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Zápisnica 
z  XIX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Poruba, 

konaného dňa 04.10.2022. 
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní:          JUDr. Miroslav Kopčan, starosta obce. 

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

                                           Zelíska. 

Neprítomný:     Daniel Bežák. 

Ďalší prítomní: Mgr. Dana Suchá, zamestnanec obce – zapisovateľka, 

                           Ing. Zuzana Vániová – ekonómka obce.  

Verejnosť:         nikto. 

 

PROGRAM  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Správa o kontrolnej činnosti HK 

6. Stanovisko k plneniu rozpočtu obce a RO za 1.polrok 2022 

7. Správa nezávislého audítora k 31.12.2021  

8. Návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2022 rozpočtovými opatreniami 1-3/2022  

9. Schválenie návrhu VZN č. 1/2023 o miestnych daniach  

10. Informácie starostu obce 

11. Žiadosti  

12. Rôzne, záver 

13.  
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, Milan Suchý 

Zapisovateľka: zamestnanec obce: Mgr. Dana Suchá 

Starosta dal o určení overovateľov zápisnice  hlasovať:  

Hlasovanie poslancov:  

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

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 
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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, Milan Suchý, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Správa o kontrolnej činnosti HK 

6. Stanovisko k plneniu rozpočtu obce a RO za 1.polrok 2022 

7. Správa nezávislého audítora k 31.12.2021  

8. Návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2022 rozpočtovými opatreniami 1-3/2022  

9. Schválenie návrhu VZN č. 1/2023 o miestnych daniach  

10. Informácie starostu obce 

11. Žiadosti  

12. Rôzne, záver 

 

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení   

Kontrolu plnenia uznesení z minulých zasadnutí OZ predložil starosta obce – príloha č. 1 

Uznesenie č. 222/2022 zo dňa 04.10.2022:      
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  

informácie o vyhodnotení plnenia prijatých uznesení OZ Dolná Poruba ku dňu 04.10.2022 – 

príloha č.1. 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

Hlasovanie poslancov:  

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

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

K bodu 5. Správa o kontrolnej činnosti HK 

Správu o kontrolnej činnosti, ktorú vyhotovila kontrolórka obce Anna Ďurovcová predniesol 

poslancom starosta obce – príloha č. 2, ktorú poslanci zobrali na vedomie. 

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. 223/2022 zo dňa 04.10.2022:      
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 
správu o kontrolnej činnosti – príloha č. 2. 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

Hlasovanie poslancov:  

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

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

K bodu 6. Stanovisko k plneniu rozpočtu obce a RO za 1.polrok 2022 

Stanovisko čerpania rozpočtu obce a RO za 1.polrok 2022 – príloha č. 3 predniesla poslancov 

ekonómka obce. Poslanci plnenie rozpočtu zobrali na vedomie.  

 

Uznesenie č. 224/2022 zo dňa 04.10.2022:      
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  

Stanovisko čerpania rozpočtu obce a RO za 1.polrok 2022 – príloha č. 3  

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

Hlasovanie poslancov:  

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

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

K bodu 7. Správa nezávislého audítora k 31.12.2021 

     Starosta obce predložil poslancom OZ Správu nezávislého audítora k vykonanému auditu 

individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 účtovnej jednotky Obce Dolná Poruba zo dňa 

13.09.2022. Audit vykonala audítorka firma vedená v Slovenskej komore audítorov CREDIT 

AUDIT, s.r.o., Licencia SKAU č. licencie 291, Fedinova 16/A, 851 05 Bratislava v súlade so 

zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení a v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi.  Správu nezávislého 

audítora k individuálnej účtovnej závierke obce za rok 2021 poslanci OZ zobrali na vedomie -  

príloha č. 4. 
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Uznesenie č. 225/2022 zo dňa 04.10.2022 :   

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 nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke obce za rok 2021 zo dňa 

13.09.2022. Audit vykonala audítorka firma vedená v Slovenskej komore audítorov CREDIT 

AUDIT, s.r.o., Licencia SKAU č. 291, Fedinova 16/A, 851 05 Bratislava v súlade so 

zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení a v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi - príloha č. 4. 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

Hlasovanie poslancov:  

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

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.  

 

K bodu 7. Správa nezávislého audítora k 31.12.2021 

     Starosta obce predložil poslancom OZ Správu nezávislého audítora k vykonanému auditu 

konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021 účtovnej jednotky Obce Dolná Poruba zo dňa 

14.09.2022.  Audit vykonala audítorka firma vedená v Slovenskej komore audítorov CREDIT 

AUDIT, s.r.o., Licencia SKAU č. licencie 291, Fedinova 16/A, 851 05 Bratislava v súlade so 

zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení a v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi.  Správu nezávislého 

audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke obce za rok 2021 poslanci OZ zobrali na 

vedomie - príloha č.5. 

Uznesenie č. 226/2022 zo dňa 04.10.2022 :   

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 nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke obce za rok 2021 zo dňa 

14.09.2022. Audit vykonala audítorka firma vedená v Slovenskej komore audítorov CREDIT 

AUDIT, s.r.o., Licencia SKAU č. 291, Fedinova 16/A, 851 05 Bratislava v súlade so 

zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení a v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi - príloha č. 5. 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

Hlasovanie poslancov:  

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

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 0  
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hlasovania: 

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.  

 

K bodu 8. Návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2022 rozpočtovými opatreniami 1-3/2022  

Návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2022 rozpočtovými opatreniami 1-3/2022 predniesla 

poslancov ekonómka obce.    

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2022 – príloha č. 6 

     V súlade s § 11 ods. 4 pís. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na 

základe ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.  z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v z. n. p. predkladám obecnému zastupiteľstvu 

návrh na rozpočtové opatrenie – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci kapitálového 

rozpočtu a celkového  schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové 

výdavky  

- z podpoložky 717001 , FK 01.1.1  Nákup pozemkov                                -  40 000,- Eur 

- z podpoložky 717002, FK 06.6.0  Rekonštrukcia a modernizácia           -  18 730,- Eur 

- na podpoložku rozpočtu 717002 KZ 111, FK 01.1.1  Ústredné kúrenie v budove Ocu  

                                                                                                                          + 49 661,- Eur 

- na podpoložku rozpočtu 717002 KZ 41, FK 01.1.1.  Ústredné kúrenie v budove Ocu 

                                                                                                                           + 3 869,- Eur 

- na podpoložku rozpočtu 717002 KZ 41 FK 09.1.2.1 Rekonštrukcia základnej školy-     

   telocvične                + 5200,- Eur.  

Poslanci zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2022 – príloha č. 6 zobrali na vedomie 

a jednomyseľne schválili.   

Uznesenie č. 227/2022 zo dňa 04.10.2022:  

   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 a schvaľuje 

návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2022 - príloha č.6  

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

Hlasovanie poslancov:  

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

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.  

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2022 – príloha č. 7 

     V súlade s § 11 ods. 4 pís. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na 

základe ods. 2 písm. a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.  z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v z. n. p. predkladám obecnému zastupiteľstvu 

návrh na rozpočtové opatrenie – presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu, a to 

zníženie výdavkov na položke bežného rozpočtu :  
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 FK 01.7.0      637012    s kódom zdroja  41        - 200 € (poplatky a odvody za        

                                                                                                    poskytnutie úveru) 

 FK 01.7.0      651002    s kódom zdroja 41         - 200 €  (úroky z bankového úveru) 

 FK 10.7.0      642014    s kódom zdroja 41      - 1 320 €  (sociálna pomoc) 

 FK 02.2.0      633006    s kódom zdroja 41      - 3 000 €  (všeobecný materiál CO) 

Spolu                                                                      - 4 720 € 

zvýšenie  výdavkov na položke bežného rozpočtu :  

 FK 08.1.0      642001    s kódom zdroja  41          + 2 635 €  (na činnosť TJ) 

 FK  08.2.0     637002    s kódom zdroja  41          + 2 085 €  (kultúrne aktivity) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spolu                                                                           + 4 720 € 

Poslanci zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2022 – príloha č. 7 zobrali na vedomie 

a jednomyseľne schválili.   

Uznesenie č. 228/2022 zo dňa 04.10.2022:  

   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 a schvaľuje 

návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2022 - príloha č.7.  

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

Hlasovanie poslancov:  

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

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.  

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2022 – príloha č.8  

     V súlade s § 11 ods. 4 pís. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na 

základe ods. 2 písm. c), d)  § 14 zákona č. 583/2004 Z.  z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám obecnému zastupiteľstvu 

návrh na rozpočtové opatrenie – povolené prekročenie a viazanie výdavkov a povolené 

prekročenie a viazanie finančných operácií,  a to  

zvýšenie výdavkov na podpoložke bežného rozpočtu:  

 FK 01.1.1  635006  s kódom zdroja 41                        + 1 215 €    

                                (údržba obecných budov –kabíny TJ podlaha PVC ) 

 FK 01.1.1  633016 s kódom zdroja 41        + 150 € 

                                                                         ( reprezentačné) 

 FK 01.1.1. 637003  s kódom zdroja 41                          + 546 € 

                                                                             ( propagácia ) 

 FK 08.3.0  633006  s kódom zdroja 41      + 274 € 

                                                        (nákup reproduktorov MR) 

 FK 08.3.0  635006 s kódom zdroja 41        + 800 € 

                                                                             ( oprava MR) 

 FK 06.4.0. 633006  s kódom zdroja 41                          + 862 € 

                                                 ( nákup LED svietidiel na VO ) 
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 FK 08.4.0  635006  s kódom zdroja 41      + 1 335 € 

                                                           (oprava ozvučenia v DS) 

 FK 05.1.0  633006 s kódom zdroja 41        + 434 € 

                                                       ( nákup odpad.nádob 110 l) 

 FK 04.5.1. 635006  s kódom zdroja 41                          + 1 630 € 

                                 ( oprava miestnych komunikácii cintorín ) 

 FK 06.6.0  635006  s kódom zdroja 41      + 22 920 € 

                                 (oprava strešného plášťa obecná bytovka). 

Poslanci zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2022 – príloha č. 8 zobrali na vedomie 

a jednomyseľne schválili.   

Uznesenie č. 229/2022 zo dňa 04.10.2022:  

   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 a schvaľuje 

návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2022 - príloha č.8.  

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

Hlasovanie poslancov:  

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

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.  

 

K bodu 9. Schválenie návrhu VZN č. 1/2023 o miestnych daniach  

Návrh VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a odpadoch, ktoré starosta poslancom predložil sa 

zmenilo o návrh navýšenia odpadu z dôvodu inflácie zo strany vývozcu odpadu firmy Marius 

Pedersen, a.s. o 12 % za odvoz odpadu, dopravu a aj za uloženie odpadu na skládku. Poslanci 

navrhli navýšenia tohto poplatku o 12 %. Konečným schválením VZN a poplatku za odpad 

pre rok 2023 sa budú poslanci zaoberať na svojom ustanovujúcom zasadnutí OZ po voľbách 

do orgánov samosprávy obcí (po 29.10.2022).   

Uznesenie č. 230/2022 zo dňa 04.10.2022 :   

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 a navrhuje 

navýšenie poplatku za odvoz odpad pre rok 2023 o 12 % z dôvodu navýšenia cien vývozcom 

odpadu firmou Marius Pedersen, a.s. s tým, že konečným schválením VZN a poplatku za 

odpad pre rok 2023 sa budú poslanci zaoberať na svojom ustanovujúcom zasadnutí OZ po 

voľbách do orgánov samosprávy obcí (po 29.10.2022).   

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

Hlasovanie poslancov:  

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

Zelíska 

Proti: 0  
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Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.  

 

K bodu 10.  Informácie starostu obce  

Starosta obce informoval  poslancov OZ: 

a) o vykonaných prácach v obci, na cintoríne, atď., 

b) o dokončených prácach na projekte „Ústredné kúrenie budova obecného úradu v obci 

Dolná Poruba“, 

c) o odkúpení pozemkov do vlastníctva obce z dôvodu ich dlhodobého užívania vo 

verejnom záujme. Jedná sa o školský areál, stará požiarna zbrojnica a pálenica.  

d) o nasledujúcich voľbách do OSO a OSK, ktoré sa uskutočnia 29.10.2022, 

e)  o zhotovení návrhu na dotlač monografie obce a zmien, resp. doplnenia údajov do 

monografie do konca roku 2022. 

Poslanci sa v rozprave zaoberali odkúpením pozemkov a jednomyseľne schválili v zmysle 

rozpočtu obce na rok 2022 vysporiadanie všetkých pozemkov, ktoré sú dlhodobo v užívaní 

obce Dolná Poruba formou odkúpenia pozemkov alebo inou formou v zmysle platnej právnej 

úpravy. Tieto pozemky obec užíva dlhodobo vo verejnom záujme. Obec sa o nehnuteľnosti 

a pozemky riadne stará, upravuje ich a udržiava ich v čistote.   

 

Uznesenie č. 231/2022 zo dňa 04.10.2022:  

   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 a schvaľuje 

 

vysporiadanie pozemkov, ktoré sú dlhodobo v užívaní obce Dolná Poruba formou odkúpenia  

alebo inou formou v zmysle platnej právnej úpravy.   

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

Hlasovanie poslancov:  

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

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.  

 

K bodu 10.  Informácie starostu obce  

Poslanci zobrali uvedené na vedomie a zaoberali sa aj dotlačou monografie obce, kde navrhli 

a jednomyseľne schválili po úprave a zmenách doplnenia údajov do monografie do konca 

roka 2022 dotlač monografie v počte 100 ks.   

Uznesenie č. 232/2022 zo dňa 04.10.2022:  
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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. 

berie na vedomie a schvaľuje 

po úprave a zmenách doplnenia údajov do monografie do konca roka 2022 dotlač monografie 

v počte 100 ks.   

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

Hlasovanie poslancov:  

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

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.  

 

K bodu 15.   Žiadosti  

Na obecný úrad boli doručené viaceré žiadosti ohľadom uvoľneného bytu na obecnej bytovke, 

Dolná Poruba č. 90:  

1. Žiadosť Anny Rábekovej o predĺženie nájmu na obecnej bytovke.  

2. Žiadosť Andrei Gabrišovej - výpoveď k Zmluve o nájme na obecnej bytovke. 

3. Žiadosť Veroniky Čurikovej o výmenu 2 izbového bytu za 3-izbový byt. 

4. Žiadosť Rastislavy Rendlovej o prenájom obecného bytu. 

5. Žiadosť Pavla Budinského, ml. o pridelenie bytu. 

6. Žiadosť Bianky Alexandry Marušincovej o pridelenie nájomného bytu v obecnej 

bytovke č. 90.  

Poslanci sa žiadosťami zaoberali a skonštatovali, že uvoľnený byt by mal byť pridelený tomu, 

kto sa momentálne najviac nachádza v sociálnej núdzi. Nakoniec dospeli k nasledovnému:  

1. Žiadosť Anny Rábekovej o predĺženie nájmu na obecnej bytovke jednomyseľne 

schválili na jeden rok.  

2. Žiadosť Andrei Gabrišovej – výpoveď k Zmluve o nájme bytu na obecnej bytovke 

jednomyseľne schválili k 01.11.2022.  

3. Žiadosť Veroniky Čurikovej jednomyseľne schválili a výmena 2 izbového bytu za 3 

izbový byt sa môže uskutočniť a zmluva plynúť od 01.11.2022.  

4. Žiadosť Rastislavy Rendlovej vzhľadom na sociálne postavenie, ktoré uvádzala 

v žiadosti, poslanci jednomyseľne schválili na obdobie jedného roka.  

5. Žiadosť Pavla Budinského ml., vzhľadom na to, že prednosť bývania na obecnej 

bytovke majú obyvatelia našej obce poslanci zobrali na vedomie s tým, že odporúčajú 

menovanému podať si žiadosť o prenájom na súčasnej prebiehajúcej novovýstavbe 12 

bytového domu v obci.  

6. Žiadosť Bianky Alexandry Marušincovej o pridelenie nájomného bytu na obecnej 

bytovke zobrali poslanci na vedomie s tým, že menovaná si podala žiadosť na 

pridelenie bytu už v minulosti na momentálne prebiehajúcu novovýstavbu 12 

bytového domu a vo svojej žiadosti neuviedla akútny stav sociálnej úrovne bývania. 

 

Uznesenie č. 233/2022 zo dňa 04.10.2022:  
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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. 

berie na vedomie a schvaľuje 

žiadosť Anny Rábekovej o predĺženie nájmu na obecnej bytovke jednomyseľne schválili na 

jeden rok.  

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

Hlasovanie poslancov:  

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

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.  

 

Uznesenie č. 234/2022 zo dňa 04.10.2022:  

   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 a schvaľuje 

žiadosť Andrei Gabrišovej - výpoveď k Zmluve o nájme na obecnej bytovke 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

Hlasovanie poslancov:  

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

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.  

Uznesenie č. 235/2022 zo dňa 04.10.2022:  

   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 a schvaľuje 

žiadosť Veroniky Čurikovej - výmenu 2 izbového bytu za 3 izbový byt, kde sa zmluva 

o nájme môže uskutočniť a plynúť od 01.11.2022.  

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

Hlasovanie poslancov:  

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

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.  
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Uznesenie č. 236/2022 zo dňa 04.10.2022:  

   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 a schvaľuje 

žiadosť Rastislavy Rendlovej o prenájom 2 izbového obecného bytu, vzhľadom na sociálne 

postavenie, ktoré uvádzala v žiadosti, na obdobie jedného roka.  

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

Hlasovanie poslancov:  

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

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.  

 

Uznesenie č. 237/2022 zo dňa 04.10.2022:  

   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  

žiadosť Pavla Budinského ml., vzhľadom na to, že prednosť bývania na obecnej bytovke majú 

obyvatelia našej obce. Poslanci odporúčajú menovanému podať si žiadosť o prenájom na 

momentálne prebiehajúcej novovýstavbe 12 bytového domu v obci. 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

Hlasovanie poslancov:  

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

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.  

 

Uznesenie č. 238/2022 zo dňa 04.10.2022:  

   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  

žiadosť Bianky Alexandry Marušincovej o pridelenie nájomného bytu na obecnej bytovke 

s tým, že menovaná si podala žiadosť na pridelenie bytu už v minulosti na momentálne 

prebiehajúcu novovýstavbu 12 bytového domu a vo svojej žiadosti neuviedla akútny stav 

sociálnej úrovne bývania. 

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

Hlasovanie poslancov:  

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

Zelíska 
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Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.  

 

K bodu 17.  Rôzne 

Predseda finančnej komisie pri Obecnom úrade v Dolnej Porube podal návrh na schválenie 

vyplatenia odmeny hlavnej kontrolórke (ďalej len HK) obce Dolná Poruba na základe práce, 

ktorú HK vykonáva podľa § 18c ods.5 zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov. Poslanci jednomyseľne schválili HK odmenu v sume 200,- Eur 

za II. polrok 2022 vo výplatnom termíne za 9/2022.  

Uznesenie č. 239/2022 zo dňa 04.10.2022:  

   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 

vyplatenia odmeny hlavnej kontrolórke (ďalej len HK) obce Dolná Poruba podľa § 18c ods.5 

zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v sume 

200,- Eur za II. polrok 2022 vo výplatnom termíne za 9/2022.  

Starosta dal o návrhu uznesenia hlasovať:  

Hlasovanie poslancov:  

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

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Daniel Bežák 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.  

 

K bodu 18.  Záver 

Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 17.00 hod. 

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

                       

 

            

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

                                                                                                JUDr. Miroslav Kopčan 

                                                                                                              starosta obce 

Overovatelia:  

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

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