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Zápisnica  

zo VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Dolná Poruba,  

konaného dňa 06.10.2020.    

 

Prítomní:          JUDr. Miroslav Kopčan, starosta obce.                         

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

                                            Suchý, Daniel Bežák. 

Neprítomní: 0. 

Ďalší prítomní: Anna Ďurovcová – kontrolór obce.  

                           Mgr. Dana Suchá - zamestnanec obce. 

Verejnosť: nikto. 

PROGRAM  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Čerpanie rozpočtu obce a RO za 1.polrok 2020 

6. Dôvodová správa HK o plnení rozpočtu za 1.polrok 2020 

7. Návrh na schválenie rozpočtových opatrení 

8. Návrh na čerpanie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci vo výške výpadku 

príjmov subjektom územnej samosprávy v celkovej sume 15859,- Eur 

9. Schválenie VZN č. 3/2020 o pravidlách času predaja.... 

10. Informácie starostu obce 

11. Žiadosti ZŠ s mš, Dolná Poruba 88 

12. Žiadosti 

13. Rôzne, záver 

 

K bodu: Otvorenie zasadnutia 

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

obce. Privítal všetkých prítomných – podľa prezenčnej listiny.  

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

 

K bodu: Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

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

Zapisovateľka: zamestnanec obce: Mgr. Dana Suchá 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska, Milan 

Suchý, Daniel Bežák 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu: Schválenie programu zasadnutia 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba schvaľuje program zasadnutia.  

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska, Milan 

Suchý, Daniel Bežák 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Čerpanie rozpočtu obce a RO za 1.polrok 2020 

6. Dôvodová správa HK o plnení rozpočtu za 1.polrok 2020 

7. Návrh na schválenie rozpočtových opatrení 

8. Návrh na čerpanie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci vo výške výpadku 

príjmov subjektom územnej samosprávy v celkovej sume 15859,- Eur 

9. Schválenie VZN č. 3/2020 o pravidlách času predaja.... 

10. Informácie starostu obce 

11. Žiadosti ZŠ s mš, Dolná Poruba 88 

12. Žiadosti 

13. Rôzne, záver 

 

K bodu: Kontrola plnenia uznesení   

   Kontrolu plnenia uznesení z minulých zasadnutí OZ predložila poslancom kontrolórka obce 

Anna Ďurovcová (ďalej len kontrolórka) – príloha č. 1:  

   Poslanci kontrolu uznesenia č. 46/2019 zo dňa 19.03.2019 zobrali na vedomie s tým, že 

neplatiči dane z nehnuteľnosti, odpadu a psa u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov 

presiahla u fyzickej osoby 160 Eur a u právnickej osoby 1600 Eur. Uznesenie bolo splnené.  

   Uznesenie 82/2019 nahradené uznesením 96/2020 k zhotoveniu mozaiky na základnej škole 

podával poslanec Martinák s tým, že má v ponuke 5 cenových ponúk od firmy ASAPRINT 

v cene 400 až 500 Eur. OZ zobralo na vedomie informáciu poslanca Martináka a odporučilo 

poslancovi Milanovi Suchému, aby oslovil grafitových umelcov na vypracovanie ponuky k 

zhotoveniu mozaiky na ZŠ.    

Uznesenie č. 107/2020 zo dňa 06.10.2020:  

   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 

A/ kontrolu plnenia uznesení – príloha č. 1 

B/ odporúča poslancovi Milanovi Suchému osloviť grafitových umelcov na vypracovanie  

     ponuky k zhotoveniu mozaiky na ZŠ.   
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Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska, Milan 

Suchý, Daniel Bežák 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu: Čerpanie rozpočtu obce a RO za 1.polrok 2020 

K uvedenému bodu poslanci zobrali na vedomie čerpanie rozpočtu obce a RO za 1.polrok 

2020 – príloha č.2.  

Uznesenie č. 108/2020 zo dňa 06.10.2020:  

   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 

čerpanie rozpočtu obce a RO za 1.polrok 2020 – príloha č.2. 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska, Milan 

Suchý, Daniel Bežák 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu: Dôvodová správa hlavnej kontrolórky o plnení rozpočtu za 1.polrok 2020 

Dôvodovú správu (príloha č. 3) spracovala a predniesla poslancom kontrolórka obce: 

Uznesenie č. 109/2020 zo dňa 06.10.2020:  

   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 hlavnej kontrolórky o plnení rozpočtu za 1.polrok 2020 – príloha č.3. 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska, Milan 

Suchý, Daniel Bežák 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu: Návrh na schválenie rozpočtových opatrení 

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                

OZ zobralo na vedomie a jednomyseľne schválilo „Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 1/2020 a č. 2/2020“ v tomto znení:  

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020: 

     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:   

návrh na rozpočtové opatrenie  - povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 

príjmov, a to  

zvýšenie príjmov na položke bežného a kapitálového rozpočtu:  

 312001  s kódom zdroja 111                       + 1 400 € 

      ( zo ŠR dotácia pre DHZ ) 

 322001 s kódom zdroja 111                      + 45 000 € 

    

Spolu                                                                         + 46 400€ 

 

zvýšenie výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu:  

 FK 03.2.0  63X s kódom zdroja 111           + 1 400 € 

 FK 09.1.2.1  717 s kódom zdroja 111       + 45 000 € 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                            Spolu:            + 46 400 € 

a 

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2020 

     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:   

návrh na rozpočtové opatrenie  - povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších 

príjmov, a to  

zvýšenie príjmov na položke bežného rozpočtu:  

 312001  s kódom zdroja 111                       + 53 390 € 

      ( zo ŠR na Prenesené kompetencie pre RO – Zš s mš Dolná Poruba ) 

    

Spolu                                                                         + 53 390 € 

 

zvýšenie výdavkov bežného rozpočtu v RO – Zš s mš Dolná Poruba:  

 EK  610  s kódom zdroja 111                    + 37 233 € 

 EK  620  s kódom zdroja 111                    + 13 082 € 

 EK 630   s kódom zdroja 111                     +  3 075 € 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                            Spolu:            + 53 390 € 

 

Uznesenie č. 110/2020 zo dňa 06.10.2020:  

   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 

návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020 – príloha č.4 

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                

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska, Milan 

Suchý, Daniel Bežák 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 111/2020 zo dňa 06.10.2020:  

   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 

návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2020 - príloha č.4  

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska, Milan 

Suchý, Daniel Bežák 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu: Návrh na čerpanie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci vo výške výpadku  

               príjmov subjektom územnej samosprávy v celkovej sume 15859,- Eur 

MF SR ponúka samosprávam finančnú výpomoc formou návratných úverov vo výške 

výpadku podielových daní. Výpadok podielových daní pre obec Dolná Poruba za rok 2020 

bude vo výške 15859,- Eur. O túto sumu je možne požiadať do konca októbra 2020.  

Hlavná kontrolórka obce p. Anna Ďurovcová zaujala stanovisko k dodržaniu podmienok na 

prijatie návratných zdrojov financovania a skonštatovala, že podmienky sú dodržané. Starosta 

obce informoval poslancov, že tento návrh sa preberal aj na zasadnutí ZMOS a na školení 

starostov. Podmienky ako obec spĺňame, pôžička by sa splácala splátkovo od roku 2024 do 

roku 2027. Výdavky sa musia vyčerpať do konca roka 2020. Na odporúčanie starostu obce a 

finančnej komisie pri obecnom úrade poslanci bezúročnú návratnú finančnú výpomoc pre 

obec Dolná Poruba vo výške výpadku príjmov subjektom územnej samosprávy v  

celkovej sume 15859,- Eur jednomyseľne schválili. 

 

Uznesenie č. 112/2020 zo dňa 06.10.2020:  

   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 

 

Stanovisko hlavnej kontrolórky p. Anny Ďurovcovej k dodržaniu podmienok na prijatie 

návratných zdrojov financovania s konštatovaním, že podmienky sú dodržané.  
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B.) schvaľuje 

podanie žiadosti o bezúročnú návratnú finančnú výpomoc na rok 2020 vo výške výpadku 

príjmov subjektom územnej samosprávy v celkovej sume 15859,- Eur. 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska, Milan 

Suchý, Daniel Bežák 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu: Schválenie VZN č. 3/2020 o pravidlách času predaja.... 

Z dôvodu predloženia podkladov VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území obce Dolná Poruba pre okresnú prokuratúru, kde prokurátor uvedené VZN 

vrátil na opravu z dôvodu kontroly a sankcií pri porušovaní tohto VZN. Poslanci zrušili 

uznesenie č. 88/2020 (VZN č.3/2020) zo dňa 24.03.2020 a jednomyseľne schválili dňa 

06.10.2020 VZN č.3/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 

území obce Dolná Poruba – príloha č.5.  

Uznesenie č. 113/2020 zo dňa 06.10.2020:  

   Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. b)  zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

ruší  

A/ uznesenie č.88/2020 ( VZN č. 3/2020) zo dňa 24.03.2020 a  

schvaľuje 

B/ VZN č.3/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území  

     obce Dolná Poruba – príloha č. 5. 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska, Milan 

Suchý, Daniel Bežák 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu: Informácie starostu obce 

   Starosta obce predniesol poslancom informáciu o Zmluve o budúcej kúpnej zmluve medzi 

obcou Dolná Poruba a HYDROS Bánovce, spol. s.r.o. k výstavbe 12 bytového domu v obci 

Dolná Poruba. Poslanci Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve jednomyseľne schválili – príloha č. 

6.  

 

Uznesenie č. 114/2020 zo dňa 06.10.2020:  
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   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 budúcej kúpnej zmluve“ medzi obcou Dolná Poruba a HYDROS Bánovce, spol. 

s.r.o. k výstavbe 12 bytového domu v obci Dolná Poruba – príloha č.6. 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska, Milan 

Suchý, Daniel Bežák 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu: Informácie starostu obce 

Starosta obce informoval poslancov o prácach v obci:  

- Telocvičňa pri ZŠ - ukončené práce, 

- MAS Teplička vznikla opäť, 

- Časť Dolinky v obci odkanalizované,  

- Žiadosť o osadení značky „Pozor zver“ na TSK,  

- O triedení odpadov v obci, 

- O možnosti zakúpenia 3 ks kontajnerov na kovové obaly.  

Pri informácii o možnosti zakúpenia nádob na kovy: Obec Dolná Poruba žiadala 

doporučenými listami – minimálne 3 krát v tomto roku a 4krát v roku 2019 spoločnosti: ENVI 

– PAK, a.s. – spoločnosť zastrešujúca separovaný odpad (OZV) a  Marius Pedersen, a.s. – 

odpadová spoločnosť (vývozca odpadu) o navýšenie smetných nádob pre separovaný odpad 

a tiež o zvýšenie frekvencie vývozov odpadov. Doposiaľ sme žiadnu odpoveď nedostali. 

Starosta obce rokoval aj so zástupcami týchto spoločností. Spoločnosti sa nevedia dohodnúť 

na financovaní požiadaviek obcí.  

Poslanci uvedené informácie zobrali na vedomie s tým, že jednomyseľne schválili zakúpenie 

3 ks kontajnerov 1100 litrové na kovové obaly v sume 266,- Eur za kus pri vyhodnotení došlej 

najlacnejšej ponuky na uvedené kontajnery.  

 

 Uznesenie č. 115/2020 zo dňa 06.10.2020:  

   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 starostu obce o prevedených prácach: 

- Telocvičňa pri ZŠ – ukončené práce, 

- MAS Teplička vznikla opäť, 

- Časť Dolinky v obci odkanalizované,  

- Žiadosť o osadení značky „Pozor zver“ na TSK,  

- O triedení odpadov v obci, 

- O možnosti zakúpenia 3 ks kontajnerov na kovové obaly.  

Hlasovanie poslancov:  
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Za: 5 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska, Milan 

Suchý, Daniel Bežák 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 116/2020 zo dňa 06.10.2020:  

   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 

zakúpenie 3 ks kontajnerov (1100 litrové) na kovové obaly v sume 266,- Eur za kus pri 

vyhodnotení došlej najlacnejšej ponuky na uvedené kontajnery.  

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska, Milan 

Suchý, Daniel Bežák 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu žiadosti ZŠ s mš, Dolná Poruba 88:  

   OZ jednomyseľne dodatočne schvaľuje dorovnanie finančných prostriedkov z rozpočtu 

obce v sume 2243,57 Eur na vykrytie nákladov pre ZŠ s mš, Dolná Poruba 88 za mesiac 

8/2020.  

 

Uznesenie č. 117/2020 zo dňa 06.10.2020:  

   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 

dorovnanie finančných prostriedkov z rozpočtu obce Dolná Poruba v sume 2243,57 Eur na 

vykrytie nákladov pre ZŠ s mš, Dolná Poruba 88 za mesiac 8/2020. 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska, Milan 

Suchý, Daniel Bežák 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu: Žiadosti 

   Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť Viliama Kováčika o úľavu na odpad pre 

neho ako podnikateľskú osobu z dôvodu, že odpad zhodnocuje a odovzdáva hlásenie o vzniku 

odpadu na životné prostredie ako drobný výkup druhotných surovín a osobne odovzdáva 

plastový a iný odpad firme Marius Pedersen, a.s. Pán Kováčik doložil aj príslušné potvrdenia 

o odvoze odpadu za rok 2020. Poslanci sa žiadosťou zaoberali a vzhľadom k tomu, že pán 

Kováčik musí v súlade so zákonom o odpadoch odovzdávať vyššie uvedený odpad osobne 

a vykazovať ohlásenie o vzniku odpadu ako podnikateľská osoba, zohľadní sa mu úľava za 

odvoz odpadu v budúcom roku pri vyrubovaní miestneho poplatku.  

Uznesenie č. 118/2020 zo dňa 06.10.2020:  

   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 

žiadosť Viliama Kováčika s tým, že pán Kováčik odpad zhodnocuje a odovzdáva hlásenie 

o vzniku odpadu na životné prostredie ako drobný výkup druhotných surovín a osobne 

odovzdáva plastový a iný odpad firme Marius Pedersen, a.s. ako podnikateľská osoba 

v súlade so zákonom o odpadoch, zohľadní sa mu úľava za odvoz odpadu v budúcom roku pri 

vyrubovaní miestneho poplatku.  

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska, Milan 

Suchý, Daniel Bežák 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu: Žiadosti 

   Žiadosť Milana Malého – pre šéfredaktora obecných novín poslanci zobrali na vedomie 

s tým, že trvalý pobyt má Milan Malý v obci Dolná Poruba a nie v Radošine ako uviedol vo 

svojej žiadosti.  

Uznesenie č. 119/2020 zo dňa 06.10.2020:  

   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 

žiadosť Milana Malého – pre šéfredaktora obecných novín s tým, že trvalý pobyt má Milan 

Malý v obci Dolná Poruba a nie v Radošine ako uviedol vo svojej žiadosti.  

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska, Milan 

Suchý, Daniel Bežák 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  
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Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu: Žiadosti 

   Žiadosť PS Homôlka Dolná Poruba: Poslanci jednomyseľne schválili odpustenie poplatku 

za prenájom sály KD za účelom zasadnutia schôdze PS Homôlka zo dňa 28.08.2020 

z dôvodu, že PS Homôlka je nápomocná pri kultúrnych a spoločenských akciách, ktoré 

organizuje Obec Dolná Poruba.  

Uznesenie č. 120/2020 zo dňa 06.10.2020:  

   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 

žiadosť PS Homôlka Dolná Poruba o odpustenie poplatku za prenájom sály KD za účelom 

zasadnutia schôdze PS Homôlka zo dňa 28.08.2020 z dôvodu, že PS Homôlka je nápomocná 

pri kultúrnych a spoločenských akciách, ktoré organizuje Obec Dolná Poruba.  

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska, Milan 

Suchý, Daniel Bežák 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu: Žiadosti 

Žiadosť Zuzany Mičovej z Omšenia – príloha č.7 - uvedenie priestorov predajne potravín 

a drogérie u Suchých (bývalá COOP Jednota) od 6.10.2020 do prevádzky a čas otváracích 

hodín v predajni starosta obce s nadšením uvítal. Poslanci žiadosť jednomyseľne schválili.  

Uznesenie č. 121/2020 zo dňa 06.10.2020:  

   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 

žiadosť Zuzany Mičovej z Omšenia – príloha č.7 - uvedenie priestorov predajne potravín 

a drogérie u Suchých (bývalá COOP Jednota) od 6.10.2020 do prevádzky a čas otváracích 

hodín v predajni.  

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska, Milan 

Suchý, Daniel Bežák 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu: Žiadosti 
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Žiadosť Andrey Gabrišovej o predĺženie Zmluvy o nájme na obecnej bytovke poslanci zobrali 

na vedomie a jednomyseľne schválili na obdobie jedného roka.   

Uznesenie č. 122/2020 zo dňa 06.10.2020:  

   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 

žiadosť Andrey Gabrišovej o predĺženie Zmluvy o nájme na obecnej bytovke na obdobie 

jedného roka. 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska, Milan 

Suchý, Daniel Bežák 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu: Žiadosti 

Žiadosť Anny Rábekovej o predĺženie Zmluvy o nájme na obecnej bytovke poslanci zobrali 

na vedomie a jednomyseľne schválili na obdobie jedného roka.   

Uznesenie č. 123/2020 zo dňa 06.10.2020:  

   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 

žiadosť Anny Rábekovej o predĺženie Zmluvy o nájme na obecnej bytovke na obdobie 

jedného roka. 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska, Milan 

Suchý, Daniel Bežák 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu: Žiadosti 

Poslanci sa zaoberali a zobrali na vedomie žiadosť Veroniky Čurikovej o preplatenie 

plávajúcej podlahy a farby na radiátor v obecnom byte. Žiadosť preberala na svojom 

zasadnutí aj finančná komisia pri OcÚ. V zmluve o nájme bytu na obecnej bytovke je 

uvedené, že bytovka je majetkom obce a jedine vlastník môže rozhodovať o oprave majetku. 

K takýmto opravám a prácam na obecnej bytovke v obecnom byte musí nájomník v zmysle 

Zmluvy o nájme na obecnej bytovke, článku č. V,  bodu 5, zo dňa  31.12.2015 požiadať 

vlastníka nehnuteľnosti o súhlas, čo nájomca Veronika Čuriková neurobila a tým porušila 

podmienky Zmluvy o nájme na obecnej bytovke.  Zároveň neboli dodržané podmienky 
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uvedené v Internej smernici č. 5/2019 – Zásady tvorba čerpania fondu prevádzky, údržby 

a opráv nájomných bytov v bytových domoch, článok 4, bod 7.  

Uznesenie č. 124/2020 zo dňa 06.10.2020:  

   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   
žiadosť Veroniky Čurikovej o preplatenie plávajúcej podlahy a farby na radiátor v obecnom 

byte. Žiadosťou sa zaoberala na svojom zasadnutí aj finančná komisia pri OcÚ. V zmluve 

o nájme bytu na obecnej bytovke je uvedené, že bytovka je majetkom obce a jedine vlastník 

môže rozhodovať o oprave majetku. K takýmto opravám a prácam na obecnej bytovke 

v obecnom byte musí nájomník v zmysle Zmluvy o nájme na obecnej bytovke, článku č. V,  

bodu 5, zo dňa  31.12.2015 požiadať vlastníka nehnuteľnosti o súhlas, čo nájomca Veronika 

Čuriková neurobila a tým porušila podmienky Zmluvy o nájme na obecnej bytovke.  Zároveň 

neboli dodržané podmienky uvedené v Internej smernici č. 5/2019 – Zásady tvorba čerpania 

fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytových domoch, článok 4, bod 7.  

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska, Milan 

Suchý, Daniel Bežák 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu: Žiadosti 

Vyjadrenie obce k žiadosti od firmy TRENS SK, a.s. Trenčín o udelenie súhlasu na 

odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti zobrali poslanci na vedomie 

s tým, že súhlasia za podmienky, aby každý jeden materiál a každý jeden žiadateľ ohlásil na 

obecný úrad v Dolnej Porube dovoz takéhoto odpadu do svojej domácnosti.  

Uznesenie č. 125/2020 zo dňa 06.10.2020:  

   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 a súhlasí  

s využitím odpadov v domácnosti za podmienky, aby každý jeden materiál a každý jeden 

žiadateľ ohlásil na obecný úrad v Dolnej Porube dovoz takéhoto odpadu do svojej 

domácnosti.  

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska, Milan 

Suchý, Daniel Bežák 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu:  Rôzne 

   Poslanci sa zaoberali priebehom ochorenia COVID-19, ku ktorému priebežne zasadá aj 

Krízový štáb Obce Dolná Poruba.  

   Poslanci boli informovaní aj o predbežnom postupe o sčítaní domov, bytov a obyvateľov  

v roku 2021.  

  

K bodu: Záver 

Starosta poďakoval všetkým za ich účasť a zasadnutie OZ ukončil o 16.00 hodine.  

 

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

 

                          

 

 

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

                           JUDr. Miroslav Kopčan                  
                                                                                                        starosta obce 

                                                                                                 
  

 

Overovatelia:  

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

Milan Suchý                 ........................................ 
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