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Zápisnica  
z plánovaného XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Dolná 

Poruba, konaného dňa 22.03.2022.    
 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          JUDr. Miroslav Kopčan, starosta obce 

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

                                            Daniel Bežák. 

Neprítomný:     Poslanec: Mgr. Peter Zelíska - PN 

Ďalší prítomní: Anna Ďurovcová, hlavný kontrolór obce  

                           Mgr. Dana Suchá, zamestnanec obce – zapisovateľka. 

Verejnosť: nikto. 

PROGRAM  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Návrh na schválenie 5 % limitu spolufinancovania žiadosti o dotáciu 

z environmentálneho fondu na projekt „Predchádzanie vzniku biologicky 

rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Dolná Poruba“.    

6. Návrh na schválenie 5 % limitu spolufinancovania žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok z MŽP na projekt: „Ústredné kúrenie budova obecného úradu Dolná 

Poruba“. 

7. Schválenie investičného zámeru o odkúpenie 12 b.j. v bytovom dome s príslušenstvom 

v obci Dolná Poruba s podporou ŠFRB a MDaV SR. 

8. Návrh na prijatie uznesenia na plat starostu obce Dolná Poruba na rok 2022. 

9. Informácie starostu obce. 

10. Rôzne, záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

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

obce.  Privítal všetkých prítomných.  

Ospravedlnený poslanec: Mgr. Peter Zelíska, ktorý je práceneschopný. 

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

K bodu 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

Overovatelia zápisnice: Ing. Pavol Gago, Milan Suchý 

Zapisovateľka: Mgr. Dana Suchá 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Daniel Bežák  

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Zelíska 

mailto:obec@dolnaporuba.sk
http://www.dolnaporuba.sk/


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

 

 

 

 

 

032/6597257            obec@dolnaporuba.sk             www.dolnaporuba.sk                

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia 

Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba schvaľuje program zasadnutia.  

Hlasovanie poslancov: 

Za: 4 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Daniel Bežák 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Zelíska 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Návrh na schválenie 5 % limitu spolufinancovania žiadosti o dotáciu 

z environmentálneho fondu na projekt „Predchádzanie vzniku biologicky 

rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Dolná Poruba“.    

6. Návrh na schválenie 5 % limitu spolufinancovania žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok z MŽP na projekt: „Ústredné kúrenie budova obecného úradu Dolná 

Poruba“. 

7. Schválenie investičného zámeru o odkúpenie 12 b.j. v bytovom dome s príslušenstvom 

v obci Dolná Poruba s podporou ŠFRB a MDaV SR. 

8. Návrh na prijatie uznesenia na plat starostu obce Dolná Poruba na rok 2022. 

9. Informácie starostu obce. 

10. Rôzne, 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. 188/2022 zo dňa 22.03.2022:   

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 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, Daniel Bežák 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Zelíska 

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne. 

 

K bodu 5: Návrh na schválenie 5 % limitu spolufinancovania žiadosti o dotáciu 

z environmentálneho fondu na projekt „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu v obci Dolná Poruba“.    
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Poslanci jednohlasne schválili 5 % spolufinancovanie z rozpočtu obce k dotácii z 

environmentálneho fondu na projekt „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného 

komunálneho odpadu v obci Dolná Poruba“.   

Uznesenie č.189/2022 zo dňa 22.03.2022 :   

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   
5 % spoluúčasť na financovaní z rozpočtu obce k dotácii z environmentálneho fondu na 

projekt „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Dolná 

Poruba“.   

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Daniel Bežák 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Zelíska 

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne. 

 

K bodu 6: Návrh na schválenie 5 % limitu spolufinancovania žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok z MŽP na projekt: „Ústredné kúrenie budova obecného úradu 

Dolná Poruba“. 

Poslanci jednohlasne schválili 5 % spolufinancovanie z rozpočtu obce o nenávratný finančný 

príspevok z MŽP na projekt: „Ústredné kúrenie budova obecného úradu Dolná Poruba“. 

Uznesenie č. 190/2022 zo dňa 22.03.2022 :   

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   
5 % spoluúčasť na financovaní z rozpočtu obce o nenávratný finančný príspevok z MŽP na 

projekt: „Ústredné kúrenie budova obecného úradu Dolná Poruba“. 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Daniel Bežák 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Zelíska 

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne. 

 

K bodu 7: Schválenie investičného zámeru o odkúpenie 12 b.j. v bytovom dome 

s príslušenstvom v obci Dolná Poruba s podporou ŠFRB a MDaV SR. 

Starosta obce vysvetlil poslancom zámer o odkúpenie 12 b.j. – príloha č. 2, s ktorým poslanci 

jednohlasne súhlasili.  

Uznesenie č. 191/2022 zo dňa 22.03.2022 :   

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   
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investičný zámer obce Dolná Poruba  o odkúpení  12 nájomných bytov  ( bytového domu / 

s príslušenstvom  v katastrálnom území obce Dolná Poruba bežného štandardu  a príslušnej 

technickej vybavenosti , el. prípojky, prípojky vody , žumpa, parkovacie plochy vrátane 

pozemkov nevyhnutných na užívanie bytového domu. Bytový dom a príslušenstvo musí  

spĺňať zákonné podmienky stanovené v zákone č. 443/2010 z.z. o dotáciách na rozvoj 

bývania a o sociálnom bývaní  v zmysle zákona č. 150/2013 z.z. o štátnom fonde rozvoja 

bývania  v znení neskorších predpisov a podmienok  dotácií MDaV SR na kúpu technickej 

vybavenosti k stavbe bytového domu , uzavretím kúpnej zmluvy ktorej platnosť a účinnosť 

bude podmienená  schválením dotácií zo ŠFRB a MDaV SR. 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Daniel Bežák 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Zelíska 

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne. 

 

K bodu 8: Návrh na prijatie uznesenia na plat starostu obce Dolná Poruba na rok 2022. 

Poslanci prehodnotili návrh – príloha č. 3 a jednohlasne ho schválili v nasledovnom znení:   

Uznesenie č. 192/2022 zo dňa 22.03.2022 :   

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje   
s účinnosťou od 01.01.2022 plat starostu obce prepočítaný v zmysle Zákona NR SR č. 

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

v znení neskorších predpisov, ktorý sa vypočíta ako súčin priemernej mzdy zamestnanca 

v NH vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok 2021  

a koeficientu určeného v § 4 ods. 1 uvedeného zákona, čo pre obec Dolná Poruba je 1,83  

násobok, čo predstavuje základný plat starostu zvýšený o 19 %  v zmysle § 4, ods. 2 zákona č. 

253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Daniel Bežák 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Zelíska 

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne. 

 

K bodu 9: Informácie starostu obce:  

Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť Ing. Pavla Gagu – zámer odkúpenia časti 

obecných pozemkov do svojho vlastníctva, t.j. parcele: KN C č. 679/2 a KN E č. 4120/1. 

O časť pozemku sa riadne stará a využívaná je ako manipulačná plocha pri dovoze palivového 

dreva a vjazd motorového vozidla a druhá parcela je súčasťou oplotenia záhrady. Poslanci 

odporučili Ing. Gagovi doložiť a vyhotoviť geometrický plán a znalecký posudok pre uvedené 

pozemky a na budúcom zasadnutí OZ rozhodne o daných žiadostiach.  
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Uznesenie č. 193/2022 zo dňa 22.03.2022:   

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  
žiadosť Ing. Pavla Gagu – zámer odkúpenia časti obecných pozemkov do svojho vlastníctva, 

t.j. parcele: KN C č. 679/2 a KN E č. 4120/1.  

B/ odporúča 

Ing. Gagovi doložiť a vyhotoviť geometrický plán a znalecký posudok pre uvedené pozemky  

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Milan Suchý, Daniel Bežák 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Zelíska 

Uznesenie bolo prijaté jednohlasne. 

 

 Starosta obce informoval poslancov nasledovne:  

- oprava bagra 

- zhotovenie mostíka pri športovom areáli  

- dotáciu na kúrenie obecného úradu 

- podanie žiadosti na odstránenie havárie telocvične 

- zmluva o refundácii Domu smútku z Miestnej akčnej skupiny Strážovské vrchy 

- navýšenie poplatku firmy Marius Pedersen za uloženie odpadu na skládku. 

  

K bodu 10: Rôzne 

Poslanec Martinák informoval prítomných o 50. výročí založenia organizovaného futbalu 

v obci Dolná Poruba na deň 18.06.2022. Starosta skonštatoval, že by to mohlo byť spojené so 

zábavou na športovom areáli. Táto kultúrno-športová akcia bude financovaná z rozpočtu obce, 

časť kultúra. Porubský juniáles a 50.výročie futbalu sa uskutoční 18.06.2022.  

Ďalej poslanci pripomienkovali napísanie žiadosti na ENVI-PAK, a.s. o dodanie 2 ks 

kontajnerov na tetrapaky a v budúcnosti zakúpiť búdky na kartóny o rozmeroch 2 x 3 m.  

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie bolo ukončené o 16.00 hod.  

Zapísal/(a): Mgr. Dana Suchá ............................. 

                      

 

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

                           JUDr. Miroslav Kopčan                  

                                                                                                        starosta obce 

                                                                                                 

 

Overovatelia:  

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

Ing. Pavol Gago          ........................................ 
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