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

Zápisnica
zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Poruba,
konaného dňa 24.03.2020.
Prítomní:

JUDr. Miroslav Kopčan, starosta obce.

Poslanci : Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska, Milan
Suchý.
Neprítomní: Daniel Bežák
Ďalší prítomní: 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. Návrh na prijatie uznesenia na plat starostu na rok 2020
6. VZN č.3/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
obce Dolná Poruba
7. Plán kultúrnych aktivít na rok 2020
8. Prijatie uznesení o rokovaní o podmienkach výstavby obecnej bytovky
9. Informácie starostu obce
10. Žiadosti, rôzne
11. Diskusia a ukončenie
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
0
hlasovania:
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Neboli prítomní pri
hlasovaní:

1

Daniel Bežák

K bodu: Schválenie programu zasadnutia
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
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Návrh na prijatie uznesenia na plat starostu na rok 2020
6. VZN č.3/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
obce Dolná Poruba
7. Plán kultúrnych aktivít na rok 2020
8. Prijatie uznesení o rokovaní o podmienkach výstavby obecnej bytovky
9. Informácie starostu obce
10. Žiadosti, rôzne
11. Diskusia a ukončenie
K bodu: Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu plnenia uznesení z minulých zasadnutí OZ predložil poslancom starosta obce –
príloha č. 1:
Poslanci kontrolu uznesení zobrali na vedomie s tým, že neplatičov dane z nehnuteľnosti,
odpadu a psa je potrebné zverejniť v obecných novinách.
Uznesenie č. 86/2020 zo dňa 24.03.2020:
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 uznesení z minulých zasadnutí OZ, s tým, že neplatičov dane
z nehnuteľnosti, odpadu a psa zverejniť v obecných novinách – príloha č.1.
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska, Milan
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Suchý
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté.

Daniel Bežák

K bodu: Návrh na prijatie uznesenia na plat starostu na rok 2020
Na návrh finančnej komisie z jej zasadnutia bol uvedený bod prerokovaný a poslanci
jednohlasne schválili plat starostu podľa prílohy č. 2.
Uznesenie č. 87/2020 zo dňa 24.03.2020:
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
s účinnosťou od 01.01.2020 plat starostu obce prepočítaný v zmysle Zákona NR SR č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových podmienkach starostov a primátorov miest
v znení neskorších predpisov, ktorý sa vypočíta ako súčin priemernej mzdy zamestnanca
v NH vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok 2019
a koeficientu určeného v § 4 ods. 1 uvedeného zákona, čo pre obec Dolná Poruba je 1,83
násobok, čo predstavuje základný plat starostu. V zmysle § 4, ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z.
v znení neskorších predpisov OZ môže rozhodnutím základný plat zvýšiť o 60 %. OZ v rámci
šetrenia finančných prostriedkov rozhodlo uznesením č. 87/2020 základný plat starostu pre
rok 2020 zvýšiť o 12 % , čo predstavuje zníženie o 10 % oproti predchádzajúcim 22% príloha č. 2.
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska, Milan
Suchý
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté
K bodu: VZN č.3/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území obce Dolná Poruba
Poslanci na základe informácie o predaji v obchode a službách v obci prejednali VZN
č.3/2020 (príloha č. 3) a následne ho jednohlasne schválili.
Uznesenie č. 88/2020 zo dňa 24.03.2020:
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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
VZN č.3/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
Dolná Poruba – príloha č. 3.
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska, Milan
Suchý
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté
K bodu: Plán kultúrnych aktivít na rok 2020
Starosta predniesol poslancom informáciu o plánovaných kultúrnych aktivitách v obci:
oslava 665. výročia obce Dolná Poruba, Deň učiteľov, Deň matiek, súťaž vo varení guláša
a taktiež už tradičné futbalové zápasy, poľovnícka zábava. Tieto kultúrne aktivity sa z dôvodu
výskytu korona vírusu berú na vedomie a odkladajú na neurčito, resp. tak, ako sa postupom
času situácia choroby bude vyvíjať ďalej a aké budú opatrenia a nariadenia vlády SR.
Uznesenie č. 89/2020 zo dňa 24.03.2020:
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 Pláne kultúrnych aktivít na rok 2020 – príloha č. 4. Vzhľadom na mimoriadnu
situácia s celoplošným šírením ochorenia COVID – 19 v SR poslanci berú na vedomie
plánované kultúrne akcie tak, ako sa postupom času situácia choroby bude vyvíjať ďalej a aké
budú opatrenia a nariadenia vlády SR.
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska, Milan
Suchý
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté
K bodu: Prijatie uznesení o rokovaní o podmienkach výstavby obecnej bytovky
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Starosta obce vysvetlil poslancom potrebné kroky k možnosti obce obstarať obecné
nájomné byty a záujmu realizovať investičný zámer a podpory zo ŠFRB a dotácie z MDV SR.
Obecná bytovka by pozostávala z dvoch trojizbových, 8 dvojizbových a 2 jednoizbových
bytov, príslušná zóna okolo bytovky a parkoviska – príloha č.5. Poslanci tieto informácie
zobrali na vedomie a jednohlasne súhlasili, aby starosta obce mohol v mene obce Dolná
Poruba uskutočniť všetky potrebné kroky k tomu, aby obec mala možnosť obstarať obecné
nájomné byty prostredníctvom podpory zo ŠFRB a dotácie z MDV SR a
jednohlasne schválili, že Obec Dolná Poruba, resp. Obecné zastupiteľstvo Dolná Poruba má
záujem realizovať investičný zámer obstarania obecných nájomných bytov prostredníctvom
podpory zo ŠFRB a dotácie z MDV SR.
Uznesenie č. 90/2020 zo dňa 24.03.2020:
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 ohľadom potrebných krokov k možnosti obce obstarať obecné
nájomné byty a záujmu realizovať investičný zámer a podpory zo ŠFRB a dotácie z MDV SR.
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska, Milan
Suchý
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie č. 91/2020 zo dňa 24.03.2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
súhlasí,
aby starosta obce mohol v mene obce Dolná Poruba uskutočniť všetky potrebné kroky k
tomu, aby obec mala možnosť obstarať obecné nájomné byty prostredníctvom podpory zo
ŠFRB a dotácie z MDV SR.
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska, Milan
Suchý
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
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hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté
Uznesenie č. 92/2020 zo dňa 24.03.2020:
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
že má záujem realizovať investičný zámer obstarania obecných nájomných bytov
prostredníctvom podpory zo ŠFRB a dotácie z MDV SR.
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska, Milan
Suchý
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté
K bodu: Informácie starostu obce
Starosta obce informoval poslancov o aktuálnej situácii ohľadom výskytu koronavírusu,
o opatreniach a nariadeniach, poskytovaní ochranných rúšok, zabezpečení stravy pre občanov
obce, kde starosta už telefonicky jednal s majiteľom firmy o podmienkach a dovoze stravy do
našej obce, v najbližších dňoch sa prevedie prieskum záujmu občanov o takúto formu
stravovania, príp. zabezpečenia nákupu pre prestarlých občanov, ohľadom výskytu ochorenia
COVID 19 – korona vírusu, kde bližšie informácie budú poslancom poskytnuté na ďalšom
zasadnutí Krízového štábu obce Dolná Poruba.
V ďalších informáciách starosta informoval poslancov o cenových ponukách na
umiestnenie mozaiky na Základnej škole, kde vzhľadom na terajšiu situáciu ochorenia
COVID 19 sa uskutočnenie týchto prác odkladá podľa ďalšieho vývinu mimoriadnej situácie.
Taktiež bola na Obecný úrad doručená žiadosť o vyjadrenie stanoviska zo ZŠ s mš, Dolná
Poruba 88 ohľadom výkonu zamestnania učiteľov a zamestnancov školy v dôsledku
ochorenia COVID 19. Tento stav poslanci akceptujú a berú na vedomie s tým, že
podrobnejšie postupy budú prejednávané po ukončení opatrení a ďalšieho vývinu ochorenia
a nariadenia vlády SR.
Poslanci sa zaoberali aj informáciou o rozšírení a preškolení ďalších členov DHZ Dolná
Poruba pod vedením Ing. Pavla Vidiša a veliteľa Jakuba Bačíka. Preškolenia sa konali
v druhej polovici marca 2020 a členovia majú absolvovať skúšky. Do radov DHZ Dolná
Poruba sa prihlásili aj mladší záujemci - od 18 rokov z občanov obce Dolná Poruba.
Uznesenie č. 93/2020 zo dňa 24.03.2020:
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
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informácie starostu obce:
- o opatreniach a nariadeniach, poskytovaní ochranných rúšok, zabezpečení stravy pre
občanov obce, príp. zabezpečenia nákupu pre prestarlých občanov, ohľadom výskytu
ochorenia COVID 19 – korona vírusu, kde bližšie informácie boli poslancom
poskytnuté na zasadnutiach Krízového štábu obce Dolná Poruba,
- o cenových ponukách na umiestnenie mozaiky na Základnej škole, kde vzhľadom na
terajšiu situáciu ochorenia COVID 19 sa uskutočnenie týchto prác odkladá podľa
ďalšieho vývinu mimoriadnej situácie,
- o žiadosti o vyjadrenie stanoviska zo ZŠ s mš, Dolná Poruba 88 ohľadom výkonu
zamestnania učiteľov a zamestnancov školy v dôsledku ochorenia COVID 19,
- o rozšírení a preškolení ďalších členov DHZ Dolná Poruba pod vedením Ing. Pavla
Vidiša a veliteľa Jakuba Bačíka.
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska, Milan
Suchý
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté
K bodu: Žiadosti
Na Obecný úrad Dolná Poruba bola doručená žiadosť Združenia sluchovo postihnutých
Mikroregiónu Teplička so všetkými príslušnými potvrdeniami a štatútom, v ktorom žiadajú
z rozpočtu obce finančnú dotáciu v sume 200,- na činnosť ich združenia. Vzhľadom na
dnešnú mimoriadnu situáciu chorobnosti COVID 19 sa žiadosti o poskytnutie finančných
prostriedkov pozastavuje, resp. neprijímajú sa žiadne uznesenia ohľadom poskytovania
dotácií z rozpočtu obce.
Uznesenie č. 94/2020 zo dňa 24.03.2020:
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 Združenia sluchovo postihnutých Mikroregiónu Teplička. Vzhľadom na dnešnú
mimoriadnu situáciu chorobnosti COVID 19 sa žiadosti o poskytnutie finančných
prostriedkov pozastavuje, resp. neprijímajú sa žiadne uznesenia ohľadom poskytovania
dotácií z rozpočtu obce.
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Mgr. Peter Zelíska, Milan
Suchý
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
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Neboli prítomní pri 1
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté

Daniel Bežák

K bodu: Diskusia a záver
Na záver sa starosta poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 15.30 hod. Po tomto zasadnutí zasadal Krízový štáb Dolná
Poruba.
Zapísal/(a): Mgr. Dana Suchá .............................
Overovatelia:
Mgr. Peter Martinák

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

Ing. Pavol Gago

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

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