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

Zápisnica
z XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Poruba,
konaného dňa 14.12.2021.
___________________________________________________________________________
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 2022
a následné dva roky 2023 a 2024
6. Návrh rozpočtu Obce Dolná Poruba a rozpočtovej organizácie na roky 2022-2024
7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce pri OZ Dolná Poruba na I. polrok
2022
8. VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území Obce Dolná Poruba
9. VZN č. 2/2022 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 2022
11. Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020
12. Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2020
13. Návrh na zrušenie uznesenia č. 157/2021 a následne schválenie použitia finančných
prostriedkov z rezervného fondu v hodnote 6 622,80 Eur na protipovodňové opatrenia.
14. Návrh na schválenie limitu 5% spolufinancovania žiadosti o poskytnutie finančných
prostriedkov z Ministerstva školstva SR na havarijnú situáciu telocvične vo výške
5 200 Eur.
15. Dodatok č. 7 k cenníku poskytovaných služieb
16. Žiadosti
17. Informácie starostu obce
18. Rôzne
19. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
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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: Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý
Zapisovateľka: zamestnanec obce: Ing. Zuzana Vániová
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Proti:
Zdržal sa
hlasovania:
Neboli prítomní pri
hlasovaní:

Ing. Pavol Gago. Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska

0
0
1

Daniel Bežák

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba schvaľuje program zasadnutia.
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Proti:
Zdržal sa
hlasovania:
Neboli prítomní pri
hlasovaní:

Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska

0
0
1

Daniel Bežák

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Dolná Poruba na rok 2022
a následné dva roky 2023 a 2024
Návrh rozpočtu Obce Dolná Poruba a rozpočtovej organizácie na roky 2022-2024
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce pri OZ Dolná Poruba na I. polrok
2022
VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území Obce Dolná Poruba
VZN č. 2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú
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školu a školské zariadenia zriadené na území Obce Dolná Poruba
10. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dolná Poruba na rok 2022
11. Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020
12. Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2020
13. Návrh na zrušenie uznesenia č. 157/2021 a následne schválenie použitia finančných
prostriedkov z rezervného fondu v hodnote 6 622,80 Eur na protipovodňové opatrenia.
14. Návrh na schválenie limitu 5% spolufinancovania žiadosti o poskytnutie finančných
prostriedkov z Ministerstva školstva SR na havarijnú situáciu telocvične vo výške
5 200 Eur.
15. Dodatok č. 7 k cenníku poskytovaných služieb
16. Žiadosti
17. Informácie starostu obce
18. Rôzne
19. Záver
K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení.
Kontrolu plnenia uznesení z minulých zasadnutí OZ predložila kontrolórka obce Dolná
Poruba Anna Ďurovcová – príloha č. 1, ktorú OZ zobralo na vedomie.
Uznesenie č. 169/2021 zo dňa 14.12.2021:
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 kontrolórky obce Anny Ďurovcovej o plnení uznesení
z minulých zasadnutí OZ – príloha č.1.
Hlasovanie poslancov:
Za:
4

Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska

Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
K bodu 5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Dolná Poruba na
rok 2022 a nasledovné dva roky 2023 a 2024
Kontrolórka obce Anna Ďurovcová predložila poslancom OZ stanovisko k návrhu rozpočtu
obce Dolná Poruba na rok 2022 a nasledovné dva roky 2023 – 2024, ktorý poslanci OZ
zobrali na vedomie. (príloha č. 2)
Uznesenie č. 170/2021 zo dňa 14.12.2021:
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 2022 a nasledovné dva roky 2023– 2024. (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
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
K bodu 6. Návrh rozpočtu Obce Dolná Poruba a rozpočtovej organizácie na roky 20222024
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Rozpočet obce Dolná Poruba a RO –
Základnej školy s materskou školou Dolná Poruba na rok 2022 a nasledovné roky 2023-2024
na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie. Návrhom rozpočtu Obce Dolná
Poruba a rozpočtovej organizácie ZŠ s mš Dolná Poruba na roky 2022-2024 sa zaoberala
i finančná komisia pri OZ na svojom zasadnutí dňa 10.12.2021 a odporúča obecnému
zastupiteľstvu návrh rozpočtu schváliť. Rozpočet na rok 2022 vychádzal z vývoja
hospodárenia obce predchádzajúceho roka a očakávanej skutočnosti roka 2021, ktorého
dosiahnuté ukazovatele boli východiskom roka 2022 v zmysle zákona č. 493/2011 Z.z., čl.9
ods. 1. Rozpočet obce a RO pre rok 2022 – 2024 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 2022 je po jeho schválení OZ záväzný.
Rozpočet na rok 2022 bez príjmových operácii je zostavený ako schodkový, keď celkové
bežné príjmy predstavujú hodnotu 683 312 €, kapitálové príjmy predstavujú hodnotu 113366€
a príjmové finančné operácie predstavujú výšku 153 383 €. Uvedené príjmové finančné
prostriedky tvoria príjmy z prevodu finančných prostriedkov nevyčerpaných z minulých
rokov, z peňažného a rezervného fondu. Treba uviesť, že obec obdržala finančné prostriedky
zo štátu na financovanie havárie telocvične ZŠ vo výške 53 692 €. Na základe uvedeného je
potrebné uviesť skutočnosť, že tento kapitálový príjem nebol použitý v roku 2021, nakoľko
tieto finančné prostriedky zo ŠR boli zaslané koncom roka 2021 a boli presunuté do
finančných operácií do rozpočtu na rok 2022. Celkové bežné výdavky predstavujú hodnotu
662 632 €, kapitálové výdavky sa predpokladajú čerpať vo výške 160 132 € a finančné
operácie vo výdavkovej časti rozpočtu nie sú rozpočtované (príloha č. 3 a 4). Bežný rozpočet
je zostavený ako prebytkový v hodnote 20 680 €. Pri schvaľovaní rozpočtu hlasovali
poslanci OZ jednomyseľne za schválenie rozpočtu. Rozpočet na originálne kompetencie na
rok 2022 pre prevádzky materskej školy, školskej jedálne a školského klubu bol zostavený
podľa určenej výšky finančných prostriedkov vo VZN č. 2/2022 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. Okrem toho ZŠ s mš rozpočtuje pre rok 2022
naplniť vlastné príjmy vo výške 36 310 €. Návrh rozpočtu obce pre roky 2023 – 2024 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 2022 – 2024 zostavený
a predložený bez programovej štruktúry, obecné zastupiteľstvo rozhodlo o neuplatňovaní
programovej štruktúry v rozpočte obce.
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Uznesenie č. 171/2021 zo dňa 14.12.2021 :
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 2022 zostavený v členení podľa funkčnej a ekonomickej
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
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
B.) Berie na vedomie Rozpočet obce Dolná Poruba a RO Základnej školy s materskou
školou Dolná Poruba pre roky 2023 - 2024 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
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
C.) schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce Dolná Poruba na roky 2022 2024 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
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
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hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
K bodu 7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce pri OZ Dolná Poruba na
I. polrok 2022
Kontrolórka obce Anna Ďurovcová predniesla poslancom OZ Plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra pri OZ Dolná Poruba na I. polrok 2022, 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. 172/2021 zo dňa 14.12.2021:
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 2022, 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
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
K bodu 8. VZN č. 1/2022 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. 1/2022 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.1/2022 bol prerokovaný
na zasadnutí finančnej komisie pri OZ dňa 10.12.2021. Na základe doručeného oznámenia zo
dňa 29.10.2021 od spoločnosti Márius Pedersen a.s., Trenčín, ktorá zabezpečuje v obci zber
a odvoz komunálneho odpadu o zvyšovaní cien za zneškodnenie odpadu na skládkach
odpadov, zákonného poplatku a o zmene ceny vývozu nádob za komunálny odpad pre rok
2022, bolo potrebné prehodnotiť, prepočítať a zvýšiť poplatok za KO pre poplatníka v zmysle
VZN č. 1/2022, článok 18, Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
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odpady. Je potrebné uviesť, že od 01.07.2021 obec zabezpečuje dodávateľským spôsobom
firmou INTA s.r.o., Trenčín i zber BRKO ( biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu). Starosta dal o návrhu na schválenie VZN č.1/2022, v znení v akom bolo
prezentované hlasovať. Poslanci VZN č. 1/2022 jednomyseľne schválili. Všeobecné záväzné
nariadenie obce č. 1/2022 nadobúda účinnosť od 01.01.2022.
Uznesenie č. 173/2021 zo dňa 14.12.2021:
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. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území Obce Dolná Poruba, ktoré 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 01.01.2022. (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
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
K bodu 9. VZN č. 2/2022 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. 2/2022 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
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. 2/2022 nadobúda účinnosť od
01.01.2022.
Uznesenie č. 174/2021 zo dňa 14.12.2021:
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. 2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre
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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. 2/2022 nadobúda účinnosť od 01.01.2022.
(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
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
K bodu 10. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dolná Poruba na rok 2022
Starosta obce predložil poslancom OZ Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dolná
Poruba na rok 2022, ktorý vychádza v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva Dolná Poruba, časť II., článok 6. Poslanci OZ predložený Plán zasadnutí OZ
Dolná Poruba na rok 2022 jednomyseľne schválili. (príloha č. 8)
Uznesenie č. 175/2021 zo dňa 14.12.2021:
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 2022, 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:
Za:
4
Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
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K bodu 11. Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky
k 31.12.2020
Starosta obce predložil poslancom OZ Správu nezávislého audítora k vykonanému auditu
individuálnej účtovnej závierky za rok 2020 účtovnej jednotky Obce Dolná Poruba zo dňa
09.11.2021. Audit vykonala audítorka firma vedená v Slovenskej komore audítorov CREDIT
AUDIT, s.r.o., Licencia SKAU č. licencie 291, Fedinova 16/A, 851 05 Bratislava v súlade so
zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení a v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Správu nezávislého
audítora k individuálnej účtovnej závierke obce za rok 2020 poslanci OZ zobrali na vedomie.
(príloha č. 9)
Uznesenie č. 176/2021 zo dňa 14.12.2021 :
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 nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke obce za rok
2020 zo dňa 09.11.2021. Audit vykonala audítorka firma vedená v Slovenskej komore
audítorov CREDIT AUDIT, s.r.o., Licencia SKAU č. 291, Fedinova 16/A, 851 05 Bratislava
v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení a v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi.
(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
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
K bodu 12. Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
k 31.12.2020
Starosta obce predložil poslancom OZ Správu nezávislého audítora k vykonanému auditu
konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020 účtovnej jednotky Obce Dolná Poruba zo dňa
09.11.2021. Audit vykonala audítorka firma vedená v Slovenskej komore audítorov CREDIT
AUDIT, s.r.o., Licencia SKAU č. licencie 291, Fedinova 16/A, 851 05 Bratislava v súlade so
zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení a v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Správu nezávislého
audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke obce za rok 2020 poslanci OZ zobrali na
vedomie. (príloha č. 10)
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Uznesenie č. 177/2021 zo dňa 14.12.2021 :
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 nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke obce za
rok 2020 zo dňa 09.11.2021. Audit vykonala audítorka firma vedená v Slovenskej komore
audítorov CREDIT AUDIT, s.r.o., Licencia SKAU č. 291, Fedinova 16/A, 851 05 Bratislava
v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení a v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi.
(príloha č. 10)
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
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
K bodu 13. Návrh na zrušenie uznesenia č. 157/2021 a následne schválenie použitia
finančných prostriedkov z rezervného fondu v hodnote 6622,80 € na protipovodňové
opatrenia
Starosta obce predložil poslancom OZ Návrh na zrušenie uznesenia č 157/2021 prijatého
dňa 02.08.2021, na základe ktorého OZ schválilo z rezervného fondu uvoľniť cca 20 000 €ur
na zakúpenie a osadenie rúr a priepustov v lokalite Rakovec. Avšak nakoľko stav finančných
prostriedkov na rezervnom fonde k 1.9.2021 predstavoval hodnotu 16 467,92 €, je potrebné
schválené uznesenie zrušiť a následné schváliť použitie finančných prostriedkov z rezervného
fondu v hodnote 6 622,80 € na kapitálový výdavok použitý na protipovodňové opatrenia na
nákup a osadenie korugovaných (protizáplavových) rúr a vybudovanie vodovodnej zdrže
v lokalite Rakovec. Uvedeným návrhom sa zaoberala i finančná komisia pri OZ na svojom
zasadnutí dňa 10.12.2021 (príloha č. 11)
Uznesenie č. 178/2021 zo dňa 14.12.2021:
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
A.) zrušenie uznesenia č. 157/2021 prijatého dňa 02.08.2021, na základe ktorého OZ schválilo
z rezervného fondu uvoľniť cca 20 000 €ur na zakúpenie a osadenie rúr a priepustov v lokalite
Rakovec.
B.) použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu v hodnote 6 622,80 € na kapitálový
výdavok použitý na protipovodňové opatrenia na nákup a osadenie korugovaných
(protizáplavových) rúr a vybudovanie vodovodnej zdrže v lokalite Rakovec. (príloha č. 11)
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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
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
K bodu 14. Návrh na schválenie limitu 5% spolufinancovania žiadosti o poskytnutie
finančných prostriedkov z Ministerstva školstva SR na havarijnú situáciu telocvične vo
výške 5200 €
Starosta obce predložil poslancom OZ Návrh na schválenie limitu 5% vo výške 5200 €
z rozpočtu obce ako spoluúčasť financovania havarijnej situácie telocvične na základe
podanej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Ministerstva školstva SR.
Uznesenie č. 179/2021 zo dňa 14.12.2021:
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
limit 5% vo výške 5200 € z rozpočtu obce ako spoluúčasť financovania havarijnej situácie
telocvične na základe podanej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Ministerstva
školstva SR.
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
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
K bodu 15. Dodatok č. 7 k cenníku poskytovaných služieb
Starosta obce predložil poslancom OZ Dodatok č. 7 k cenníku poskytovaných služieb
obcou (príloha č. 12). Jedná sa o služby: zverejnenie, resp. vyvesenie plagátov, letákov
a iných oznamov len formátu A4 vo vývesných skrinkách v počte 3 ks v obci.
- Dodané plagáty, letáky a iné oznamy 5 Eur za každú vývesnú skrinku v obci,
- Nedodané, resp. zaslané elektronicky na mail obce na tlač plagáty, letáky a iné
oznamy 7 Eur za každú vývesnú skrinku v obci,
- Xeroxovanie formát A4 – čierno-biele : 0,30 €c ; farebne : 0,60 €c
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Uznesenie č. 180/2021 zo dňa 14.12.2021:
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. 7 k cenníku poskytovaných služieb obcou (príloha č. 12)
zverejnenie, resp. vyvesenie plagátov, letákov a iných oznamov len formátu A4 vo vývesných
skrinkách v počte 3 ks v obci.
- Dodané plagáty, letáky a iné oznamy 5 Eur za každú vývesnú skrinku v obci,
- Nedodané, resp. zaslané elektronicky na mail obce na tlač - plagáty, letáky a iné
oznamy 7 Eur za každú vývesnú skrinku v obci,
- Xeroxovanie formát A4 – čierno-biele : 0,30 €c ; farebne : 0,60 €c
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
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
K bodu č. 16. Žiadosti
Starosta obce predniesol poslancom OZ Žiadosť Základnej školy s materskou školou
v Dolnej Porube 88 o poskytnutie finančných prostriedkov a dofinancovanie vo výške
7 465,98 € na rekonštrukciu hygienického zariadenia v materskej škole v Dolnej Porube,
ktorá bola vykonaná v dňoch 18.11.2021 až 21.11.2021 firmou Restiko s.r.o. Osadná 1,
Bratislava v zmysle Zmluvy o dielo. Poslanci OZ žiadosť ZŠ s MŠ Dolná Poruba
o poskytnutie finančných prostriedkov zobrali na vedomie a schválili z rozpočtu obce roka
2021 dofinancovať finančné prostriedky vo výške 7 465,98 € na rekonštrukciu hygienického
zariadenia v materskej škole v Dolnej Porube. (príloha č. 13)
Uznesenie č. 181/2021 zo dňa 14.12.2021:
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
poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce roka 2021 a dofinancovanie vo výške
7 465,98 € na rekonštrukciu hygienického zariadenia v materskej škole v Dolnej Porube,
ktorá bola vykonaná v dňoch 18. 11.2021 až 21.11.2021 firmou Restiko s.r.o. Osadná 1,
Bratislava v zmysle Zmluvy o dielo.
Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:
Hlasovanie poslancov:
Za:
4
Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska
Proti:
0
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Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
K bodu č. 16. Žiadosti
Starosta obce predložil a prečítal prítomným poslancom žiadosť od riaditeľky Základnej
školy s materskou školou, Dolná Poruba č. 88, 914 43 Dolná Poruba o finančné prostriedky
na vyplatenie odmeny pre zamestnancov Mš, ŠJ za rok 2021 v zmysle predloženého návrhu
v prílohe č. 14.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť ZŠ s MŠ Dolná Poruba o poskytnutie finančných
prostriedkov na vyplatenie odmeny pre zamestnancov Mš, ŠJ za rok 2021 v zmysle
predloženého návrhu v prílohe č. 14 a súhlasia navýšiť rozpočet pre RO pre rok 2021.
Uznesenie č. 182/2021 zo dňa 14.12.2021:
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 o poskytnutie finančných prostriedkov na vyplatenie odmeny
pre zamestnancov Mš, ŠJ za rok 2021 v zmysle predloženého návrhu v prílohe č. 14
a navýšenie rozpočetu pre RO pre rok 2021.
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
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
K bodu č. 16. Žiadosti
Starosta obce predniesol poslancom OZ Žiadosť Základnej školy s materskou školou
v Dolnej Porube 88 o poskytnutie finančných prostriedkov a vykrytie chýbajúcich finančných
prostriedkov pre prevádzku základnej školy ako i pre prevádzky Mš, ŠJ, ŠKD v mesiaci
december vo výške 1 190 € a finančných prostriedkov na mzdy a odvody za december vo
výške cca 27 000€. Poslanci OZ žiadosť ZŠ s MŠ Dolná Poruba o poskytnutie chýbajúcich
finančných prostriedkov na prevádzky Zš, Mš, ŠJ, ŠKD zobrali na vedomie a schválili
z rozpočtu obce roka 2021 dofinancovať ihneď finančné prostriedky vo výške 1 190 € na
zaplatenie faktúr (za elektrickú energiu, údržba elektr. sporáka, kalibrácia teplomerov, oprava
chladničky, údržba výpočtovej techniky Mš) a chýbajúce finančné prostriedky na mzdy
a odvody za december 2021 sa odvedú na účet RO až po dohodovacom konaní, ktoré je stále
otvorené do 25.12.2021, do termínu, kedy môžu prísť finančné prostriedky z Ministerstva
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školstva. (príloha č. 15). Rozpočtová organizácia - Základná škola s mš Dolná Poruba ku
koncu roka ešte predloží žiadosť, v ktorej bude uvedená presná sumu chýbajúcich finančných
prostriedkov. Na základe uvedenej a predloženej žiadosti budú finančné prostriedky presunuté
na účet RO do konca roka 2021.
Uznesenie č. 183/2021 zo dňa 14.12.2021:
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
A.) poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce roka 2021 a dofinancovanie OK vo
výške 1 190 € na zaplatenie faktúr (za elektrickú energiu, údržba elektr. sporáka, kalibrácia
teplomerov, oprava chladničky, údržba výpočtovej techniky Mš)
B.) poskytnutie chýbajúcich finančných prostriedkov RO na mzdy a odvody za december
2021 až po dohodovacom konaní a na základe predloženej žiadosti RO, v ktorej bude
uvedená presná suma chýbajúcich finančných prostriedkov.
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
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
K bodu č. 16. Žiadosti
Starosta obce predložil poslancom žiadosť od Jaromíra Trokana, bytom Slatina nad
Bebravou č. 138 o zrušenie vývozu odpadu a zmiernenie poplatku za rok 2021, nakoľko
žiadateľ od júla 2019 nie je obyvateľom obce Dolná Poruba a v mieste trvalého bydliska si
platí všetky poplatky vrátane miestneho poplatku za KO. Na základe overených a
poskytnutých informácii obcou Slatina nad Bebravou, Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
žiadosť Jaromíra Trokana a určuje mu miestny poplatok za KO v zmysle VZN č. 1/2021
platného pre obec Dolná Poruba. (príloha č. 16)
Uznesenie č. 184/2021 zo dňa 14.12.2021:
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
schvaľuje žiadosť Jaromíra Trokana, bytom Slatina nad Bebravou č. 138 o zrušenie vývozu
odpadu a zmiernenie poplatku za rok 2021 a určuje mu miestny poplatok za KO v zmysle
VZN č. 1/2021 platného pre obec Dolná Poruba. (príloha č. 16)
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
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
K bodu č. 17. Informácie starostu obce
Starosta informoval poslancov OZ o činnosti obecného úradu od ostatných zasadnutí OZ
v mesiaci september 2021:
- boli zakúpené vitamínové balíčky pre seniorov v obci vo veku 60 rokov +
v celkovej hodnote cca 2900 €, ktoré boli doručené seniorom v mesiaci október
2021,
- uloženie odvodňovacích rúr na ulici Milošová,
- ukončenie prác na sociálnom zariadení v Mš,
- zakúpenie ozdobných betónových kvetináčov na Dom smútku,
- zakúpenie smetných košov do autobusových zástavok v obci,
- o ukončenej oprave Traktor-bagra JCB 2CX,
- výroba zábradlia do Ondrejičiek – svojpomocne,
- výzdoba – osadenie vianočného stromčeka,
- vykonané opravy na verejnom osvetlení a miestnom rozhlase,
- schválenie projektu „ Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu v obci Dolná Poruba“ a podpísaná Zmluva s
Environmentálnym fondom,
- schválenie projektu „ Výmena kúrenia v budove obecného úradu v obci Dolná
Poruba“ a prípravné práce na podpis Zmluvy o poskytnutí finančných
prostriedkov prostredníctvom SIEA,
- plánovaná oprava miestnej komunikácie na cintorín,
- plánovaná výmena rín na obecnej bytovke,
- začiatkom roka sú naplánované práce na telocvični (nátery železnej konštrukcie,
maliarske práce, oprava a výmena svetiel)
Uznesenie č. 185/2021 zo dňa 14.12.2021:
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 september 2021.
- boli zakúpené vitamínové balíčky pre seniorov v obci vo veku 60 rokov +
v celkovej hodnote cca 2900 €, ktoré boli doručené seniorom v mesiaci október
2021,
- uloženie odvodňovacích rúr na ulici Milošová,
- ukončenie prác na sociálnom zariadení v Mš,
- zakúpenie ozdobných betónových kvetináčov na Dom smútku,
- zakúpenie smetných košov do autobusových zástavok v obci,
- o ukončenej oprave Traktor-bagra JCB 2CX,
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výroba zábradlia do Ondrejičiek – svojpomocne,
výzdoba – osadenie vianočného stromčeka,
vykonané opravy na verejnom osvetlení a miestnom rozhlase,
schválenie projektu „ Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu v obci Dolná Poruba“ a podpísaná Zmluva s
Environmentálnym fondom,
schválenie projektu „ Výmena kúrenia v budove obecného úradu v obci Dolná
Poruba“ a prípravné práce na podpis Zmluvy o poskytnutí finančných
prostriedkov prostredníctvom SIEA,
plánovaná oprava miestnej komunikácie na cintorín,
plánovaná výmena rín na obecnej bytovke,
začiatkom roka sú naplánované práce na telocvični (nátery železnej konštrukcie,
maliarske práce, oprava a výmena svetiel)

Hlasovanie poslancov:
Za:
4

Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Mgr. Peter
Zelíska

Proti:
0
Zdržal sa
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
K bodu č. 18. Rôzne
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 2021 vo výške 250 Eur. (príloha č. 17)
Poslanci návrh na finančnú odmenu hlavnej kontrolórke p. Anne Ďurovcovej vo výške 250
Eur jednomyseľne schválili.
Uznesenie č. 186/2021 zo dňa 14.12.2021:
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 2021 vo výške 250 Eur (príloha č. 17 )
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
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.
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K bodu č. 18. Rôzne
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 1/2020 kaderníctvo Tašárová Monika
Poslanci OZ na zasadnutí sa zaoberali i Zmluvou o nájme č. 1/2020 uzatvorenej podľa §
663 a násl. ustanovení Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
medzi zmluvnými stranami prenajímateľom Obcou Dolná Poruba a nájomcom Monikou
Tašárovou, rod. Marekovou, ktorej predmetom je prenájom miestnosti v Kultúrnom dome
v Dolnej Porube, na dočasné užívanie, za účelom prevádzkovania a poskytovania
kaderníckych služieb občanom. Na zasadnutí OZ sa poslanci uzniesli na zvýšení nájomného
a cenu nájmu stanovili vo výške 50 € na mesiac z dôvodu inflácie a zvýšenia poplatkov za
elektrickú energiu a vody od 01.10.2021. Je potrebné vypracovanie Dodatku č. 1 k Zmluve
o nájme č. 1/2020, ktorý bude platný od 01.01.2022 a platnosť Dodatku č. 1 sa uzatvára na
dobu určitú do 31.12.2022. ( príloha č. 18 )
Uznesenie č. 187/2021 zo dňa 14.12.2021 :
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. 1 k Zmluve o nájme č. 1/2020 uzatvorenej podľa § 663 a násl.
ustanovení Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov medzi
zmluvnými stranami prenajímateľom Obcou Dolná Poruba a nájomcom Monikou Tašárovou,
rod. Marekovou, ktorej predmetom je prenájom miestnosti v Kultúrnom dome v Dolnej
Porube, na dočasné užívanie, za účelom prevádzkovania a poskytovania kaderníckych služieb
občanom. Na zasadnutí OZ sa poslanci uzniesli na zvýšení nájomného a cenu nájmu stanovili
vo výške 50 € na mesiac z dôvodu inflácie a zvýšenia poplatkov za elektrickú energiu a vody
od 01.10.2021. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 1/2020 je platný od 01.01.2022 a platnosť
Dodatku č. 1 sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2022. ( príloha č. 18 )
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
0
hlasovania:
Neboli prítomní pri 1
Daniel Bežák
hlasovaní:
Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.

K bodu 19. 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 .............................
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....................................................
JUDr. Miroslav Kopčan
starosta obce

Overovatelia:
Milan Suchý

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

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