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Zápisnica  

zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Dolná Poruba,  

konaného dňa 23.06.2020.    

 

Prítomní:          JUDr. Miroslav Kopčan, starosta obce.                         

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

                                            Suchý. 

Neprítomní:    Daniel Bežák 

Ďalší prítomní: Anna Ďurovcová – kontrolór obce.  

                           Mgr. Dana Suchá - zamestnanec obce. 

Verejnosť: nikto. 

PROGRAM  

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice  

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2019 

6. Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Dolná Poruba za rok 2019 

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Dolná Poruba za rok 2019 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 

9. Žiadosti 

10. Informácie starostu obce 

11. Rôzne 

12. Záver    

 

K bodu: Otvorenie zasadnutia 

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

obce. Privítal všetkých prítomných.  

Ospravedlnení poslanec: Daniel Bežák. 

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

 

K bodu: Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

Overovatelia zápisnice: Ing. Pavol Gago a Milan Suchý. 

Zapisovateľka: zamestnanec obce: Mgr. Dana Suchá 

Hlasovanie poslancov:  

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

Suchý 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu: Schválenie programu zasadnutia 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba schvaľuje program zasadnutia.  

Hlasovanie poslancov:  

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

Suchý 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice  

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2019 

6. Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Dolná Poruba za rok 2019 

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Dolná Poruba za rok 2019 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 

9. Žiadosti 

10. Informácie starostu obce 

11. Rôzne 

12. Záver    

 

K bodu: Kontrola plnenia uznesení   

   Kontrolu plnenia uznesení z minulých zasadnutí OZ predložil poslancom starosta obce – 

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 budú zverejnení v najbližšom vydaní 

v obecných novinách a zohľadniť a vyčísliť neplatičom úroky z daní a poplatkov.   

 

Uznesenie č. 95/2020 zo dňa 23.06.2020:  

   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 

informáciu o plnení uznesenia č. 46/2019 zo dňa 19.03.2019 s tým, že neplatičov dane 

z nehnuteľnosti, odpadu a psa zverejniť v obecných novinách a zohľadniť a vyčísliť im úroky 

z daní a poplatkov. 

 

Hlasovanie poslancov:  

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

Suchý 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  
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Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu: Kontrola plnenia uznesení   

   Poslanci kontrolu uznesenia č. 82/2019 zo dňa 10.12.2019 zobrali na vedomie s tým, že 

zhotovenie mozaiky na škole bolo odložené z dôvodu pandémie COVID – 19. Poslanci 

Martinák a Suchý ponúkli možnosť vyrobenia šablóny pre realizáciu tejto mozaiky. Treba im 

preposlať fotky a rozmery mozaiky.  

 

Uznesenie č. 96/2020 zo dňa 23.06.2020:  

   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 

informáciu o plnení uznesenia č. 82/2019 zo dňa 10.12.2019 s tým, že zhotovenie mozaiky na 

škole bolo odložené z dôvodu pandémie COVID – 19. Poslanci Martinák a Suchý ponúkli 

možnosť vyrobenia šablóny pre realizáciu tejto mozaiky. Treba im preposlať fotky a rozmery 

mozaiky.  

Hlasovanie poslancov:  

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

Suchý 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu: Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2019   

   Hlavná kontrolórka obce Anna Ďurovcová predniesla poslancom OZ Stanovisko hlavnej 

kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2019 – uvedené v prílohe č.2. 

 

Uznesenie č. 97/2020 zo dňa 23.06.2020:  

   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 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2019 – príloha č. 2.  

Hlasovanie poslancov:  

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

Suchý 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu: Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Dolná Poruba za rok 2019.  

Starosta obce predložil OZ Záverečný účet obce za rok 2019 ( príloha č. 3 ), ktorý bol 

spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy § 16 ods. 10, zároveň zohľadňuje i ustanovenie zákona č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, 

školských a predškolských zariadení. Záverečný účet obce za rok 2019 obecné zastupiteľstvo 

jednomyseľne schválilo s výrokom nasledovne:  

I. „celoročné hospodárenie obce Dolná Poruba za rok 2019 sa schvaľuje bez výhrad “  

II. Vysporiadanie schodku rozpočtu vo výške -10 408 Eur – schodok rozpočtu sa vykryje z 

finančných operácii, ktoré vykazujú prebytok vo výške 36 415 Eur.   

III. Zostatok finančných prostriedkov bežného účtu a pokladne z roku 2019 podľa § 15 ods. 1, 

písm.c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v sume 25 463,87 Eur rozdeliť do rezervného fondu a 

ich použitie preúčtovať na bežné výdavky rozpočtu roku 2020. Na základe vykazovaného 

schodku do rezervného fondu z rozpočtového roku 2019 sa finančné prostriedky nepridelia. 

 

Uznesenie č. 98/2020 zo dňa 23.06.2020:   

   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 

Záverečný účet obce za rok 2019 s výrokom podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy § 16 ods. 10 nasledovne: ( príloha č. 3)  

I. „celoročné hospodárenie obce Dolná Poruba za rok 2019 sa schvaľuje bez výhrad “  

II. Vysporiadanie schodku rozpočtu vo výške -10 408 Eur – schodok rozpočtu sa vykryje z 

finančných operácii, ktoré vykazujú prebytok vo výške 36 415 Eur.   

III. Zostatok finančných prostriedkov bežného účtu a pokladne z roku 2019 podľa § 15 ods. 1, 

písm.c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v z.n.p. v sume 25 463,87 Eur rozdeliť do rezervného fondu a 

ich použitie preúčtovať na bežné výdavky rozpočtu roku 2020. Na základe vykazovaného 

schodku do rezervného fondu z rozpočtového roku 2019 sa finančné prostriedky nepridelia. 

 

Hlasovanie poslancov:  

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

Suchý 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu: Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolná Poruba za rok 

2019  

   Hlavná kontrolórka obce Anna Ďurovcová predniesla poslancom OZ Správu o výsledkoch 

kontrolnej činnosti za rok 2019 podľa § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o  
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vykonaných kontrolách v rozpočtovej organizácií ZŠ s mš Dolná Poruba v zmysle uznesenia 

OZ Dolná Poruba č. 16/2018 zo dňa 4.12.2018 k 23.06.2020, na základe ktorej informovala 

prítomných o čerpaní a stave finančných prostriedkov podľa jednotlivých mesiacoch – príloha 

č. 4.  

 

Uznesenie č. 99/2020 zo dňa 23.06.2020:  

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 

Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Dolná Poruba za rok 2019 

a Správu o vykonaných kontrolách v rozpočtovej organizácií ZŠ s mš Dolná Poruba v zmysle 

uznesenia OZ Dolná Poruba č. 16/2018 zo dňa 4.12.2018 ku dňu 23.06.2020, na základe 

ktorej informovala prítomných o čerpaní a stave finančných prostriedkov podľa jednotlivých 

mesiacoch – príloha č. 4. 

 

Hlasovanie poslancov:  

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

Suchý 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu: Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 

Kontrolórka obce Anna Ďurovcová predniesla poslancom OZ plán kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra pri OZ Dolná Poruba na II. polrok 2020, 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 v rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Dolná Poruba.  

 

Uznesenie č. 100/2020 zo dňa 23.06.2020:  

   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 II. 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.5. 

 

Hlasovanie poslancov:  

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

Suchý 

Proti: 0  

Zdržal sa 0  
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hlasovania: 

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu: Žiadosti: 

   Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť o dorovnanie finančných prostriedkov ZŠ 

s mš, Dolná Poruba 88 v sume 5821,75 Eur (po kontrole kontrolórkou obce dňa 22.06.2020), 

z dôvodu vykrytia nákladov ZŠ s mš, Dolná Poruba 88 za mesiac 6/2020. Poslanci žiadosť 

jednomyseľne schválili.  

 

Uznesenie č. 101/2020 zo dňa 23.06.2020:   

   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 o dorovnanie finančných prostriedkov ZŠ s mš, Dolná Poruba 88 v sume 5821,75 Eur 

z rozpočtu obce Dolná Poruba – príloha č. 6. 

 

Hlasovanie poslancov:  

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

Suchý 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu: Žiadosti 

   Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť ZŠ s mš, Dolná Poruba 88 o financovanie 

učebných pomôcok pre žiakov 1.ročníka (7 žiakov) školského roku 2020/2021 v sume 62,16 

Eur. Poslanci žiadosť jednomyseľne schválili.  

 

Uznesenie č. 102/2020 zo dňa 23.06.2020:   

   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 ZŠ s mš, Dolná Poruba 88 o financovanie učebných pomôcok pre žiakov 1.ročníka 

školského roku 2020/2021 v sume 62,16 Eur. 

 

Hlasovanie poslancov:  

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

Suchý 

Proti: 0  

Zdržal sa 0  
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hlasovania: 

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu: Informácie starostu obce 

   Starosta obce podal poslancom OZ nasledovné informácie: 

- Začalo sa s Verejným obstarávaním na zhotoviteľa budúcej bytovky. 

- O hasičoch obce a zakúpení materiálu a uniforiem pre potreby hasičov z dotácie 

poskytnuté štátom. Skúšky hasičov sa uskutočnia v kultúrnom dome v obci 

27.06.2020 a následne nácvik hasičskej techniky 03.07.2020 na športovom areáli 

v obci. V súvislosti s požiarmi v obci: v časti Hlboká – pri senníku a zapálený 

kontajner pri cintoríne je nutné podporiť hasičov a prísť ich povzbudiť pri konaní 

skúšok a nácviku hasičskej techniky.  

- O návrhu Zmluvy o zriadení vecných bremien č. 200571-L13.0754.16.0003 medzi 

povinným Obcou Dolná Poruba a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. ako 

oprávneným v rámci stavby s názvom „TN_OKS_Dolná Poruba, zahustenie 

TS,VNV,NNK“ v k.ú. Dolná Poruba. Poslanci uvedenú zmluvu jednomyseľne 

schválili.   

- O prácach v telocvični našej školy (výmena parkiet + zadná strana obkladu) v sume 

približne 42000,- Eur. Práce majú byť hotové v priebehu letných prázdnin. 

- O zakúpení stĺpikov 10 až 11 ks na ohradu ZŠ z dôvodu, že na škole dochádza 

k opätovnému vandalizmu a poškodzovania majetku v školskom areáli 

(poškodzovanie kľučiek na hlavnej bráne školy vrátane vytrhávania ochranného rámu 

lišty  pod.).  

- O krátení podielových daní od štátu – 42 % z dôvodu pandémie COVID-19.   

- Projekt na Dom smútku v rámci európskych fondov je na MAS Strážovské vrchy 

podaný.  

- Ohrozené pre nedostatok finančných prostriedkov z dôvodu pandémie COVID- 19 sú 

aj opravy miestnych komunikácií(v časti Dolinky a ostatné) a výmena oplotenia 

miestneho cintorína. Všetko je nacenené, ale z dôvodu nedostatku finančných 

prostriedkov ich nie je možné nateraz uskutočniť.  

- Bola vykonaná obhliadka poľnej kuchyne na VÚ Nemšová.  

- O kontrole zo životného prostredia z dôvodu nelegálnych skládok v časti u Suchých 

pri kríži boli namontované kamery a zátarasy. Uvedené informácie preveroval v obci 

aj Okresný úrad Trenčín – odbor životného prostredia.    

- Prevádzke v materskej škole v čase letných prázdnin len do 10.07.2020. 

- Oslavou 665. výročia obce sa budú poslanci zaoberať až po dovolenkovom období, 

ako sa vyvinie situácia ohľadom pandémie – ochorenia COVID – 19.  

-  

Uznesenie č. 103/2020 zo dňa 23.06.2020:  

   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:  

- Verejnom obstarávaní na zhotoviteľa budúcej bytovky 
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- hasičoch obce a zakúpení materiálu a uniforiem pre potreby hasičov z dotácie 

poskytnuté štátom 

- uskutočnení skúšok a nácviku hasičskej techniky 03.07.2020 na športovom areáli 

- požiaroch v obci ( pri senníku a zapálený kontajner pri cintoríne)  

- návrhu Zmluvy o zriadení vecných bremien medzi Obcou Dolná Poruba 

a Západoslovenská distribučná, a.s.  

- prácach v telocvični našej školy  

- zakúpení stĺpikov 10 až 11 ks na ohradu ZŠ z dôvodu poškodzovania majetku   

- krátení podielových daní od štátu – 42 % z dôvodu pandémie COVID-19  

- podaní projektu na Dom smútku v rámci európskych fondov z MAS Strážovské vrchy  

- nedostatku finančných prostriedkov z dôvodu pandémie COVID- 19 sú ohrozené 

opravy miestnych komunikácií a výmena oplotenia miestneho cintorína  

- vykonaní obhliadky poľnej kuchyne na VÚ Nemšová 

- kontrole zo životného prostredia z dôvodu nelegálnych skládok 

- prevádzke MŠ v čase prázdnin do 10.07.2020 

- odložení osláv 665. výročia obce po dovolenkovom období, ako sa vyvinie situácia 

ohľadom pandémie – ochorenia COVID – 19.  

-  

Hlasovanie poslancov:  

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

Suchý 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu: Informácie starostu obce:  

Uznesenie č. 104/2020 zo dňa 23.06.2020:   

   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 

Zmluvy o zriadení vecných bremien č. 200571-L13.0754.16.0003 medzi povinným Obcou 

Dolná Poruba a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. ako oprávneným v rámci 

stavby s názvom „TN_OKS_Dolná Poruba, zahustenie TS,VNV,NNK“ v k.ú. Dolná Poruba.  

 

Hlasovanie poslancov:  

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

Suchý 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu: Rôzne 

   Poslanci poukázali na informáciu o vyhlasovaní v miestnom rozhlase a zverejnení 

v obecných novinách:  

- Neuhradenie poplatku za hrobové miesta na cintoríne, kde v zmysle zákona 

o pohrebníctve môže obec po neuhradení poplatku do troch rokov (od roku 2018), na 

hrobové miesto pochovať iného občana, resp. prenajať hrobové miesto inému 

pozostalému. Poplatok za hrobové miesto sa platí na 10 rokov. Uvedené informácie sú 

zverejnené aj na miestnom cintoríne, na webovej stránke obce: www.dolnaporuba.sk a 

vo vitrínkach v obci.  

- Neplatičov za daň z nehnuteľnosti, psa a miestneho poplatku za odpad.  

- O separovaní odpadov a stláčaní na čo najmenší objem v zmysle zákona o odpadoch, 

ktorého poplatok za odvoz odpadu závisí od úrovne triedenia odpadov v obci. Zároveň 

poslanci vyzývajú občanov k dôslednému triedeniu odpadov a ich stlačeniu na čo 

najmenší objem (kovy – plechovice: červené kontajnery a tiež plastové fľaše: žlté 

kontajnery). 

   Poslanci uložili zverejniť neuhradené hrobové miesta v obecných novinách, na webovej 

stránke obce a na miestnom cintoríne a vyzývať pozostalých, aby si prišli na obecný úrad 

spísať zmluvu o nájme hrobového miesta za zosnulých príbuzných v zmysle zákona 

o pohrebníctve. V zmysle zákona o pohrebníctve je možné po neuhradení poplatku hrobové 

miesto prenajať inému občanovi, resp. príbuznému a pochovať iného zosnulého.   

 

Uznesenie č. 105/2020 zo dňa 23.06.2020:  

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

odporúča  

vyhlasovať v miestnom rozhlase a zverejniť v obecných novinách:  

- neuhradenie poplatku za hrobové miesta na cintoríne, 

- neplatičov za daň z nehnuteľnosti, psa a miestneho poplatku za odpad za minulé roky, 

- o separovaní odpadov a stláčaní na čo najmenší objem v zmysle zákona o odpadoch, 

ktorého poplatok za odvoz odpadu závisí od úrovne triedenia odpadov v obci. 

-  

Hlasovanie poslancov:  

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

Suchý 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu: Rôzne 

 

Uznesenie č. 106/2020 zo dňa 23.06.2020:  

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  
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ukladá  

zverejniť neuhradené hrobové miesta v obecných novinách, na webovej stránke obce a na 

miestnom cintoríne a vyzvať pozostalých, aby si prišli na obecný úrad spísať zmluvu o nájme 

hrobového miesta za zosnulých príbuzných v zmysle zákona o pohrebníctve.  

 

Hlasovanie poslancov:  

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

Suchý 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

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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