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Zápisnica  
z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Dolná Poruba,  

konaného dňa 15.12.2020.    
 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          JUDr. Miroslav Kopčan, starosta obce 

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

                           Mgr. Peter Zelíska. 

 

Neprítomný:     Poslanec: Daniel Bežák 

Ďalší prítomní: Anna Ďurovcová, hlavný kontrolór obce  

                           Ing. Zuzana Vániová, zamestnanec obce – zapisovateľka. 

Verejnosť: nikto. 

 

PROGRAM  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce  Dolná Poruba na rok 2021 

a nasledovné dva roky 2022 a 2023  

6. Návrh rozpočtu Obce Dolná Poruba a rozpočtovej organizácie na roky 2021-2023 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce pri OZ Dolná Poruba na I. polrok 

2021 

8. VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území Obce Dolná Poruba 

9. 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 

10. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dolná Poruba na rok 2021 

11. Žiadosti 

12. Informácie starostu obce 

13. Rôzne 

14. Záver    

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

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

obce.  Privítal všetkých prítomných.  

Ospravedlnený poslanec: Daniel Bežák 

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: Ing. Zuzana Vániová 
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Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

 

        

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba schvaľuje program zasadnutia.  

 

Hlasovanie poslancov: 

Za: 4 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

 

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce  Dolná Poruba na rok 2021 

a nasledovné dva roky 2022 a 2023  

6. Návrh rozpočtu Obce Dolná Poruba a rozpočtovej organizácie na roky 2021-2023 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce pri OZ Dolná Poruba na I. polrok 

2021 

8. VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území Obce Dolná Poruba 

9. 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 

10. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dolná Poruba na rok 2021 

11. Žiadosti 

12. Informácie starostu obce 

13. Rôzne 

14. Záver    
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K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení.   

Kontrolu plnenia uznesení z minulých zasadnutí OZ predložila kontrolórka obce Dolná 

Poruba Anna Ďurovcová – príloha č. 1 

K uzneseniu č. 124/2020 zo dňa 6.10.2020, kde OZ zobralo na vedomie žiadosť pani 

Veroniky 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 preplatením nákladov pani Veronike Čurikovej a skonštatovalo, že 

obhliadka bytu členmi stavebnej komisie pri OcZ Dolná Poruba sa vykoná po uvoľnení 

epidemiologických opatrení v súvislosti s pandemickou situáciou v krajine.  

 

Uznesenie č. 126/2020 zo dňa 15.12.2020:   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

A.)  berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z minulých zasadnutí OZ – príloha č.1. 

 

K uzneseniu č. 124/2020 zo dňa 6.10.2020, kde OZ zobralo na vedomie žiadosť pani 

Veroniky 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 súhlasí a  

B.)  schvaľuje preplatenie nákladov pani Veronike Čurikovej a konštatuje, že obhliadka bytu 

členmi stavebnej komisie pri OcZ Dolná Poruba sa vykoná po uvoľnení epidemiologických 

opatrení v súvislosti s pandemickou situáciou v krajine.  

 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

 

 

K bodu 5.   Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Dolná Poruba na 

rok 2021 a nasledovné  dva roky 2022 a 2023  

 

Kontrolórka obce Anna Ďurovcová  predložila poslancom OZ stanovisko k návrhu rozpočtu 

obce Dolná Poruba na rok 2021 a nasledovné dva roky 2022 – 2023, ktorý poslanci OZ 

zobrali na vedomie. (príloha č. 2) 

 

Uznesenie č. 127/2020 zo dňa 15.12.2020:   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

Berie na vedomie  Stanovisko hlavného kontrolóra obce Dolná Poruba k návrhu rozpočtu na 

rok  2021 a nasledovné dva roky 2022– 2023. (príloha č. 2) 
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Hlasovanie poslancov: 

Za: 4 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

  

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

 

K bodu 6.  Návrh rozpočtu Obce Dolná Poruba a rozpočtovej organizácie na roky 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 kategórií ekonomickej klasifikácie. Rozpočet na rok 2021 vychádzal 

z vývoja hospodárenia obce predchádzajúceho roka a očakávanej skutočnosti roka 2020, 

ktorého dosiahnuté ukazovatele boli východiskom roka 2021 v zmysle zákona č. 493/2011 

Z.z., čl.9 ods. 1.   Rozpočet obce a RO pre rok 2021 – 2023 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 2021 je po jeho schválení 

OZ záväzný.   Rozpočet na rok 2021 bez príjmových operácii je  zostavený ako prebytkový, 

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 predstavujú hodnotu  576 989 €, kapitálové výdavky sa predpokladajú čerpať vo 

výške 140 400 € a finančné operácie vo výdavkovej časti rozpočtu nie sú rozpočtované 

(príloha č. 3 a 4). Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový.  Pri schvaľovaní rozpočtu 

hlasovali poslanci OZ  jednomyseľne  za schválenie rozpočtu. Rozpočet na originálne 

kompetencie na rok 2021 pre prevádzky materskej školy, školskej jedálne a školského klubu 

bol zostavený podľa určenej výšky finančných prostriedkov vo 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. V oblasti prenesených kompetencií dotácie štátu na ZŠ platí 

pravidlo: koľko pošle štát, toľko sa na účet RO - ZŠ presúva. Návrh rozpočtu obce pre roky 

2022 – 2023 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 2021 – 2023  zostavený 

a predložený bez programovej štruktúry,  obecné zastupiteľstvo  rozhodlo o neuplatňovaní 

programovej štruktúry v rozpočte obce.  
 

 

Uznesenie č. 128/2020 zo dňa 15.12.2020 :   

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.)  schvaľuje  Rozpočet obce  Dolná Poruba a RO Základnej školy s materskou školou 

Dolná Poruba pre rok 2021  zostavený v členení podľa funkčnej a ekonomickej 
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rozpočtovej klasifikácie podľa novely zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách. (príloha č.3 a 4) 

  

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:                                                                                                                        

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

 

B.)  Berie na vedomie   Rozpočet obce Dolná Poruba a RO Základnej školy s materskou 

školou Dolná Poruba pre roky 2022 -  2023 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. 3 a 4) 

 

Hlasovanie poslancov: 

Za: 4 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

  

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

 

C.)  schvaľuje  zostavenie a predkladanie rozpočtu  obce Dolná Poruba  na roky 2021 - 

2023  bez programovej štruktúry v zmysle § 4 ods. 5  novely zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. (príloha č. 3 a 4) 

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

Hlasovanie poslancov: 

Za: 4 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

 

 Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 
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K bodu 7.  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce pri OZ Dolná Poruba na 

I. polrok 2021  
  

Kontrolórka obce Anna Ďurovcová predniesla poslancom OZ plán kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra pri OZ Dolná Poruba na I. polrok 2021, ktorý poslanci jednomyseľne 

schválili. (príloha č. 5) Kontrolná činnosť bude spočívať v kontrole zákonnosti, účinnosti, 

hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom a majetkovými právami obce Dolná 

Poruba a  rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Dolná Poruba.  

 

Uznesenie č. 129/2020 zo dňa 15.12.2020:   

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 2021, ktorého kontrolná činnosť bude spočívať v kontrole zákonnosti, účinnosti, 

hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom a majetkovými právami obce Dolná 

Poruba a  rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Dolná Poruba. (príloha č. 5) 

 

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

Hlasovanie poslancov: 

Za: 4 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.  

 

 

K bodu 8.  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. (príloha č. 6). 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. Návrh VZN č.1/2021 bolo  

prerokované 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.  
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Po prepočte zvýšených nákladov za vývoz komunálneho odpadu, za zneškodnenie odpadu a 

poplatku 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 01.01.2021 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 skonštatoval, 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. Starosta dal o návrhu 

na schválenie VZN č.1/2021, v znení v akom bolo prezentované hlasovať. Všeobecné záväzné 

nariadenie obce č. 1/2021  nadobúda účinnosť od 01.01.2021. 

 

Uznesenie č. 130/2020 zo dňa 15.12.2020:   

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   VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území Obce Dolná Poruba, ktoré zostávajú 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. VZN č. 1/2021 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 01.01.2021. (príloha č. 6) 

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.  

 

K bodu 9.    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 zástupcami 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 zriadené  na území obce Dolná Poruba, ktoré poslanci OZ jednomyseľne 

schválili.  (príloha č. 7). Uvedeným nariadením sa  určujú podrobnosti financovania 
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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. 2/2021  nadobúda účinnosť od 01.01.2021. 

 

Uznesenie č. 131/2020 zo dňa 15.12.2020:   

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   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, 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 

a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov. VZN č. 2/2021 nadobúda účinnosť od 01.01.2021.  

(príloha č. 7) 

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.  

 

K bodu 10.  Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dolná Poruba na rok 2021 

 

     Starosta obce predložil poslancom OZ Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dolná 

Poruba na rok 2021,  ktorý vychádza v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného 

zastupiteľstva Dolná Poruba, časť II., článok 6. Poslanci OZ predložený Plán zasadnutí OZ 

Dolná Poruba na rok 2021 jednomyseľne schválili.  (príloha č. 8) 

 

Uznesenie č. 132/2020 zo dňa 15.12.2020:   

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  Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dolná Poruba na rok 2021,  ktorý 

vychádza v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Dolná Poruba, časť II., 

článok 6.  (príloha č. 8) 

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

Hlasovanie poslancov:  
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Za: 4 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.  

 

 

K bodu 11.  Žiadosti  

     Poslanec OZ a predseda finančnej komisie Mgr. Zelíska Peter predložil poslancom OZ 

návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke obce Dolná Poruba p. Anne Ďurovcovej za 

rok 2020 vo výške 200 Eur. (príloha č. 9) 

Poslanci  návrh na finančnú odmenu hlavnej kontrolórke p. Anne Ďurovcovej vo výške 200 

Eur jednomyseľne schválili.    

 

Uznesenie č. 133/2020 zo dňa 15.12.2020:   

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  finančnú odmenu hlavnej kontrolórke obce Dolná Poruba p. Anne Ďurovcovej za 

rok 2020 vo výške 200 Eur (príloha č. 9) 

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.  

 

 

K bodu č. 12.  Informácie starostu obce   

     Starosta informoval poslancov OZ o činnosti obecného úradu od ostatných zasadnutí OZ 

v mesiaci október 2020: 

- 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 podaného na Environmentálny 

fond,  

- zrealizovanie opravy miestnej komunikácie do Doliniek, 
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- začaté prípravné práce na opravy miestnych komunikácií v časti u Bežákov pri 

kríži - Rakovec, v časti  Smolka – Kopčan a v hornej časti obce nad otočom, 

- vykonaná oprava úseky miestnej komunikácie od mostu smerom k základnej škole 

po hranicu školského areálu, 

- boli vykonané práce na vyrovnávanie krajov cesty v Dolinkách – rozvoz 

a zrovnávanie 24 ton štrku. 

 

Uznesenie č. 134/2020/A zo dňa 15.12.2020:   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

Berie na vedomie   informácie starostu obce o vykonaných prácach v obci a činnosti 

obecného úradu od ostatných zasadnutí OZ v mesiaci október 2020. 

 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.  

 

 

Uznesenie č. 134/2020/B zo dňa 15.12.2020:   

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 uvoľnenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na:  

1. )  Opravu miestnej komunikácie do Doliniek v predpokladanej hodnote cca 32 350 Eur  

2. )  opravu miestnych komunikácií v časti u Bežákov pri kríži - Rakovec, v časti  Smolka – 

Kopčan a v hornej časti obce nad otočom v predpokladanej hodnote cca 24 450 €ur 

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.  

 

 

K bodu 13.  Rôzne 

     Starosta obce informoval  poslancov o prijatej bezúročnej návratnej finančnej výpomoci 

z Ministerstva financií SR vo výške  15 859 Eur ( vo výške výpadku príjmov subjektom 
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územnej samosprávy).   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.  

 

Uznesenie č. 135/2020 zo dňa 15.12.2020:   

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  použiť prijatú bezúročnú návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva financií SR 

vo výške 15 859 Eur na opravu miestnej komunikácie v časti Dolinky.  

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.  

 

 

K bodu 13.  Rôzne 

     Starosta obce predniesol  poslancov ponuku od firmy CBS s.r.o. Banská Bystica na 

zhotovenie knihy Trenčín a okolie z neba.(viď. reklamný leták) Túto informáciu poslanci OZ 

zobrali na vedomie a ponuku zamietli.  

 

Uznesenie č. 136/2020 zo dňa 15.12.2020:   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

Berie na vedomie informáciu o ponuke od firmy CBS s.r.o. Banská Bystica na zhotovenie 

knihy Trenčín a okolie z neba a ponuku zamietli.  

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.  
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K bodu 14.  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): Ing. Zuzana Vániová ............................. 

 

                          

 

 

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

                           JUDr. Miroslav Kopčan                  

                                                                                                        starosta obce 

                                                                                                 

  

 

Overovatelia:  

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

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