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Zápisnica  
zo  XVII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Poruba,  

konaného dňa 28.6.2022.    
 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          JUDr. Miroslav Kopčan, starosta obce 

                           Poslanci : Ing. Pavol Gago,  Mgr. Peter Martinák, Daniel Bežák, Milan        

                           Suchý 

Neprítomný:     Mgr. Peter Zelíska 

Ďalší prítomní: Anna Ďurovcová, hlavná kontrolórka obce  

                           Ing. Zuzana Vániová, zamestnanec obce – zapisovateľka. 

Verejnosť:         nikto 

 

 

PROGRAM  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2021 

6. Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Dolná Poruba za rok 2021  

7. Inventarizácia majetku, záväzkov a pohľadávok k 31.12.2021 

8. Správa o čerpaní rozpočtu obce za I.Q 2022 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 

10. Návrh na schválenie vykonania auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej 

závierky obce za rok 2021 firmou CREDIT AUDIT Bratislava 

11. Návrh VZN č. 3/2022 o užívaní verejných priestranstiev v obci Dolná Poruba 

12. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce pre volebné obdobie 2022-2026 

13. Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022-2026 

14. Určenie platu starostu obce Dolná Poruba pre volebné obdobie 2022-2026 

15. Žiadosti                         

16. Informácie starostu obce 

17. Rôzne   

18. Záver    

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

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

Kopčan.  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: Ing. Pavol Gago, Daniel Bežák 

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, Daniel Bežák, Milan Suchý 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Zelíska 

 

        

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, Daniel Bežák, Milan Suchý 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Zelíska 

 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2021 

6. Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Dolná Poruba za rok 2021  

7. Inventarizácia majetku, záväzkov a pohľadávok k 31.12.2021 

8. Správa o čerpaní rozpočtu obce za I.Q 2022 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 

10. Návrh na schválenie vykonania auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej 

závierky obce za rok 2021 firmou CREDIT AUDIT Bratislava 

11. Návrh VZN č. 3/2022 o užívaní verejných priestranstiev v obci Dolná Poruba 

12. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce pre volebné obdobie 2022-2026 

13. Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022-2026 

14. Určenie platu starostu obce Dolná Poruba pre volebné obdobie 2022-2026 

15. Žiadosti                         

16. Informácie starostu obce 

17. Rôzne   

18. 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 

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                

Uznesenie č. 194/2022 zo dňa 28.06.2022:      

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 hlavnej kontrolórky obce o vyhodnotení plnenia prijatých uznesení OZ Dolná 

Poruba ku dňu 28.06.2022 – príloha č.1. 

 

Hlasovanie poslancov:  

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

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Zelíska 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

K bodu 5.   Stanovisko hlavnej  kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2021 

Hlavná kontrolórka  obce Anna Ďurovcová predniesla poslancom OZ odborné stanovisko 

k Záverečnému účtu obce za rok 2021, v ktorom odporúča Obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť 

prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Dolná Poruba za rok 2021 výrokom „celoročné 

hospodárenie obce Dolná Poruba za rok 2021 sa schvaľuje bez výhrad“  – uvedené v  prílohe 

č. 2.   

 

Uznesenie č. 195/2022 zo dňa 28.06.2022:      

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 

Stanovisko hlavnej  kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2021, v ktorom odporúča 

Obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce Dolná 

Poruba za rok 2021 výrokom „celoročné hospodárenie obce Dolná Poruba za rok 2021 sa 

schvaľuje bez výhrad“– príloha č. 2. 

 

Hlasovanie poslancov:  

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

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Zelíska 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

K bodu 6.   Návrh na schválenie Záverečného účtu obce Dolná Poruba za rok 2021.  

Starosta obce predložil OZ Záverečný účet obce za rok 2021 ( 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,  zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, 
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školských a predškolských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  

 

Záverečný účet obce za rok 2021 obecné zastupiteľstvo  schválilo s výrokom nasledovne: 

I.     „celoročné hospodárenie obce Dolná Poruba za rok 2021 sa schvaľuje bez výhrad “ 

II.    Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2021 vo výške +57 359 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  17 208 Eur, 

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

pravidlách (príjmové finančné operácie) sa pridelí 40 151 Eur.  

 

Uznesenie č. 196/2022 zo dňa 28.06.2022:      

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 

Záverečný účet obce za rok 2021  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 2021 sa schvaľuje bez výhrad “ 

 

II.    Rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2021 vo výške +57 359 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  17 208 Eur, 

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

pravidlách (príjmové finančné operácie) sa pridelí 40 151 Eur.  

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

Hlasovanie poslancov:  

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

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Zelíska 

Uznesenie bolo prijaté a schválené jednomyseľne.  

 

K bodu 7.  Inventarizácia majetku, záväzkov a pohľadávok k 31.12.2021 

Na príkaz starostu obce Dolná Poruba JUDr. Miroslava Kopčana bola vykonaná 

inventarizácia majetku, záväzkov a pohľadávok obce v zmysle zákona č. 431/2002  

§ 6 o účtovníctve v znení neskorších predpisov k 31.12.2021. Členovia  čiastkových  

inventarizačných komisií obdržali  zo dňa 20.09.2021 príkaz starostu obce  na vykonanie 

inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok k 31.12.2021. Následne na to obdržali 

inventúrne súpisy majetku podľa jednotlivých úsekov ( stredísk ) – zostavy spracované 

výpočtovou technikou. Členovia čiastkových inventarizačných komisií vykonali fyzickú 
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i dokladovú inventarizáciu podľa jednotlivých úsekov (stredísk) a povahy inventúrovaného 

majetku k 31.12.2021. 

Starosta obce predložil OZ Správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok 

obce  k 31.12.2021 ( príloha č. 4 ), ktorá bola vykonaná podľa § 30 ods. 3 Zákona č. 431/2002 

Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Jednotlivé inventarizačné komisie 

menované starostom obce vykonali inventarizáciu a spracovali inventarizačné zápisy, 

v ktorých zachytili skutočný stav majetku a porovnali ho so stavom účtovným. 

Inventarizáciou bolo zistené, že fyzický stav sa zhoduje s účtovným. Výslednú správu 

o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok obce k 31.12.2021 spracovala 

ekonómka obce Ing. Zuzana Vániová na základe podkladov predsedov a členov 

inventarizačných komisii, ktorej súčasťou je návrh zoznamu majetku určeného na vyradenie 

z evidencie z dôvodu nefunkčnosti alebo opotrebenia majetku a tiež návrh zoznamu majetku 

na zápis do evidencie majetku v jednotlivých strediskách.  

Poslanci OZ Výslednú správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok 

obce k 31.12.2021 jednomyseľne schválili.  

 

Uznesenie č. 197/2022 zo dňa 28.06.2022:     

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 

Výslednú správu o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok obce 

k 31.12.2021, ktorej súčasťou je návrh zoznamu majetku určeného na vyradenie z evidencie 

z dôvodu nefunkčnosti alebo opotrebenia majetku a tiež návrh zoznamu majetku na zápis do 

evidencie majetku v jednotlivých strediskách. (príloha č. 4) 

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

Hlasovanie poslancov:  

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

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Zelíska 

Uznesenie bolo prijaté a jednomyseľne schválené 

 

K bodu 8.  Správa o čerpaní rozpočtu obce za I.Q 2022  

Hlavná kontrolórka  obce Anna Ďurovcová predniesla poslancom OZ Správu o čerpaní 

rozpočtu obce za I. Q 2022, na základe ktorej informovala prítomných o čerpaní a stave 

finančných prostriedkov. Na základe správy možno konštatovať, že plnenie je priaznivé, kde  

príjmová časť bežného rozpočtu  za I.Q 2022 je naplnená na 25% a bežné výdavky boli 

čerpané na 24%. (príloha č. 5) 

 

Uznesenie č. 198/2022 zo dňa 28.06.2022:      

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

berie na vedomie 

Správu o čerpaní rozpočtu obce za I. Q 2022 vypracovanú kontrolórkou obce Annou 
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Ďurovcovou, na základe ktorej informovala poslancov OZ o čerpaní a stave finančných 

prostriedkov. Na základe správy  skonštatovala, že plnenie je priaznivé, kde  príjmová časť 

bežného rozpočtu  za I.Q 2022 je naplnená na 25% a bežné výdavky boli čerpané na 24%. 

(príloha č. 5) 

 

Hlasovanie poslancov:  

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

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Zelíska 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

K bodu 9.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 

Kontrolórka obce Anna Ďurovcová predniesla poslancom OZ plán kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra pri OZ Dolná Poruba na II. polrok 2022, ktorý poslanci jednomyseľne 

schválili. (príloha č. 6) 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. 199/2022 zo dňa 28.06.2022:   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. b) a podľa §18 f ods. 1 

písm. b) 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 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, ďalej bude pozostávať z kontroly 

dodržiavania VZN a vnútorných smerníc organizácie ako aj kontrolou vybavovania sťažností 

a petícií. (príloha č. 6) 

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

Hlasovanie poslancov:  

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

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Zelíska 

Uznesenie bolo prijaté a jednomyseľne schválené.  
 

K bodu 10.   Návrh na schválenie vykonania auditu individuálnej a konsolidovanej 

účtovnej závierky obce za rok 2021 firmou CREDIT AUDIT Bratislava 

Starosta obce oznámil poslancom OZ povinnosť obce vykonať audit individuálnej 
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a konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2021. Audit obce za rok 2021 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 august až september 

2022.    

 

Uznesenie č. 200/2022 zo dňa 28.06.2022:   

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 

vykonanie auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2021 

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 august až september  

2022.    

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

Hlasovanie poslancov:  

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

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Zelíska 

Uznesenie bolo prijaté a jednomyseľne schválené.  
 

K bodu 11.  Návrh VZN č. 3/2022 o užívaní verejných priestranstiev v obci Dolná 

Poruba  

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh VZN č. 3/2022 o užívaní verejných 

priestranstiev v obci Dolná Poruba ( príloha č. 7 ), ktoré vychádza v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 

písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Toto VZN 

určuje verejné priestranstvá, upravuje ich užívania na území obce a stanovuje sankcie za 

porušovanie povinnosti vyplývajúcich z tohto VZN.  Uvedené VZN nadobúda účinnosť dňom 

13.07.2022 ( 15.dňom po schválení OZ).   

 

Uznesenie č. 201/2022 zo dňa 28.06.2022:   

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 

VZN č. 3/2022 o užívaní verejných priestranstiev v obci Dolná Poruba, ktoré vychádza 

v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. VZN určuje verejné priestranstvá, upravuje ich užívania na území obce 

a stanovuje sankcie za porušovanie povinnosti vyplývajúcich z tohto nariadenia. ( príloha č. 7) 
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Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

Hlasovanie poslancov:  

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

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Zelíska 

Uznesenie bolo prijaté a jednomyseľne schválené.  

 

K bodu 12.  Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce  pre volebné obdobie 2022-

2026 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce 

Dolná Poruba pre volebné obdobie 2022-2026 v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

Uznesenie č. 202/2022 zo dňa 28.06.2022:   

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

                                                   určuje  a  schvaľuje 

na celé nasledujúce volebné obdobie 2022-2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Dolná 

Poruba v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov takto: plný rozsah ( 100% úväzok ) funkcie starostu obce Dolná Poruba 

pre celé nasledujúce volebné obdobie 2022-2026.  

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

Hlasovanie poslancov:  

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

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Zelíska 

Uznesenie bolo prijaté a jednomyseľne schválené.  

 

K bodu 13. Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2022-

2026  

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na určenie počtu poslancov Obecného 

zastupiteľstva obce Dolná Poruba na celé nasledujúce volebné obdobie 2022-2026 v zmysle  

§ 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

Uznesenie č. 203/2022 zo dňa 28.06.2022:   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods.3  zákona Slovenskej národnej 

rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

určuje  a schvaľuje 

A.)  na celé nasledujúce volebné obdobie 2022-2026 počet poslancov Obecného 
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zastupiteľstva obce Dolná Poruba v počte 5 poslancov v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

B.)  pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 

volebný obvod č. 1 a volebný okrsok č. 1 

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

Hlasovanie poslancov:  

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

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Zelíska 

Uznesenie bolo prijaté a jednomyseľne schválené.  

 

K bodu 14.   Určenie platu starostu obce Dolná Poruba pre volebné obdobie 2022-2026 

Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na určenie platu starostu obce Dolná Poruba pre 

volebné obdobie 2022-2026 v zmysle § 4 ods. 1  zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení 

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

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

 

Uznesenie č. 204/2022 zo dňa 28.06.2022:   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 4 ods. 1  zákona č. 253/1994 Zb. 

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

neskorších predpisov a  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

                                                    určuje a schvaľuje 

základný plat starostu obce Dolná Poruba pre volebné obdobie 2022-2026 v zmysle § 4 ods. 1 

zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomerov starostov a primátorov 

miest a obcí v znení neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov.  

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

Hlasovanie poslancov:  

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

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Zelíska 

Uznesenie bolo prijaté a jednomyseľne schválené.  

 

K bodu č. 15   Žiadosti  

Starosta obce predniesol poslancom OZ Žiadosť  zo Základnej školy s mš Dolná Poruba 88 

o úpravu finančného pásma na nákup potravín podľa „Finančných pásiem nákladov na nákup 

potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov platných od 01.09.2019“, 
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z pásma 2. na pásmo 3. s cieľom zabezpečiť výživové hodnoty jedál a dodržiavať zásady pre 

zostavovanie jedálnych lístkov. Úpravu finančného limitu žiadajú s platnosťou k 01.09.2022.  

 

Uznesenie č. 205/2022 zo dňa 28.06.2022:   

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 

úpravu finančného pásma na nákup potravín podľa „Finančných pásiem nákladov na nákup 

potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov platných od 01.09.2019“, 

z pásma 2. na pásmo 3. s cieľom zabezpečiť výživové hodnoty jedál a dodržiavať zásady pre 

zostavovanie jedálnych lístkov s platnosťou k 01.09.2022. 

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

Hlasovanie poslancov:  

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

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Zelíska 

Uznesenie bolo prijaté a jednomyseľne schválené. 

 

K bodu 15.   Žiadosti  

Druhá žiadosť bola doručená na obecný úrad od spoločnosti HOMOLKA s.r.o. Dolná Poruba 

191, IČO: 44541961 o schválenie nových otváracích hodín od 01.04.2022 v prevádzke 

potravín Dolná Poruba č. 200 a to nasledovne: 

Pondelok od 6.30 do 10.00 hod.  

Utorok až piatok od 6.30 do 18.00 hod. 

Sobota od 7.00 do 12.00 hod.  

 

Uznesenie č. 206/2022 zo dňa 28.06.2022:   

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 

Spoločnosti HOMOLKA s.r.o., Dolná Poruba 192, IČO: 44541961 otváracie hodiny  

pre prevádzku potravín Dolná Poruba č. 200 nasledovne: 

Pondelok od 6.30 do 10.00 hod.  

Utorok až piatok od 6.30 do 18.00 hod. 

Sobota od 7.00 do 12.00 hod.  

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

Hlasovanie poslancov:  

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

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  1 Mgr. Peter Zelíska 
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hlasovaní: 

Uznesenie bolo prijaté a jednomyseľne schválené. 

 

K bodu 15.   Žiadosti  

Ďalšia žiadosť bola doručená na obecný úrad elektronicky od pani Aleny Michnovej 

z Příbora,  z ČR za účelom zakúpenia knihy Dolná Poruba na fotografiách, v historických 

prameňoch a súvislostiach. Ide o monografiu obce Dolná Poruba. Poslanci OZ sa predmetnou 

žiadosťou zaoberali a uložili Mgr. Martinákovi Petrovi preskúmať možnosti ako aj doplnenie 

a rozšírenie monografie obce Dolná Poruba do termínu ďalšieho zasadnutia OZ v mesiaci 

september 2022. 

 

Uznesenie č. 207/2022 zo dňa 28.06.2022:   

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

                                                      ukladá 

Mgr. Martinákovi Petrovi preskúmať možnosti ako aj doplnenie a rozšírenie monografie obce 

Dolná Poruba do termínu ďalšieho zasadnutia OZ v mesiaci september 2022. 

 

Hlasovanie poslancov:  

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

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Zelíska 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 15.   Žiadosti  

Poslanci OZ sa opäť zaoberali žiadosťou Ing. Pavla Gagu, bytom Dolná Poruba č. 84 

o odkúpenie časti obecných pozemkov do svojho vlastníctva, ktorú prehodnotili i na 

predchádzajúcom zasadnutí OZ dňa 22.03.2022. Keďže na tomto zasadnutí prijali uznesenie 

č. 193/2022/A, ktorým zobrali na vedomie zámer odkúpenia časti obecných pozemkov do 

svojho vlastníctva na nesprávne uvedenej parcele č. KN C č. 679/2, bolo nutné vykonať 

opravu uznesenia č. 193/2022/A zo dňa 22.03.2022 so správnym znením – zámer odkúpenia 

časti obecných pozemkov do svojho vlastníctva na parcele č. KN E č. 10002/4. 

 

Uznesenie č. 208/2022 zo dňa 28.06.2022:   

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 

správne znenie uznesenia č. 193/2022/A zo dňa 22.03.2022 v tomto znení: 

 

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/ berie na vedomie 

Žiadosť Ing. Pavla Gagu, bytom Dolná Poruba č. 84 - zámer odkúpenia časti obecných 

pozemkov do svojho vlastníctva na parcele č. KN E č. 10002/4 a KN E č. 4120/1. 
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Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať 

Hlasovanie poslancov:  

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

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Zelíska 

Uznesenie bolo prijaté a jednomyseľne schválené. 

 

K bodu 15.   Žiadosti  

Pri prehodnocovaní  žiadosti Ing. Pavla Gagu, bytom Dolná Poruba č. 84 o odkúpenie časti 

obecných pozemkov do svojho vlastníctva  na parcele č. KN E č. 10002/4 a KN E 4120/1  

v k. ú. Dolná Poruba, poslanci OZ navrhli, aby sa obecné pozemky nepredávali, ale došlo 

medzi účastníkmi, v tomto prípade obcou ako vlastníka a Ing. Pavlom Gagom ako žiadateľa 

k dohode o zámene pozemkov, ktoré sú ich vlastníctvom a ktoré v tomto čase užívajú 

a spravujú ako na strane žiadateľa, tak na strane obce.  

 

Uznesenie č. 209/2022 zo dňa 28.06.2022:   

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

                                                      odporúča  

K žiadosti Ing. Pavla Gagu, bytom Dolná Poruba č. 84 o odkúpenie časti obecných pozemkov 

do svojho vlastníctva na parcele č. KN E č. 10002/4 a KN E č. 4120/1 v k. ú. Dolná Poruba, 

uzatvoriť zámennú zmluvu  o prevode nehnuteľnosti – pozemkov medzi Obcou Dolná Poruba 

ako vlastníkom uvedených parciel a Ing. Pavlom Gagom ako žiadateľom, na základe ktorej si 

zmluvné strany vymenia pozemok za pozemok, ktoré v tomto čase užívajú a spravujú.  

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať 

Hlasovanie poslancov:  

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

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Zelíska 

Uznesenie bolo prijaté a jednomyseľne schválené. 

 

K bodu 15.   Žiadosti  

Poslanci OZ sa zaoberali žiadosťou Petra Ďuračku a Bernardíny Ďuračkovej, bytom Dolná 

Poruba č. 233 o odkúpenie časti obecných pozemkov do svojho vlastníctva, za účelom 

vysporiadania pozemkov do osobného vlastníctva na parcele CKN č. 3690/1 (záhrada 

o výmere 4,546 m2)  a CKN č. 3690/2 (zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5,398m2), 

ktoré sú vedené na LV č. 45 v k. ú. Dolná Poruba.  Poslanci OZ opäť navrhli, aby sa obecné 

pozemky nepredávali, ale došlo medzi účastníkmi, v tomto prípade obcou ako vlastníka 

pozemkov a Petrom Ďuračkom a Bernardínou Ďuračkovou ako žiadateľov, k dohode 
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o zámene pozemkov, ktoré sú ich vlastníctvom a ktoré v tomto čase užívajú a spravujú ako na 

strane žiadateľa, tak na strane obce.  

 

Uznesenie č. 210/2022 zo dňa 28.06.2022:   

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

                                                      odporúča 

K žiadosti Petra Ďuračku a Bernardíny Ďuračkovej, obaja bytom Dolná Poruba č. 233 o 

odkúpenie časti obecných pozemkov do svojho vlastníctva na parcele č.CKN č. 3690/1 

a CKN č. 3690/2 v k. ú. Dolná Poruba, uzatvoriť zámennú zmluvu  o prevode nehnuteľnosti – 

pozemkov medzi Obcou Dolná Poruba ako vlastníka uvedených parciel a Petrom Ďuračkom 

a Bernardínou Ďuračkovou ako žiadateľov, na základe ktorej si zmluvné strany vymenia 

pozemok za pozemok, ktoré v tomto čase užívajú a spravujú.  

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať 

Hlasovanie poslancov:  

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

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Zelíska 

Uznesenie bolo prijaté a jednomyseľne schválené. 

 

K bodu 15.   Žiadosti  

Poslanci OZ sa zaoberali žiadosťou Jozefa Guliša, bytom Dolná Poruba č. 296 o odkúpenie  

obecného pozemku parcela C 5919/1 v k. ú. Dolná Poruba.  

 

Uznesenie č. 211/2022 zo dňa 28.06.2022:   

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

                                                      odporúča 

K žiadosti Jozefa Guliša, bytom Dolná Poruba č. 296 o odkúpenie obecného pozemku parcela 

C 5919/1 v k. ú. Dolná Poruba, uzatvoriť zámennú zmluvu  o prevode nehnuteľnosti – 

pozemku medzi Obcou Dolná Poruba ako vlastníka uvedenej parcely a Jozefom Gulišom ako 

žiadateľa, na základe ktorej si zmluvné strany vymenia pozemok za pozemok, ktoré v tomto 

čase užívajú a spravujú.  

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať 

Hlasovanie poslancov:  

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

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Zelíska 

Uznesenie bolo prijaté a jednomyseľne schválené. 
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K bodu 16.  Informácie starostu obce  

Starosta obce informoval  poslancov OZ: 

a)  o vykonaných prácach v budove športových kabín (výmena vodovodných batérii, zníženie 

tlaku vody, umiestnenie siete na okná)  a v okolí športového areálu (vykonané nátery – 

komplet, výmena lavíc, zhotovenie lavičky cez odtokový kanál a vybudovanie zábradlia); 

b)  o vykonaných prácach v dome smútku kompletnou výmenou ozvučenia, zakúpením 

nového zosilňovača, mikrofónu a vnútorných reproduktorov; 

 c)  o vykonaných opravách na miestnom rozhlase v lokalite u Bežákov výmenou zosilňovača, 

zakúpením a výmenou nových reproduktorov a rozšírením vedenia miestneho rozhlasu 

v hornej časti obce k súpisnému číslu 150; 

d)  o začatých prácach na projekte „Ústredné kúrenie budova obecného úradu v obci Dolná 

Poruba“; 

e) o kladnom vyhodnotení  kultúrnej akcie Dolnoporubský juniáles 2022, ktorý sa konal dňa 

18.06.2022.  

 

Uznesenie č. 212/2022 zo dňa 28.06.2022:   

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

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 berie na vedomie 

Informácie starostu:  

a)  o vykonaných prácach v budove športových kabín (výmena vodovodných batérii, zníženie 

tlaku vody, umiestnenie sieťok na okná)  a v okolí športového areálu (vykonané nátery – 

komplet, výmena lavíc, zhotovenie lavičky cez odtokový kanál a vybudovanie zábradlia); 

b)  o vykonaných prácach v dome smútku kompletnou výmenou ozvučenia, zakúpením 

nového zosilňovača, mikrofónu a vnútorných reproduktorov; 

 c)  o vykonaných opravách na miestnom rozhlase v lokalite u Bežákov výmenou zosilňovača, 

zakúpením a výmenou nových reproduktorov a rozšírením vedenia miestneho rozhlasu 

v hornej časti obce k súpisnému číslu 150; 

d)  o začatých prácach na projekte „Ústredné kúrenie budova obecného úradu v obci Dolná 

Poruba“; 

e) o kladnom vyhodnotení  kultúrnej akcie Dolnoporubský juniáles 2022, ktorý sa konal dňa 

18.06.2022.  

 

Hlasovanie poslancov:  

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

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Zelíska 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

K bodu 17.  Rôzne 

Starosta obce predniesol na schválenie dokumenty na prerokovanie poslancami OZ, ktoré sa 

týkajú ochrany pred požiarmi a protipožiarnej kontroly v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 

Z z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 
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Uznesenie č. 213/2022 zo dňa 28.06.2022:   

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

  schvaľuje 

Plán vykonávania protipožiarnych kontrol rodinných domov a obytných domov v zmysle  

§ 23 písm. a) a § 24 písm. b) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 

v znení neskorších predpisov. (príloha č. 8) 

 

Uznesenie č. 214/2022 zo dňa 28.06.2022:   

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

  poveruje 

A) Na vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol podľa § 69 ods. 2) zákona NR SR  

č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v obci Dolná Poruba 

týchto členov DHZ: Ľubomír Kopčan, Mário Ványi, Jakub Bačík, Daniel Suchý, Daniel 

Marjenka, Peter Bielik, Samuel Marušinec, Roderik Marušinec, Ján Šupák, Ondrej Kopčan, 

Terézia Púčeková, Ing. Pavol Vidiš (príloha č. 9); 

 

B) za vedúceho preventívnych protipožiarnych kontrol Ľubomíra Kopčana, bytom Omšenie 

429 v zmysle ustanovení § 24 ods. 2 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 

v znení neskorších predpisov; 

 

C) za člena kontrolnej skupiny preventívnych protipožiarnych kontrol v zmysle ustanovení  

§ 69 ods. 1 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 

predpisov týchto členov: Mário Ványi, Jakub Bačík, Daniel Suchý, Daniel Marjenka, Peter 

Bielik, Samuel Marušinec, Roderik Marušinec, Ján Šupák, Ondrej Kopčan, Terézia Púčeková, 

Ing. Pavol Vidiš. 

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať 

Hlasovanie poslancov:  

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

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Zelíska 

Uznesenie bolo prijaté a jednomyseľne schválené.  

 

K bodu 17.  Rôzne 

Starosta obce informoval poslancov OZ  o konaní športového podujatia, ktoré organizujú 

MTB klub Dubnica v spolupráci s mestom Nová Dubnica dňa 20. augusta 2022 – 

Novodubnický maratón horských bicyklov 

 

Poslancom OZ starosta prečítal list doručený na obecný úrad z Dobrovoľnej požiarnej 

ochrany SR o aktuálnej situácii v DPO SR a požiadavke o poskytnutie pomoci DPO SR.  

Poslanci túto informáciu zobrali na vedomie a odporučili pána Ing. Vidiša Pavla o preverenie 
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uvedenej organizácie. Na základe výsledkov z prešetrenia sa danou žiadosťou budú zaoberať 

na ďalšom zasadnutí OZ v mesiaci september 2022.  

  

Starosta informoval poslancov o ďakovnom liste od spoločnosti ENVI – PAK a.s. za 

spoluprácu pri zabezpečovaní zberovej infraštruktúry a triedenia zberu odpadu v našej obci. 

Na základe uvedeného obec získala Certifikát za rok 2021 za množstvo triedeného zberu 

komunálneho odpadu, čím naša obec prispela k celkovej úspore emisií skleníkových plynov. 

Uvedenú informáciu poslanci OZ zobrali na vedomie.  

 

Starosta predniesol poslancom OZ ponuku z Kúpeľov Trenčianske Teplice na možnosť 

zakúpenia darčekových poukážok na procedúry a pobyty pre zamestnancov obce 

prostredníctvom sociálneho fondu, či ako dar pre partnerov. Uvedenú ponuku poslanci zobrali 

na vedomie.  

 

Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne elektronicky doručilo na obecný úrad list, 

v ktorom informuje poslancov OZ o príprave podujatia, na ktorom bude predseda TSK Ing. 

Jaroslav Baška odovzdávať ocenenia pri príležitosti Dňa kultúrno-osvetových pracovníkov. 

Poslanci OZ navrhli a schválili za našu obec udeliť ocenenie za rok 2022 starostovi obce 

JUDr. Miroslavovi Kopčanovi.  

 

Uznesenie č. 215/2022 zo dňa 28.06.2022:   

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 

 

 A) informáciu o konaní športového podujatia, ktoré organizujú MTB klub Dubnica 

v spolupráci s mestom Nová Dubnica dňa 20. augusta 2022 – Novodubnický maratón 

horských bicyklov; 

B)  list z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR o aktuálnej situácii v DPO SR a požiadavke 

o poskytnutie pomoci DPO SR;  

C)  ďakovný list od spoločnosti ENVI – PAK a.s. za spoluprácu pri zabezpečovaní zberovej 

infraštruktúry a triedenia zberu odpadu v našej obci. Na základe uvedeného obec získala 

Certifikát za rok 2021 za množstvo triedeného zberu komunálneho odpadu, čím naša obec 

prispela k celkovej úspore emisií skleníkových plynov; 

D)   ponuku z Kúpeľov Trenčianske Teplice na možnosť zakúpenia darčekových poukážok na 

procedúry a pobyty pre zamestnancov obce prostredníctvom sociálneho fondu, či ako dar pre 

partnerov. 

E)  list z Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne o príprave podujatia, na ktorom bude 

predseda TSK Ing. Jaroslav Baška odovzdávať ocenenia pri príležitosti Dňa kultúrno-

osvetových pracovníkov.  

 

Hlasovanie poslancov:  

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

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  1 Mgr. Peter Zelíska 
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hlasovaní: 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

Uznesenie č. 216/2022 zo dňa 28.06.2022:   

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

odporúča 

pána Ing. Vidiša Pavla preveriť organizáciu  Dobrovoľná požiarna ochrana SR a predložiť 

informácie z  prešetrenia na ďalšie zasadnutie OZ v mesiaci september 2022.  

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať 

Hlasovanie poslancov:  

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

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Zelíska 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

Uznesenie č. 217/2022 zo dňa 28.06.2022:   

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

navrhuje a schvaľuje 

udeliť ocenenie za rok 2022 Flores musarum  predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Ing. Jaroslavom Baškom, starostovi obce JUDr. Miroslavovi Kopčanovi pri príležitosti Dňa 

kultúrno-osvetových pracovníkov. 

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať 

Hlasovanie poslancov:  

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

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Mgr. Peter Zelíska 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

K bodu 17.  Rôzne 

Starosta obce na návrh finančnej komisie pri OZ  predložil poslancom OZ návrh na 

schválenie odmeny hlavnej kontrolórke obce Dolná Poruba p. Anne Ďurovcovej za I. polrok 

2022 vo výške 350 Eur. (príloha č. 10) 

Poslanci  návrh na finančnú odmenu hlavnej kontrolórke p. Anne Ďurovcovej vo výške 350 

Eur jednomyseľne schválili.    

 

Uznesenie č.  218/2022 zo dňa 28.06.2022:   
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Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje  finančnú odmenu hlavnej kontrolórke obce Dolná Poruba p. Anne Ďurovcovej za 

I. polrok 2022 vo výške 350 Eur (príloha č. 10 ) 

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

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 a jednomyseľne schválené.  

 

K bodu 17.  Rôzne 

TJ Slovan Dolná Poruba doručila na obecný úrad žiadosť o navýšenie resp. dofinancovanie 

rozpočtu futbalového oddielu pre rok 2022 o sumu 1600 Eur, ktorými budú vykryté 

jednorazové výdavky  na transfery hráčov  a výdavky na organizačné zabezpečenie 

novozaloženého žiackeho družstva U9 a výdavky na činnosť realizačného tímu.  

 

Uznesenie č.  219/2022 zo dňa 28.06.2022:   

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   

navýšenie -  dofinancovanie rozpočtu futbalového oddielu pre rok 2022 o sumu 1600 Eur, 

ktorými budú vykryté jednorazové výdavky  na transfery hráčov, výdavky na organizačné 

zabezpečenie novozaloženého žiackeho družstva U9 a výdavky na činnosť realizačného tímu.  

 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

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 a jednomyseľne schválené.  

 

K bodu 18.  Záver 

Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 17.00 hod. 

 

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

                                                                                                JUDr. Miroslav Kopčan 

                                                                                                              starosta obce 

 

Overovatelia:  

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

Daniel Bežák                      ........................................ 
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