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Zápisnica  
z  XI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Poruba,  

konaného dňa 29.6.2021.    
 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          JUDr. Miroslav Kopčan, starosta obce 

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

                           Zelíska, Milan Suchý 

Neprítomný:     Daniel Bežák 

Ďalší prítomní: Anna Ďurovcová, hlavná kontrolórka 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 hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2020 

6. Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Dolná Poruba za rok 2020  

7. Správa o kontrolnej činnosti v RO - ZŠ s mš Dolná Poruba za I. polrok 2021 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 

9. Návrh na schválenie vykonania auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej 

závierky obce za rok 2020 firmou CREDIT AUDIT Bratislava 

10. Žiadosti                         

11. Informácie starostu obce 

12. Rôzne   

13. Záver    

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

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

obce.  Privítal všetkých prítomných.  

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 
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Starosta dal o určení overovateľov zápisnice  hlasovať:  

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 

 

        

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba schvaľuje program rokovania.  

 

Starosta dal o schválení programu zasadnutia hlasovať:  

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 

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov zápisnice  

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2020 

6. Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Dolná Poruba za rok 2020  

7. Správa o kontrolnej činnosti v RO - ZŠ s mš Dolná Poruba za I. polrok 2021 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 

9. Návrh na schválenie vykonania auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej 

závierky obce za rok 2020 firmou CREDIT AUDIT Bratislava 

10. Žiadosti                         

11. Informácie starostu obce 

12. Rôzne   

13. Záver    

 

 

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení   

Kontrolu plnenia uznesení z minulých zasadnutí OZ predložila hlavná kontrolórka obce Dolná 

Poruba Anna Ďurovcová – príloha č. 1: 
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Uznesenie č. 145/2021 zo dňa 29.06.2021:      

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 hlavnej kontrolórky obce o vyhodnotení plnenia prijatých uznesení OZ Dolná 

Poruba  ku dňu 29.06.2021 – príloha č.1. 

 

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 5.   Stanovisko hlavnej  kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2020 

Hlavná kontrolórka  obce Anna Ďurovcová predniesla poslancom OZ odborné stanovisko 

hlavnej  kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2020 – uvedené v  prílohe č. 2.   

 

Uznesenie č. 146/2021 zo dňa 29.06.2021:      

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 hlavnej  kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2020 – 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.  

 

K bodu 6.   Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Dolná Poruba za rok 2020.  

Starosta obce predložil OZ Záverečný účet obce za rok 2020 ( 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 2020 obecné zastupiteľstvo  schválilo s výrokom nasledovne: 

I.     „celoročné hospodárenie obce Dolná Poruba za rok 2020 sa schvaľuje bez výhrad “ 
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II.    Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2020 vo výške +44 787,23 EUR určuje 

nasledovne: 

 1. Do rezervného fondu sa pridelí v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy § 15 ods. 4, 30% z prebytku hospodárenia zisteného podľa § 

16,  čo predstavuje hodnotu  13 436,17 Eur, 

 2. Do peňažného fondu v zmysle § 16 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách (príjmové finančné operácie) sa pridelí 31 351,06 Eur.  

 

Uznesenie č. 147/2021 zo dňa 29.06.2021:      

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 

Záverečný účet obce za rok 2020  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 2020 sa schvaľuje bez výhrad “ 

 

II.    Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2020 vo výške +44 787,23 EUR určuje 

nasledovne: 

 1. Do rezervného fondu sa pridelí v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy § 15 ods. 4, 30% z prebytku hospodárenia zisteného podľa § 

16, čo predstavuje hodnotu  13 436,17 Eur, 

 2. Do peňažného fondu v zmysle § 16 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách (príjmové finančné operácie) sa pridelí 31 351,06 Eur.  

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

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 7.    Správa o kontrolnej činnosti kontrolórky  v rozpočtovej organizácií ZŠ s mš 

Dolná Poruba za I. polrok 2021   

Hlavná kontrolórka  obce Anna Ďurovcová predniesla poslancom OZ Správu o výsledkoch 

vykonaných kontrol v rozpočtovej organizácií ZŠ s mš Dolná Poruba v zmysle uznesenia OZ 

Dolná Poruba č. 16/2018 zo dňa 4.12.2018 za I. polrok 2021, na základe ktorej informovala 

prítomných o čerpaní a stave finančných prostriedkov v rozpočtovej organizácií podľa 

jednotlivých mesiacoch účtovného roka 2021 – príloha č. 4.  

 

Uznesenie č. 148/2021 zo dňa 29.06.2021:     

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 
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Správu o výsledkoch vykonaných kontrol v rozpočtovej organizácií ZŠ s mš Dolná Poruba 

v zmysle uznesenia OZ Dolná Poruba č. 16/2018 zo dňa 4.12.2018 za I. polrok 2021, na 

základe ktorej informovala prítomných o čerpaní a stave finančných prostriedkov 

v rozpočtovej organizácií  podľa jednotlivých mesiacoch účtovného roka 2021 – 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 8.    Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 

Kontrolórka obce Anna Ďurovcová predniesla poslancom OZ plán kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra pri OZ Dolná Poruba na II. 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, ďalej bude pozostávať z kontroly 

dodržiavania VZN a vnútorných smerníc organizácie ako aj kontrolou vybavovania sťažností 

a petícií.  

 

Uznesenie č. 149/2021 zo dňa 29.06.2021:   

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 II. 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, ďalej bude pozostávať z kontroly 

dodržiavania VZN a vnútorných smerníc organizácie ako aj kontrolou vybavovania sťažností 

a petícií. (príloha č. 5) 

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

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 9.   Návrh na schválenie vykonania auditu individuálnej a konsolidovanej 

účtovnej závierky obce za rok 2020 firmou CREDIT AUDIT Bratislava 

Starosta obce oznámil poslancom OZ povinnosť obce vykonať audit individuálnej 

a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020. Audit obce za rok 2020 vykoná audítorska 

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, v mesiacoch september až november 2021.    

 

Uznesenie č. 150/2021 zo dňa 29.06.2021:   

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 

vykonanie auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2020 

audítorskou  firmou vedenej 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, v mesiacoch september až november 

2021.    

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

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 10.   Žiadosti  

Starosta obce predniesol poslancom OZ dve žiadosti: 

Prvá žiadosť doručená na obecný úrad od Zuzany Mičovej, Omšenie 589 vo veci rozhodnutia 

č. 394 za poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a  50% zľavu z poplatku, 

nakoľko komunálny odpad produkuje v minimálnom množstve. Poslanci OZ danú žiadosť 

zobrali na vedomie a  schválili  žiadosti vyhovieť a znížiť poplatok o 50 % , čo predstavuje 

hodnotu 83,30 Eur.  

 

Uznesenie č. 151/2021 zo dňa 29.06.2021:   

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.         

   A.) Berie na vedomie  

žiadosť doručenú na obecný úrad od Zuzany Mičovej, Omšenie 589 vo veci rozhodnutia č. 

394 za poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a  50% zľavu z poplatku,  

nakoľko komunálny odpad produkuje v minimálnom množstve.                                                 
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                                               B.) schvaľuje 

Žiadosť  Zuzany Mičovej, Omšenie 589 vo veci rozhodnutia č. 394 za poplatok za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady a zníženie poplatku za komunálny odpad o 50%,  čo 

predstavuje hodnotu 83,30 Eur.  

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

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 10.   Žiadosti  

Druhá žiadosť bola doručená na obecný úrad zo Základnej školy s mš Dolná Poruba 88 

o poskytnutie finančných prostriedkov  na nákup  pracovných zošitov a pomôcok pre žiakov 

budúceho 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 v celkovej hodnote 53,34 Eur. Poslanci 

uvedenú žiadosť zobrali na vedomie a schválili poskytnutie finančných prostriedkov na 

zakúpenie základnej školskej sady pracovných zošitov a pomôcok pre žiakov budúceho 1. 

ročníka v hodnote 53,34 Eur.  

 

Uznesenie č. 152/2021 zo dňa 29.06.2021:   

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. 

            A.) Berie na vedomie   

žiadosť  zo Základnej školy s mš Dolná Poruba 88 o o poskytnutie finančných prostriedkov  

na nákup  pracovných zošitov a pomôcok pre žiakov budúceho 1. ročníka v školskom roku 

2021/2022 v celkovej hodnote 53,34 Eur.  

                                                     B.) schvaľuje 

Na základe doručenej žiadosti zo Základnej školy s mš Dolná Poruba poskytnutie finančných 

prostriedkov na zakúpenie základnej školskej sady pracovných zošitov a pomôcok pre žiakov 

budúceho 1. ročníka v školskom roku 2021/2022  v celkovej hodnote 53,34 Eur.  

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

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 11.  Informácie starostu obce  

Starosta obce informoval  poslancov OZ: 

a)  o ukončení testovania v našej obci, súvisiaceho s pandemickou situáciou so šírením 

COVID-19, o ukončení očkovania ľudí proti COVID-19, obe tieto služby pre občanov boli 

poskytované v zriadenej MOM-ke v našej obci v priestoroch kultúrneho domu,  

b)  o vykonávaných prácach na miestnom cintoríne, kde pokračuje postupná výmena pletiva 

na oplotení cintorína,  

c)  o plánovanej a predpokladaného začiatku realizácie projektu „Rekonštrukcia domu smútku 

a okolia v obci Dolná Poruba“, začiatok realizácie sa predpokladá v mesiaci august 2021, 

d)  o prípravných prácach a dokončovaní  projektu na výmenu kúrenia na tepelné čerpadlo na 

obecnom úrade, projekt je v štádiu rozpracovania,   

e)  o podpísanej zmluve na odvoz a likvidáciu gastro odpadu a na odvoz použitého 

kuchynského oleja, 

f)   o plánovanej rekonštrukcii sociálneho zariadenia v materskej škole v obci, je potrebné 

osloviť firmy na predloženie cenových ponúk.  

 

Uznesenie č. 153/2021 zo dňa 29.06.2021:   

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:  

a)  o ukončení testovania v našej obci, súvisiaceho s pandemickou situáciou so šírením 

COVID-19, o ukončení očkovania ľudí proti COVID-19, obe tieto služby pre občanov boli 

poskytované v zriadenej MOM-ke v našej obci v priestoroch kultúrneho domu,  

b)  o vykonávaných prácach na miestnom cintoríne, kde pokračuje postupná výmena pletiva 

na oplotení cintorína,  

c)  o plánovanej a predpokladaného začiatku realizácie projektu „Rekonštrukcia domu smútku 

a okolia v obci Dolná Poruba“, začiatok realizácie je naplánovaný na mesiac august 2021, 

d)  o prípravných prácach a dokončovaní  projektu na výmenu kúrenia na tepelné čerpadlo na 

obecnom úrade, projekt je v štádiu rozpracovania,   

e)  o podpísanej zmluve na odvoz a likvidáciu gastro odpadu a na odvoz použitého 

kuchynského oleja, 

f)   o plánovanej rekonštrukcii sociálneho zariadenia v materskej škole v obci, je potrebné 

osloviť firmy na predloženie cenových ponúk.  

 

 

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 12.  Rôzne 

V danom bode sa prehodnocovali  dve sťažnosti od občanov z našej obce, konkrétne od 

Štefana Koteša a manželky Danky Kotešovej, bytom Dolná Poruba 350 a od Imricha 

Stanislava, bytom Dolná Poruba 346.  

Prešetrenie oboch sťažnosti poslanci OZ uložili komisii pre verejný záujem a stavebnej 

komisii zriadených pri OZ do 31.8.2021 

 

 

Uznesenie č. 154/2021 zo dňa 29.06.2021:   

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

  ukladá 

Komisii pre verejný záujem a stavebnej komisii zriadených pri OZ prešetriť sťažnosť od 

Štefana Koteša a manželky Danky Kotešovej, bytom Dolná Poruba 350 a od Imricha 

Stanislava, bytom Dolná Poruba 346 a výsledok šetrenia predložiť na obecný úrad do 

31.08.2021. 

 

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 12.  Záver 

Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 16.30 hod. 

 

Zapísal/(a):  Ing. Zuzana Vániová    ............................. 

                       

 

 

 

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

                                                                                                JUDr. Miroslav Kopčan 

                                                                                                              starosta obce 

 

Overovatelia:  

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

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

mailto:obecdporuba@mail.t-com.sk
http://www.dolnaporuba.sk/

