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ZÁPISNICA 

z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 

Dolná Poruba zo dňa 28.11.2022. 
 

Prítomní:          Ing. Zuzana Vániová, novozvolená starostka obce 

                           Novozvolení poslanci OZ: Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina     

                                                                      Suchá, Mgr. Peter Zelíska. 

Neprítomný: Milan Suchý – ospravedlnený z dôvodu hospitalizácie v nemocnici 

Ďalší prítomní: JUDr. Miroslav Kopčan – doterajší starosta obce 

                           Anna Ďurovcová – hlavná kontrolórka obce  

                           Mgr. Iveta Zelísková – predseda okrskovej (miestnej) volebnej komisie  

                                                                 Dolná Poruba 

                           Mgr. Dana Suchá, zamestnanec obce  

Verejnosť: Michal Giacko  

 

PROGRAM  

1. Slávnostné otvorenie, štátna hymna, insígnie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.   

3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného 

zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu obce. 

4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, odovzdanie insígnií novozvolenej 

starostke. 

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov. 

6. Schválenie programu zasadnutia.  

7. Voľba mandátovej komisie. 

8. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie. 

9. Príhovor novozvolenej starostky obce. 

10. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v zmysle zákona o obecnom zriadení. 

11. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba členov a predsedov komisií. 

12. 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. 

13. Informácie o rokovacom poriadku, o štatúte, VZN obce a pod. 

14. Informácie starostky obce o poverení zástupcu starostu v zmysle zákona o obecnom 

zriadení. 

15. Žiadosti. 

16. Rôzne. 

17. Ukončenie. 

 

K bodu: Slávnostné otvorenie, štátna hymna 

 

1. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) Dolná Poruba otvoril 

doterajší starosta obce JUDr. Miroslav Kopčan štátnou hymnou a srdečne privítal 

všetkých prítomných. 

         Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov sú štyria, 1 poslanec Milan Suchý 

je ospravedlnený z dôvodu hospitalizácie v nemocnici. OZ je uznášania schopné. 
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K bodu: Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa. 

Overovatelia zápisnice: Ing. Pavol Gago, Bc. Nina Suchá. 

Zapisovateľka: zamestnanec obce: Mgr. Dana Suchá 

 

K bodu: Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do 

obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu obce 

   Informáciu o výsledku volieb do OZ a starostu obce v Dolnej Porube podávala predseda 

okrskovej volebnej komisie Mgr. Iveta Zelísková, ktorá prítomných informovala o počte 

získaných hlasov jednotlivých kandidátov v komunálnych voľbách, ktoré sa uskutočnili dňa 

29.10.2022. Poslanci tieto výsledky zobrali na vedomie. Následne si novozvolená starostka 

obce Ing. Zuzana Vániová  prevzala osvedčenie o zvolení za starostku obce Dolná Poruba 

a insígnie obce Dolná Poruba.  

 

Uznesenie č. 01/2022 z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 28.11.2022:   

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 o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku 

voľby starostu obce Dolná Poruba.  

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa hlasovania: 0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Milan Suchý 

Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu: Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce 

   Novozvolená starostka obce zložila zákonom predpísaný sľub, ktorý znie: „Sľubujem na 

svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce 

a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 

všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostky uplatňovať 

podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ Po prečítaní, sľub potvrdila svojim podpisom 

na osobitnom liste.  

 

Uznesenie č. 02/2022 z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 28.11.2022:   

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 za starostku obce Dolná Poruba a zloženie 

sľubu novozvolenej starostky obce Dolná Poruba Ing. Zuzany Vániovej. 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa hlasovania: 0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Milan Suchý 

Uznesenie bolo prijaté 
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K bodu: Zloženie sľubu novozvolených poslancov 

   Starostka obce prečítala znenie sľubu poslanca, 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.“  

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

prevzali osvedčenie o zvolení za poslancov OZ Dolná Poruba, zložili zákonom predpísaný 

sľub a potvrdili ho svojim podpisom uvedeným na osobitnom liste v abecednom poradí.  

 

Uznesenie č. 03/2022 z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 28.11.2022:   

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 poslancov OZ a zloženie sľubu 

novozvolených poslancov OZ Dolná Poruba.  

 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa hlasovania: 0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Milan Suchý 

Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu: Schválenie programu zasadnutia 

 

Uznesenie č. 04/2022 z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 28.11.2022:   
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. Slávnostné otvorenie, štátna hymna, insígnie. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.   

3. Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obecného 

zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu obce. 

4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, odovzdanie insígnií novozvolenej 

starostke. 

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov. 

6. Schválenie programu zasadnutia.  

7. Voľba mandátovej komisie. 

8. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie. 

9. Príhovor novozvolenej starostky obce. 

10. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v zmysle zákona o obecnom zriadení. 

11. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba členov a predsedov komisií. 

12. 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. 
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13. Informácie o rokovacom poriadku, o štatúte, VZN obce a pod. 

14. Informácie starostky obce o poverení zástupcu starostu v zmysle zákona o obecnom 

zriadení. 

15. Žiadosti. 

16. Rôzne. 

17. Ukončenie. 

 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Milan Suchý 

Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu: Voľba mandátovej komisie 

   Starostka obce predložila poslancom návrh na schválenie mandátovej komisie v zložení:  

predseda:  

Mgr. Peter Zelíska, členovia: Ing. Pavol Gago, Bc. Nina Suchá, ktorú poslanci jednomyseľne 

schválili.  

 

Uznesenie č. 05/2022 z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 28.11.2022:   

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje mandátovú komisiu v zložení: predseda: Mgr. Peter Zelíska, členovia: Ing. Pavol 

Gago, Bc. Nina Suchá. 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Milan Suchý 

Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu: Overenie zloženia sľubu a správa  mandátovej komisie 

Mandátová komisia: 

a) overila doklady o zložení sľubu novozvolenej starostky obce a novozvolených 

poslancov, 

b) preskúmala a zistila, že starostka obce a poslanci OZ nevykonávajú funkciu 

nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo poslanca a to na základe nimi predložených 

a vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení, 

c) podala o výsledku svojich zistení správu ustanovujúcemu zasadnutiu OZ. Poslanci 

zobrali na vedomie správu mandátovej komisie. 
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Uznesenie č. 06/2022 z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 28.11.2022:   
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 mandátovej komisie a zloženie sľubu starostky obce a poslancov OZ Dolná Poruba.  

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Milan Suchý 

Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu: Príhovor novozvolenej starostky obce 

   Následne sa poslancom a ostatným prítomným prihovorila starostka obce, zaželala im veľa 

trpezlivosti, síl a dobrých nápadov v ich poslaneckej činnosti. Vyslovila im poďakovanie 

a dôveru v ďalšiu spoluprácu. 

 

K bodu: Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia obecného 

zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 

tretia veta zákona o obecnom zriadení. 

   Poslanci na návrh starostky obce poverili poslanca Ing. Pavla Gagu oprávnením zvolávať 

zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia 

veta a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení. 

 

Uznesenie č. 07/2022 z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 28.11.2022:   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

poveruje poslanca Ing. Pavla Gagu oprávnením zvolávať zasadnutie obecného zastupiteľstva 

podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona 

o obecnom zriadení. 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Milan Suchý 

Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu: Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba 

predsedov a členov komisií 

   Starostka obce predložila novozvoleným poslancom návrh na schválenie komisií pri 

Obecnom úrade v Dolnej Porube, ich predsedov a členov.  

Poslanci jednomyseľne schválili nasledovné komisie:  
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      1.   komisia stavebná,  

2. finančná a sociálna komisia,  

3. komisia kultúry a športu, 

4. komisia verejného záujmu a sťažností. 

Určili náplň práce komisií na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä: 

a/ vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším 

    otázkam života obce a k dôležitým obecným investičným zámerom, 

b/ kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na 

    hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci na dočasné užívanie, 

    ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť obce, kontrolujú ako sa vybavujú 

    sťažnosti, oznámenia a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce. 

c/ vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a 

     predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu 

     informovať. 

Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za polrok.  

Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania sa si komisia 

stanoví na svojom prvom zasadnutí. 

Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.  

Zvolili nasledovných predsedov a členov komisií:  

Stavebná komisia:  
Predseda: Ing. Pavol Gago 

     Členovia: Milan Suchý, Mgr. Peter Zelíska 

Finančná a sociálna komisia:  
Predseda: Mgr. Peter Zelíska 

     Členovia: Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák 

Komisia kultúry a športu:  
Predseda: Mgr. Peter Martinák 

     Členovia: Bc. Nina Suchá, Milan Suchý, Michal Giacko, Mgr. Dana Suchá.  

Komisia verejného záujmu a sťažností:  
Predseda: Milan Suchý 

     Členovia: Bc. Nina Suchá, Mgr. Peter Zelíska.  

  

Uznesenie č. 08/2022 z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 28.11.2022:   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Dolná Poruba v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje nasledovné komisie, predsedov a členov komisií:  

       A. komisia stavebná a verejného poriadku,  

B. finančná a sociálna komisia,  

C. komisia kultúry, telovýchovy a športu, 

D. komisia verejného záujmu a sťažností.  

Stavebná komisia:  
Predseda: Ing. Pavol Gago 

     Členovia: Milan Suchý, Mgr. Peter Zelíska 

Finančná a sociálna komisia:  
Predseda: Mgr. Peter Zelíska 

     Členovia: Ing. Pavol Gago, Mgr. Peter Martinák 

Komisia kultúry a športu:  
Predseda: Mgr. Peter Martinák 

     Členovia: Bc. Nina Suchá, Milan Suchý, Michal Giacko, Mgr. Dana Suchá.  
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Komisia verejného záujmu a sťažností:  
Predseda: Milan Suchý 

     Členovia: Bc. Nina Suchá, Mgr. Peter Zelíska.  

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Milan Suchý 

Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu: 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 berie na vedomie plat 

starostky obce Dolná Poruba s účinnosťou od 28.11.2022 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.  

 

Uznesenie č. 09/2022 z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 28.11.2022:   
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  

plat starostky obce Dolná Poruba s účinnosťou od 28.11.2022 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.  

 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Milan Suchý 

Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu: Informácie o rokovacom poriadku, o štatúte a VZN obce.  

   Rokovací poriadok, štatút obce, všetky VZN obce sú zverejnené na webovej stránke obce 

a sú k nahliadnutiu na obecnom úrade. Poslanci tieto informácie zobrali na vedomie.  

Uznesenie č. 10/2022 z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 28.11.2022:   
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 rokovacom poriadku, štatúte 

obce a VZN obce. 

 

Hlasovanie poslancov:  
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Za: 4 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Milan Suchý 

Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu: Informácie starostu 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 podpísania sľubu poslanca OZ 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.   

Z dôvodu jeho hospitalizácie v nemocnici na základe zdravotného stavu sa tento bod 

zasadnutia prekladá na ďalšie zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 14.12.2022.  

 

Uznesenie č. 11/2022 z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 28.11.2022:   
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 starostky obce o možnosti 

poverenia 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 podpísania sľubu poslanca OZ. Z dôvodu zdravotného stavu poslanca 

Milana Suchého sa tento bod zasadnutia prekladá na zasadnutie OZ dňa 14.12.2022.  

 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa hlasovania: 0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Milan Suchý 

Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu: Žiadosti 

   Poslanci sa zaoberali žiadosťami:  

1. Rastislavy Rendlovej, Dolná Poruba č. 205 o schválenie prihlásenia na trvalý pobyt na 

obecnú bytovku č. 90. Obec Dolná Poruba ako výlučný vlastník obecnej bytovky 

v zmysle zákona dáva súhlas s prihlásením podnájomníka na trvalý pobyt. Poslanci 

OZ jednohlasne súhlasili s prihlásením Rastislavy Rendlovej na trvalý pobyt na Dolná 

Poruba č. 90.  
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2. Rastislavy Rendlovej o nedostatkoch a skrytých závadách bytu na obecnej bytovke, 

ktoré pani Rendlová žiada opraviť alebo vymeniť za nové. Poslanci OZ odporúčajú do 

budúcna postupne zrealizovať, opraviť a vymeniť všetky závady v byte žiadateľky 

a rozpočtovať výdavky na rok 2023 na rekonštrukciu a opravu tohto bytu.  

3. Nájomníka bytu, Veroniky Čurikovej o preplatenie nového elektrického sporáka, 

pretože sporák, ktorý sa v byte nachádzal je pokazený. Na základe ňou predložených 

dokladov a tiež miestnym zisťovaním v byte na obecnej bytovke poslanci jednohlasne 

schválili preplatenie sporáka rodine Čurikovej z rozpočtu obce v plnej cene spotrebiča.  

4. Druhá žiadosť Veroniky Čurikovej sa týkala výmeny podlahy v obývačke, ktorá je 

v dezolátnom stave. Poslanci si v byte uvedené skutočnosti preverovali a jednohlasne 

schválili preplatiť materiál k novej podlahe z rozpočtu obce s tým, že plávajúca 

podlaha sa položí na pôvodné parkety. V prípade nutnosti bude potrebné položenie 

podlahy odkonzultovať s predsedom stavebnej komisie Ing. Gagom. Pani Čuriková si 

podlahu položí sama – svojpomocne.   

5. Starostka obce predniesla poslancom žiadosť JUDr. Miroslava Kopčana, Dolná Poruba 

č. 82  o preplatenie dovolenky z obdobia funkcie starostu obce za roky 2021 a 2022 

v počte 41 dní z dôvodu neodkladných a časovo náročných úloh pri riešení a 

realizovaní investičných projektov v obci ako i zabezpečenie plynulej prevádzky 

počas pestovateľskej sezóny 2021/2022 v Pestovateľskej pálenici, s.r.o. Dolná Poruba, 

kedy nebolo možné riadne vyčerpať dovolenku.  

 

Uznesenie č. 12/2022 z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 28.11.2022:    

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

žiadosť Rastislavy Rendlovej: Obec Dolná Poruba ako výlučný vlastník obecnej bytovky dáva 

v zmysle zákona o hlásení obyvateľov súhlas s prihlásením podnájomníčky Rastislavy 

Rendlovej na trvalý pobyt Dolná Poruba 90.  

 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Milan Suchý 

Uznesenie bolo prijaté 

 

Uznesenie č. 13/2022 z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 28.11.2022:    

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

odporúča 

do budúcna postupne realizovať, opraviť a vymeniť všetky závady v byte žiadateľky 

Rastislavy Rendlovej a rozpočtovať výdavky na rok 2023 na rekonštrukciu a opravu tohto 

bytu.  
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Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa hlasovania: 0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Milan Suchý 

Uznesenie bolo prijaté 

 

Uznesenie č. 14/2022 z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 28.11.2022:    

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 

žiadosti Veroniky Čurikovej:  

A/ preplatenie nového elektrického sporáka z rozpočtu obce v plnej cene spotrebiča,  

B/ výmenu podlahy v obývačke bytu a preplatenie materiálu k novej podlahe z rozpočtu obce 

s tým, že plávajúca podlaha sa položí na pôvodné parkety. V prípade nutnosti bude potrebné 

položenie podlahy odkonzultovať s predsedom stavebnej komisie Ing. Gagom. Pani Čuriková 

si podlahu položí sama – svojpomocne.   

 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa hlasovania: 0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Milan Suchý 

Uznesenie bolo prijaté 

 

Uznesenie č. 15/2022 z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 28.11.2022:    

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

schvaľuje 
žiadosť JUDr. Miroslava Kopčana o preplatenie zvyšnej dovolenky z obdobia funkcie starostu 

obce za roky 2021 a 2022 v počte 41 dní. 

 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa hlasovania: 0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Milan Suchý 

Uznesenie bolo prijaté 
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K bodu: Rôzne  

Starostka obce informovala poslancov, že po zániku mandátu odchádzajúceho starostu obce 

mu patrí odstupné z rozpočtu obce v zmysle § 5 zákona č. 253/1994 Z.z. o platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v sume päť násobku jeho priemerného 

mesačného platu, ak vykonával funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce funkčné obdobia. 

Poslanci uvedené zobrali na vedomie.  

 

Uznesenie č. 16/2022 z 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 28.11.2022:   
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 starostky obce, že po zániku mandátu odchádzajúceho starostu obce mu patrí 

odstupné z rozpočtu obce v zmysle § 5 zákona č. 253/1994 Z.z. o platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v sume päť násobku jeho priemerného mesačného platu, ak 

vykonával funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce funkčné obdobia. 

 

Hlasovanie poslancov:  

Za: 4 Ing. Pavol Gago.  Mgr. Peter Martinák, Bc. Nina Suchá, Mgr. Peter 

Zelíska 

Proti: 0  

Zdržal sa 

hlasovania: 

0  

Neboli prítomní pri  

hlasovaní: 

1 Milan Suchý 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

   Starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť na 1. ustanovujúcom zasadnutí OZ 

a zasadnutie ukončila o 15.07 hod.  

 

Overovatelia zápisnice:  

 

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

 

                                      Bc. Nina Suchá ......................................................... 

 

 

Zapísala: Mgr. Dana Suchá. 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ing. Zuzana Vániová 

                                                                                                                  starostka obce 
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