov:  

Za: 3 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

2 Daniel Bežák, Milan Suchý 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu: Informácie starostu obce 

Starosta oboznámil poslancov s nasledovnými informáciami: 

- o ukončení a kontrole projektu: Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy MŠ 

v obci Dolná Poruba, 

- o projekte a prácach na zatepľovaní ZŠ, 

- o podpísaní zmluvy s firmou Cesty Nitra, a.s. na úprave verejného priestranstva v obci 

a opravy cesty v Ondrejíčkach,  

- podať inzerát na odpredaj vyradenej techniky obce: hasičské auto škoda 706 a PV3S 

na náhradné diely,  

- o 50 % úľave Poľovníckej spoločnosti Homôlka za uskutočnenie zábavy zo dňa 

24.08.2019, z dôvodu, že PS je nápomocná obci pri kultúrnych akciách,   

- o preplatení mzdy kontrolórke obce za nevyčerpanú dovolenku – 3 dni z dôvodu 

ukončenia funkčného obdobia kontrolórky obce Dolná Poruba,  

mailto:obec@dolnaporuba.sk
http://www.dolnaporuba.sk/


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

 

 

 

 

 

 

032/6597257            obec@dolnaporuba.sk             www.dolnaporuba.sk                

- o dodatku do cenníka poskytovaných služieb cenu za riadkovú inzerciu v obecných 

novinách. 

 Uznesenie č. 63/2019 zo dňa 24.09.2019:   

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 informácie 

- o ukončení a kontrole projektu: Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy MŠ 

v obci Dolná Poruba, 

- o projekte a prácach na zatepľovaní ZŠ, 

- o podpísaní zmluvy s firmou Cesty Nitra, a.s. na úprave verejného priestranstva v obci 

a opravy cesty v Ondrejíčkach,  

- podať inzerát na odpredaj vyradenej techniky obce: hasičské auto škoda 706 a PV3S 

na náhradné diely,  

Hlasovanie poslancov:  

Za: 3 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

2 Daniel Bežák, Milan Suchý 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 64/2019 zo dňa 24.09.2019:   

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  

50 % úľave Poľovníckej spoločnosti Homôlka za uskutočnenie zábavy zo dňa 24.08.2019 

z dôvodu, že členovia PS sú nápomocní obci pri kultúrnych akciách,   

Hlasovanie poslancov:  

Za: 3 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

2 Daniel Bežák, Milan Suchý 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 65/2019 zo dňa 24.09.2019:   

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  

 

preplatenie mzdy kontrolórke obce za nevyčerpanú dovolenku = 3 dni, z dôvodu ukončenia 

funkčného obdobia kontrolórky obce Dolná Poruba.   

Hlasovanie poslancov:  

Za: 3 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

2 Daniel Bežák, Milan Suchý 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 66/2019 zo dňa 24.09.2019:   

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  

Dodatok č. 6 k cenníku poskytovaných služieb za riadkovú inzerciu v obecných novinách 

v sume ........ Eur za jeden riadok.  

Hlasovanie poslancov:  

Za: 3 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

2 Daniel Bežák, Milan Suchý 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu: Žiadosti:  

  Na zasadnutí OZ sa prejednávali žiadosti:  

- p. Gabrišovej a p. Rábekovej o preĺženie nájomného bývania na obecnej bytovke, kde 

poslanci obe žiadosti schválili s dobou predĺženia o 1 rok,  

- p. Smolkovej o úpravu chodníka ulice u Martišov. Poslanci žiadosť zobrali na 

vedomie s tým, že sa budú tejto žiadosti venovať zo širšieho hľadiska v budúcom 

období,  

- žiadosť ZŠ s mš Dolná Poruba o používaní detského ihriska v MŠ, kde bol zistení na 

základe kamerového systému mladistvý páchateľ ničenia obecného majetku a jeho 

zákonní zástupcovia budú písomne upozornení na správanie a vandalizmus 

maloletého.  
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Uznesenie č. 67/2019 zo dňa 24.09.2019:   

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  

predĺženie nájomnej zmluvy na obecnej bytovke Andree Gabrišovej o jeden rok.  

Hlasovanie poslancov:  

Za: 3 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

2 Daniel Bežák, Milan Suchý 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 68/2019 zo dňa 24.09.2019:   

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  

predĺženie nájomnej zmluvy na obecnej bytovke Anne Rábekovej o jeden rok.  

Hlasovanie poslancov:  

Za: 3 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

2 Daniel Bežák, Milan Suchý 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 69/2019 zo dňa 24.09.2019:   

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 žiadosti  

- p. Smolkovej o úpravu chodníka ulice u Martišov s tým, že sa budú tejto žiadosti 

venovať zo širšieho hľadiska v budúcom období,  

- žiadosť ZŠ s mš Dolná Poruba o používaní detského ihriska v MŠ, kde bol zistení na 

základe kamerového systému mladistvý páchateľ ničenia obecného majetku a jeho 

zákonní zástupcovia budú písomne upozornení na správanie a vandalizmus 

maloletého.  

Hlasovanie poslancov:  

Za: 3 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska 
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Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

2 Daniel Bežák, Milan Suchý 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu: Diskusia a záver  

   Na záver sa starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie OZ ukončil. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 16.30 hod. 

 

Zapísal/(a): Mgr. Dana Suchá ............................. 

                      

Overovatelia:  

Mgr. Peter Martinák    ........................................ 

Ing. Pavol Gago          ........................................ 

 

 

 

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

                           JUDr. Miroslav Kopčan                  

                                                                                                        starosta obce          
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