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ZÁPISNICA 

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dolná Poruba zo dňa 

14.12.2022. 
 

Prítomní:          Ing. Zuzana Vániová, novozvolená starostka obce 

                           Poslanci OZ: Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Milan  

                                                 Suchý, Mgr. Peter Zelíska. 

Neprítomný: - 

Ďalší prítomní: Anna Ďurovcová – hlavná kontrolórka obce  

                           Mgr. Dana Suchá, zamestnanec obce  

Verejnosť: -  

 

PROGRAM  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Sľub novozvoleného poslanca Milan Suchého 

6. Informácia starostky obce o poverení zástupcu starostky v zmysle zákona č. 369/1990 

Z. z. o obecnom zriadení v z.n.p.  

7. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dolná Poruba na rok 2023 

8.   VZN č. 1/2023 o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady     

      a drobné stavebné odpady na území Obce Dolná Poruba 

      9.   VZN č. 2/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú    

       školu a školské zariadenia zriadené na území Obce Dolná Poruba 

    10.   VZN č. 3/2023 o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe a výške úhrad  (o      

            sociálnych službách)  

    11.   Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Dolná Poruba na rok 2023     

       a následne dva roky 2024 a 2025   

    12.   Návrh rozpočtu Obce Dolná Poruba a rozpočtovej organizácie na roky 2023-2025 

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

      2023 

    14.  Návrh Dodatku č. 2 k  Zmluve o nájme č. 1/2020 kaderníctvo Tašárová Monika 

    15.  Návrh Nájomnej zmluvy č. 1/2023  s TJ Slovan Dolná Poruba  

    16.  Návrh Zmluvy o nájme hnuteľnej veci  č. 2/2023-  motorového vozidla PRAGA V3S 

    17.  Žiadosti 

    18.  Informácie starostky obce 

    19.  Rôzne 

    20.  Záver    
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K bodu: Otvorenie zasadnutia 

    Starostka obce Ing. Zuzana Vániová privítala všetkých prítomných a skonštatovala, že 

sú prítomní všetci poslanci, OZ je uznášania schopné.  

 

K bodu: Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

Starostka obce určila za overovateľov zápisnice Mgr. Petra Zelíska a Mgr. Petra 

Martináka. Za zapisovateľku určila Mgr. Danu Suchú – zamestnankyňu obce Dolná Poruba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

K bodu: Zloženie sľubu novozvoleného poslanca Milana Suchého 

   Starostka obce prečítala znenie sľubu novozvoleného poslanca Milana Suchého, ktorý 

znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 

ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony 

a ostatné všeobecne záväzné právne  predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného 

zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“  

Poslanec OZ Milan Suchý si od starostky obce prevzal osvedčenie o zvolení za poslanca OZ 

Dolná Poruba, zložil zákonom predpísaný sľub a potvrdil ho svojim podpisom uvedeným na 

osobitnom liste 

 

Uznesenie č. 17/2022 z 2. zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2022:   

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 prevzatie osvedčenia o zvolení poslanca OZ, zloženie sľubu 

novozvoleného poslanca OZ Dolná Poruba pána Milana Suchého .  

 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Milan 

Suchý, Mgr. Peter Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

K bodu: Overenie zloženia sľubu a správa  mandátovej komisie 

Mandátová komisia: 

a) overila doklady o zložení sľubu novozvoleného poslanca, 

b) preskúmala a zistila, že poslanec Milan Suchý nevykonáva funkciu nezlučiteľnú 

s funkciou poslanca a to na základe ním predloženého a vlastnoručne podpísaného 

čestného vyhlásenia, 

c) podala o výsledku svojho zistenia správu 2. zasadnutiu OZ. Poslanci zobrali na 

vedomie správu mandátovej komisie. 

 

Uznesenie č. 18/2022 z 2. zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2022:   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
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berie na vedomie správu mandátovej komisie a zloženie sľubu poslanca OZ Dolná Poruba 

pána Milana Suchého.  

 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Milan 

Suchý, Mgr. Peter Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu: Schválenie programu zasadnutia 

  

Uznesenie č. 19/2022 z 2. zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2022:     
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

schvaľuje program zasadnutia. 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Sľub novozvoleného poslanca Milan Suchého 

4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie  

5. Schválenie programu zasadnutia 

6. Kontrola plnenia uznesení 

7. Informácia starostky obce o poverení zástupcu starostky v zmysle zákona č. 369/1990 

Z. z. o obecnom zriadení v z.n.p.  

8. Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dolná Poruba na rok 2023 

9.   VZN č. 1/2023 o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady     

      a drobné stavebné odpady na území Obce Dolná Poruba 

    10.   VZN č. 2/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú    

       školu a školské zariadenia zriadené na území Obce Dolná Poruba 

    11.   VZN č. 3/2023 o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe a výške úhrad  (o      

            sociálnych službách)  

    12.   Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Dolná Poruba na rok 2023     

       a následne dva roky 2024 a 2025   

    13.   Návrh rozpočtu Obce Dolná Poruba a rozpočtovej organizácie na roky 2023-2025 

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

      2023 

    15.  Návrh Dodatku č. 2 k  Zmluve o nájme č. 1/2020 kaderníctvo Tašárová Monika 

    16.  Návrh Nájomnej zmluvy č. 1/2023  s TJ Slovan Dolná Poruba  

    17.  Návrh Zmluvy o nájme hnuteľnej veci  č. 2/2023-  motorového vozidla PRAGA V3S 

    18.  Žiadosti 

    19.  Informácie starostky obce 

    20.  Rôzne 

    21.  Záver. 
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Starostka dala o návrhu uznesenia hlasovať 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Milan 

Suchý, Mgr. Peter Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté a jednohlasne schválené 

 

K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

    Informácie o plnení uznesení podala poslancom hlavná kontrolórka obce Anna         

Ďurovcová (ďalej len HK) – príloha č.1 a poslanci sa zhodli nasledovne:  

- uznesenie č. 193/2022 zo dňa 22.03.2022 zrušiť  

- uznesenie č. 209/2022 zo dňa 28.06.2022 ohľadom zámeny pozemkov medzi 

fyzickými osobami a  Obcou Dolná Poruba odporúča doriešiť zámenu v spolupráci  

s Ing. Pavlom Gagom, 

- uznesenie č. 210 a 211/2022 zo dňa 28.06.2022 trvá. Poslanci odporúčajú starostke 

obce, aby požiadala žiadateľov Petra Ďuračka a Jozefa Guliša o vyjadrenie sa 

k stanovisku obce,  

- uznesenie č. 232/2022 zo dňa 04.10.2022 o dotlač ďalšieho vydania monografie obce 

uskutočniť v mesiaci december 2022 v počte 100 ks.  

 

Uznesenie č. 20/2022 z 2. zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2022:   
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 kontrolu plnenia uznesení podľa prílohy č. 1:  

- uznesenie č.193/2022 zo dňa 22.03.2022 zrušiť,  

- uznesenie č.209/2022 zo dňa 28.06.2022 ohľadom zámeny pozemkov medzi 

fyzickými osobami a  Obcou Dolná Poruba a odporúča doriešiť zámenu v spolupráci  

s Ing. Pavlom Gagom, 

- uznesenie č. 210 a 211/2022 zo dňa 28.06.2022 trvá. Poslanci odporúčajú starostke 

obce, aby požiadala žiadateľov Petra Ďuračka a Jozefa Guliša o vyjadrenie sa 

k stanovisku obce,  

- uznesenie č. 232/2022 zo dňa 04.10.2022 o dotlač ďalšieho vydania monografie obce 

uskutočniť v mesiaci december 2022 v počte 100 ks.  

 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Milan 

Suchý, Mgr. Peter Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté 
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K bodu: Informácie starostky obce o poverení zástupcu starostky v zmysle zákona 

o obecnom zriadení. 

Starostka obce informovala poslancov OZ, že za zástupcu starostky obce sa rozhodla 

poveriť poslanca OZ Milana Suchého, ktorý bude v zmysle zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. 

o obecnom zriadení a následne v zmysle § 13 b) ods. 1, 5 zákona č. 102/2010 Z.z. vykonávať 

funkciu s účinnosťou odo dňa 14.12.2022 ihneď po zložení sľubu poslanca v nasledovnom 

rozsahu:                             

- vedie a spracúva agendu protipovodňových, protipožiarnych a iných opatrení 

súvisiacich s ohrozením obyvateľstva a pri živelných pohromách, 

- vykonáva kontrolu technického stavu obecných budov, elektrického osvetlenia, 

miestneho rozhlasu a pod. a v prípade ich poškodenia organizuje odstránenie ich 

porúch, 

- ostatné podľa pokynov starostky obce a poslancov OZ.  

  

Uznesenie č. 21/2022 z 2. zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2022:   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

poveruje Milana Suchého za zástupcu starostky obce v zmysle zákona NR SR č. 369/1990 

Z.z. o obecnom zriadení a následne v zmysle § 13 b) ods. 1, 5 zákona č. 102/2010 Z.z. 

s účinnosťou odo dňa 14.12.2022. 

 

Starostka dala o návrhu uznesenia hlasovať 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Milan 

Suchý, Mgr. Peter Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

K bodu: Plán zasadnutí OZ Dolná Poruba na rok 2023   

     Starostka obce predložila poslancom OZ Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Dolná 

Poruba na rok 2023,  ktorý vychádza v zmysle Rokovacieho poriadku Obecného 

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

Dolná Poruba na rok 2023 jednohlasne schválili. 

 

Uznesenie č. 22/2022 z 2. zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2022:   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje plán zasadnutí OZ na rok 2023, ktorý vychádza v zmysle Rokovacieho poriadku 

Obecného zastupiteľstva Dolná Poruba, časť II., článok 6. 

 

28.03.2023         utorok           14.00 hod.      

27.06.2023         utorok           14.00 hod.     
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26.09.2023         utorok           14.00 hod.  

12.12.2023         utorok           14.00 hod.   

 

Starostka dala o návrhu uznesenia hlasovať 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Milan 

Suchý, Mgr. Peter Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté a jednohlasne schválené 

 

K bodu: VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a poplatkoch... 

Starostka obce informovala poslancov o zvýšení poplatku o 12 % za uloženie odpadu na 

skládku odpadov firmou Márius Pedersen, ktorá nám zabezpečuje odvoz a zneškodnenie 

komunálneho odpadu (ďalej len KO). Finančná komisia pri obecnom úrade sa na svojom 

zasadnutí zaoberala týmto bodom a navrhla poslancom OZ, aby sa poplatok za odvoz KO pre 

občanov, resp. fyzické osoby navýšil o 12 %. Počet vyvážaných nádob krát plná suma určená 

vývozcom za odvoz + poplatok za zneškodnenie odpadu + poplatok za vytriedenie odpadu je 

stanovená tak ako doteraz pre: základnú školu, materskú školu so školskou jedálňou, obchody 

a pohostinstvá, úrady, podnikateľské subjekty v obci a fyzické osoby vlastniace viac 

smetných nádob. 

 Poslanci jednohlasne odsúhlasili VZN 1/2023 s navýšením miestneho poplatku za odvoz KO 

pre fyzické osoby o 12 %. Pre základnú školu, materskú školu so školskou jedálňou, obchody 

a pohostinstvá, úrady, podnikateľské subjekty v obci a fyzické osoby vlastniace viac 

smetných nádob je stanovená cena tak ako po minulé roky: počet vyvážaných nádob krát plná 

suma určená vývozcom za odvoz + poplatok za zneškodnenie odpadu + poplatok za 

vytriedenie odpadu - príloha č. 2.  

 

Uznesenie č. 23/2022 z 2. zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2022:   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje VZN č. 1/2023 s navýšením miestneho poplatku za odvoz komunálneho odpadu 

pre fyzické osoby o 12 %. Pre základnú školu, materskú školu so školskou jedálňou, obchody 

a pohostinstvá, úrady, podnikateľské subjekty v obci a fyzické osoby vlastniace viac 

smetných nádob je stanovená cena tak ako po minulé roky: počet vyvážaných nádob krát plná 

suma určená vývozcom za odvoz + poplatok za zneškodnenie odpadu + poplatok za 

vytriedenie odpadu - príloha č. 2.  

 

Starostka dala o návrhu uznesenia hlasovať 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Milan 

Suchý, Mgr. Peter Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  
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Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté a jednohlasne schválené 

 

K bodu: VZN č. 2/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre MŠ  

a školského zariadenia zriadené na území Obce Dolná Poruba 

     Starostka obce predložila poslancom OZ, po prekonzultovaní s finančnou komisiou pri OZ 

a zástupcami rozpočtovej organizácie – Základnej školy s materskou školou,  na schválenie 

VZN č. 2/2023 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. 3). 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. 2/2023  nadobúda účinnosť od 

01.01.2023. 

Poslanci OZ sa zamýšľali nad navýšením mzdových prostriedkov v prevádzke MŠ a 

odporučili starostke obce zistiť podmienky prijatia ďalšej asistentky učiteľa do materskej 

školy.   

 

Uznesenie č. 24/2022 z 2. zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2022:   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje VZN č. 2/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre 

materskú školu a školské zariadenia zriadené  na území obce Dolná Poruba – príloha č. 3. 

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. 2/2023  nadobúda účinnosť od 01.01.2023. 

 

Starostka dala o návrhu uznesenia hlasovať 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Milan 

Suchý, Mgr. Peter Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté a jednohlasne schválené 

 

Uznesenie č. 25/2022 z 2. zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2022:   
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Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

odporúča starostke obce zistiť podmienky prijatia ďalšej asistentky učiteľa do materskej 

školy.   

 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Milan 

Suchý, Mgr. Peter Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu: VZN č. 3/2023 o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe a výške úhrad  

(o sociálnych službách)  

    Vzhľadom k tomu, že sa vyskytol prípad, že si občan z našej obce podal žiadosť 

o opatrovateľské služby, musela obec pristúpiť k vypracovaniu aktuálneho VZN 

o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe a výške úhrad – príloha č. 4 s účinnosťou od 

01.01.2023. Poslanci sa zaoberali VZN a jednohlasne ho schválili podľa prílohy č. 4. Zároveň 

sa týmto zrušilo VZN č. 5/2015 s účinnosťou od 07.10.2015 o poskytovaní opatrovateľskej 

služby.   

 

Uznesenie č. 26/2022 z 2. zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2022:   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje  VZN č. 3/2023 o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe a výške úhrad – 

príloha č. 4 s účinnosťou od 01.01.2023. 

 

Starostka dala o návrhu uznesenia hlasovať 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Milan 

Suchý, Mgr. Peter Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté a jednohlasne schválené. 

  

K bodu: Stanovisko HK k návrhu rozpočtu Obce Dolná Poruba na rok 2023 a následne 

dva roky 2024 a 2025   

HK predniesla stanovisko k návrhu rozpočtu obce podľa § 18 f, ods. 1, písm. c) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - príloha č. 5. 

Poslanci stanovisko HK zobrali na vedomie.  

 

Uznesenie č. 27/2022 z 2. zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2022:   
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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 HK k návrh rozpočtu obce na rok 2023 a následne dva roky 

2024-2025 podľa prílohy č. 5. 

 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Milan 

Suchý, Mgr. Peter Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu: Návrh rozpočtu Obce Dolná Poruba a rozpočtovej organizácie (ďalej len RO) 

na roky 2023-2025   

     Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu  Rozpočet obce Dolná Poruba a RO – 

Základnej školy s materskou školou Dolná Poruba na rok 2023 a nasledovné roky  2024-2025 

na úrovni hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie. Návrhom rozpočtu Obce Dolná 

Poruba a rozpočtovej organizácie ZŠ s mš Dolná Poruba na roky 2023-2025 sa zaoberala 

i finančná komisia pri OZ na svojom zasadnutí dňa 13.12.2022 a odporúča obecnému 

zastupiteľstvu návrh rozpočtu schváliť. Rozpočet na rok 2023 vychádzal z vývoja 

hospodárenia obce predchádzajúceho roka a očakávanej skutočnosti roka 2022, ktorého 

dosiahnuté ukazovatele boli východiskom roka 2023 v zmysle zákona č. 493/2011 Z.z., čl.9, 

ods. 1. Rozpočet obce a RO pre rok 2023 – 2025 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 2023 je po jeho schválení OZ záväzný.    

 

Rozpočet na rok 2023 bez príjmových operácii je  zostavený ako schodkový, keď celkové 

bežné príjmy predstavujú hodnotu 796 089 €, kapitálové príjmy predstavujú hodnotu 18 972 € 

a príjmové finančné operácie predstavujú výšku 87 532 €. 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 33 593 €. Na základe uvedeného je potrebné uviesť skutočnosť, že 

tento bežný príjem nebol použitý v roku 2022, nakoľko tieto  finančné prostriedky zo ŠR  boli 

zaslané koncom roka 2022 a boli presunuté do finančných operácií do rozpočtu na rok 2023.   

 

Celkové bežné výdavky predstavujú hodnotu 758 202 €, kapitálové výdavky sa predpokladajú 

čerpať vo výške 56 500 € a finančné operácie vo výdavkovej časti rozpočtu nie sú 

rozpočtované  (príloha č. 6).  

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový v hodnote 37 887 €.   Pri schvaľovaní rozpočtu 

hlasovali poslanci OZ  jednomyseľne  za schválenie rozpočtu. Rozpočet na originálne 

kompetencie na rok 2023 pre prevádzky materskej školy, školskej jedálne a školského klubu 

bol zostavený podľa určenej výšky finančných prostriedkov vo VZN č. 2/2023 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 
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pravidlo: koľko pošle štát, toľko sa na účet RO - ZŠ presúva. Okrem toho ZŠ s mš rozpočtuje 

pre rok 2023 naplniť vlastné príjmy vo výške 51 726 €.  Návrh rozpočtu obce pre roky 2024 – 

2025 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 2023 – 2025  zostavený 

a predložený bez programovej štruktúry,  obecné zastupiteľstvo  rozhodlo o neuplatňovaní 

programovej štruktúry v rozpočte obce. 

 

Uznesenie č. 28/2022 z 2. zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2022:   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4  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 2023  zostavený v členení podľa funkčnej a ekonomickej 

rozpočtovej klasifikácie podľa novely zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách. 

(príloha č. 6) 

  

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Milan 

Suchý, Mgr. Peter Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté a jednohlasne schválené. 

 

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

školou Dolná Poruba pre roky 2024 - 2025 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. 6) 

 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Milan 

Suchý, Mgr. Peter Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté  

 

C.)  schvaľuje  zostavenie a predkladanie rozpočtu  obce Dolná Poruba  na roky 2023 - 

2025  bez programovej štruktúry v zmysle § 4 ods. 5  novely zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (príloha č. 6). 
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Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Milan 

Suchý, Mgr. Peter Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté a jednohlasne schválené 

 

K bodu: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce pri OZ Dolná Poruba na I. 

polrok 2023 

   Kontrolórka obce Anna Ďurovcová predniesla poslancom OZ Plán kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra pri OZ Dolná Poruba na I. polrok 2023, ktorý poslanci jednomyseľne 

schválili - príloha č. 7. 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. Zároveň poslanci poverili HK 

obce, aby naďalej vykonávala mesačnú kontrolu na obci a RO.  

 

Uznesenie č. 29/2022 z 2. zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2022:   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

A/ schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK (príloha č. 7) pri OZ Dolná Poruba na I. polrok 

2023, 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.  

 

Starostka dala o návrhu uznesenia hlasovať 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Milan 

Suchý, Mgr. Peter Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa hlasovania: 0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté a jednohlasne schválené. 

 

B/ poveruje HK Annu Ďurovcovú naďalej vykonávať mesačnú kontrolu na obci a RO.  

 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Milan 

Suchý, Mgr. Peter Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa hlasovania: 0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu: Návrh Dodatku č. 2 k  Zmluve o nájme č. 1/2020 kaderníctvo Tašárová Monika  

Vzhľadom k zvýšeniu cien energií finančná komisia pri OcÚ navrhla zvýšenie nájmu 

za prenájom kaderníctva so sídlom v kultúrnom dome v Dolnej Porube na sumu 60,- 

Eur/mesiac s účinnosťou od 01.01.2023. Nájom sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2023.  

Poslanci sumu navýšenia nájmu pre kaderníctvo Monika Tašárová na 60,- Eur/mesiac 

s účinnosťou od 01.01.2023  jednohlasne schválili. 

 

Uznesenie č. 30/2022 z 2. zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2022:   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme č. 1/2020 kaderníctvo Monika Tašárová navýšenia 

ceny za prenájom kaderníctva z dôvodu nárastu cien energie na sumu 60,- Eur/mesiac 

s účinnosťou od 01.01.2023. Nájom sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2023 do 31.12.2023.  

 

Starostka dala o návrhu uznesenia hlasovať 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Milan 

Suchý, Mgr. Peter Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté a jednohlasne schválené. 

 

K bodu: Návrh Nájomnej zmluvy č. 1/2023  s TJ Slovan Dolná Poruba  

K návrhu zmluvy č. 1/2023 s TJ Slovan Dolná Poruba sa poslanci budú zaoberať na 

zasadnutí OZ v marci 2023.  

 

K bodu: Návrh Zmluvy o nájme hnuteľnej veci  č. 2/2023 -  motorového vozidla PRAGA 

V3S 

      Starostka obce predložila poslancom OZ Zmluvu o nájme hnuteľnej veci – 

motorového nákladného automobilu PRAGA V3S, EČV: TN-714AI uzatvorenú medzi 

zmluvnými stranami: prenajímateľ - Obec Dolná Poruba; nájomca Obecný úrad Dolná Poruba 

– Pestovateľská pálenica spol. s r.o., ktorej predmetom je prenájom hnuteľnej veci – 

motorového nákladného automobilu PRAGA V3S, EČV: TN-714AI  na dočasné užívanie 

nájomcom za účelom vykonávania podnikateľskej činnosti a to v rozsahu živnostenského 

oprávnenia nájomcu. Cena nájmu určená dohodou zmluvných strán je 5000 eur ročne.   

Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu 3 rokov od 1.1.2023 do 31.12.2025.  ( príloha č. 8 ) 

 

Uznesenie č. 31/2022 z 2. zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2022:   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje Zmluvu o nájme hnuteľnej veci – motorového nákladného automobilu PRAGA 

V3S,  uzatvorenú medzi zmluvnými stranami: prenajímateľ - Obec Dolná Poruba; nájomca 

Obecný úrad Dolná Poruba – Pestovateľská pálenica spol. s r.o., ktorej predmetom je 

prenájom  hnuteľnej veci – motorového nákladného automobilu PRAGA V3S, EČV: TN-
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714AI  na dočasné užívanie nájomcom za účelom vykonávania podnikateľskej činnosti a to 

v rozsahu živnostenského oprávnenia nájomcu. Cena nájmu určená dohodou zmluvných strán 

je 5000 eur ročne. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu 3 rokov od 1.1.2023 do 31.12.2025 - 

príloha č. 8. 

 

Starostka dala o návrhu uznesenia hlasovať 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Milan 

Suchý, Mgr. Peter Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté a jednohlasne schválené 

 

K bodu: Žiadosti 

Na obecný úrad prišla žiadosť od Mgr. Petra Tvrdoňa o opätovné riešenie 

odvodňovacej mreže pred domom č. 282 na ulici Milošová. OZ uvedenú žiadosť zobralo na 

vedomie. Oprava je zaradená do plánu opráv a údržby miestnych komunikácií, ktorých 

realizácia začne v jarnom období roka 2023.  

 

Uznesenie č. 32/2022 z 2. zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2022:   
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 od Mgr. Petra Tvrdoňa o opätovné riešenie opravy odvodňovacej 

mreže pred domom č. 282 na ulici Milošová. Oprava je zaradená do plánu opráv a údržby 

miestnych komunikácií, ktorých realizácia začne v jarnom období roka 2023.  

 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Milan 

Suchý, Mgr. Peter Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu: Žiadosti 

Pán Lisý z firmy KIKI predniesol návrh a požiadavku poslancom OZ ohľadom 

možnosti poskytovania vysokorýchlostného internetu  v našej obci. Poslanci jednohlasne 

súhlasili s namontovaním zariadenia na prenos KIKI internetu v našej obci na budovu 

telocvične pri základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Dolná Poruba. A odporučili 

starostke obce preposlať všetkým poslancom zmluvu s firmou KIKI.  

 

Uznesenie č. 33/2022 z 2. zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2022:   
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Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje namontovanie zariadenia KIKI internet na budovu telocvične pri základnej škole 

za odplatu.  

 

Starostka dala o návrhu uznesenia hlasovať 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Milan 

Suchý, Mgr. Peter Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté a jednohlasne schválené. 

 

K bodu: Žiadosti 

Žiadosťou ZŠ s MŠ, Dolná Poruba 88 o zmenu výšky finančného pásma na nákup 

potravín a stravy od 01.01.2023 podľa prílohy č. 9 sa poslanci zaoberali na základe 

predložených podkladov metodiky výpočtu režijných nákladov na jedno jedlo. Následne 

žiadosť jednohlasne schválili. 

 

Uznesenie č. 34/2022 z 2. zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2022:   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje žiadosť ZŠ s MŠ, Dolná Poruba 88 o zmenu výšky finančného pásma na nákup 

potravín a stravy na jedného stravníka od 01.01.2023 – príloha č. 9. 

 

Starostka dala o návrhu uznesenia hlasovať 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Milan 

Suchý, Mgr. Peter Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté a jednohlasne schválené. 

 

K bodu: Informácie starostky obce 

Starostka obce informovala poslancov o:  

- odvoze separovaného odpadu v obci od 01.01.2023, 

- žiadosti  na korčuľovanie na zimnom štadióne v Trenčíne od firmy Korčuľko – Škola 

korčuľovania o.z. Poslanci jednohlasne žiadosť neschválili. Uvedené bolo vyriešené 

inou formou, resp. farským korčuľovaním,  

- cenovej ponuke firmy Restiko Bratislava na opravu bytu p. Rendlovej na obecnej 

bytovke. OZ odporučilo vypracovať výkaz – výmer stavebných prác a osloviť 3 

uchádzačov na stavebné práce a vykonať verejné obstarávanie cez IS tendernet.sk   
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Uznesenie č. 35/2022 z 2. zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2022:   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

A/ berie na vedomie informácie starostky obce o:  

- odvoze separovaného odpadu v obci od 01.01.2023, 

- žiadosť  na korčuľovanie na zimnom štadióne v Trenčíne od firmy Korčuľko – Škola 

korčuľovania o.z. Poslanci jednohlasne žiadosť neschválili. Uvedené bolo vyriešené 

inou formou, resp. farským korčuľovaním,  

- cenovej ponuke firmy Restiko Bratislava na opravu bytu p. Rendlovej na obecnej 

bytovke. OZ odporučilo vypracovať výkaz – výmer stavebných prác a osloviť 3 

uchádzačov na stavebné práce a vykonať verejné obstarávanie cez IS tendernet.sk 

B/ odporúča vypracovať výkaz – výmer stavebných prác a osloviť 3 uchádzačov na stavebné  

           práce a vykonať verejné obstarávanie cez IS tendernet.sk 

 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Milan 

Suchý, Mgr. Peter Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu: Rôzne 

Starostku obce oslovila firma, ktorá sa zaoberá ponukou na pokračovanie vo 

vzdialenom riadení LED svetiel (180 ks) verejného osvetlenia  v obci v novom informačnom 

systéme Interact City. Cena je 5,50 Eur bez DPH za jedno LED svietidlo za rok, čo 

predstavuje sumu: 1188,- Eur. Poslanci jednohlasne uvedenú ponuku schválili.  

 

Uznesenie č. 36/2022 z 2. zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2022:   

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje ponuku firmy Interact City na pokračovanie vo vzdialenom riadení LED svetiel 

(180 ks) verejného osvetlenia  v obci v novom informačnom systéme Interact City. Cena je 

5,50 Eur bez DPH za jedno LED svietidlo za rok, čo predstavuje sumu 1188,- Eur.  

 

Starostka dala o návrhu uznesenia hlasovať 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Milan 

Suchý, Mgr. Peter Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté a jednohlasne schválené. 
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K bodu: Rôzne 

Plat starostky obce v zmysle § 4 ods. 2 zák. č.253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 

    Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v zmysle § 11, ods. 4, písm. i), zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov schvaľuje plat starostky obce 

Dolná Poruba s navýšením o 11 % s účinnosťou od 01.12.2022 v zmysle Zákona NR SR č. 

253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových podmienkach starostov obcí a primátorov 

miest v znení neskorších predpisov, z dôvodu vykonávania aj funkcie ekonómky/ účtovníčky 

obce Dolná Poruba až do nástupu novej zamestnankyne na uvedenú funkciu.  

 

Uznesenie č. 37/2022 z 2. zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2022:   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje plat starostky obce v zmysle § 4 ods. 2 zák. č.253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

s navýšením o 11 % s účinnosťou od 01.12.2022 v zmysle Zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. 

o právnom postavení a platových podmienkach starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov, z dôvodu vykonávania aj funkcie ekonómky/ účtovníčky obce Dolná 

Poruba až do nástupu novej zamestnankyne na uvedenú funkciu.  

 

Starostka dala o návrhu uznesenia hlasovať 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Milan 

Suchý, Mgr. Peter Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté a jednohlasne schválené. 

 

K bodu: Rôzne 

   Poslanci na tomto zasadnutí preberali otázku daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti 

a odporučili starostke obce, aby vyzvala všetky daňové subjekty (fyzické a právnické osoby) 

k podaniu nového aktuálneho daňového priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2023 do 

31.01.2023. U niektorých podnikateľských subjektoch nie je podané daňové priznanie 

pravdivo, resp. podľa listu vlastníctva. Rozhodnutie k dani z nehnuteľnosti môže v zmysle 

zákona podľa dostupných pomôcok obec vyrubiť 5 rokov spätne, ak daňové priznanie nebolo 

podané včas a pravdivo.    

 

Uznesenie č. 38/2022 z 2. zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2022:   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

odporúča starostke obce, vyzvať všetky daňové subjekty k podaniu, resp. aktualizovaniu 

daňového priznania na rok 2023 do 31.01.2023.   

 

Starostka dala o návrhu uznesenia hlasovať 
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Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Milan 

Suchý, Mgr. Peter Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

K bodu: Rôzne 

   V bode rôzne sa poslanci zaoberali zmenou a vymenovaním  nového konateľa spoločnosti 

Obecný úrad Dolná Poruba - Pestovateľská pálenica, spol. s.r.o., 914 43 Dolná Poruba č. 61, 

IČO: 31444971, ktorým sa po zvolení za starostku obce Dolná Poruba stala Ing. Zuzana 

Vániová a  túto funkciu bude vykonávať bez nároku na odmenu.  

 

Uznesenie č. 39/2022 z 2. zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2022:   
 

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

menuje starostku obce Dolná Poruba Ing. Zuzanu Vániová, nar. 11.10.1971, bytom Dolná 

Poruba 387, 914 43 Dolná Poruba  za štatutárnu zástupkyňu spoločnosti Obecný úrad Dolná 

Poruba - Pestovateľská pálenica, spol. s.r.o., 914 43 Dolná Poruba č. 61, IČO: 31444971 a 

túto funkciu bude vykonávať bez nároku na odmenu.  

 

Starostka dala o návrhu uznesenia hlasovať 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 5 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Milan 

Suchý, Mgr. Peter Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

0  

Uznesenie bolo prijaté a jednohlasne schválené.  

 

K bodu: Rôzne 

   Program EPSIS pre civilnú ochranu a obranu má spracovávať poslanec a zástupca starostky 

Milan Suchý po dohode so zamestnankyňou obce.   

    

  

   Starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť na 2. zasadnutí OZ a zasadnutie 

ukončila o 17.15 hod.  

 

 

Overovatelia zápisnice:  
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                                      Mgr. Peter Zelíska ........................................................ 

 

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

 

 

Zapísala: Mgr. Dana Suchá. 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ing. Zuzana Vániová 

                                                                                                                starostka obce 
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