Z Á P I S N I C A
zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa 05. 12. 2017 o 18, 00 hod.
v sále kultúrneho domu.
VI./2017
Pod. č. 575/2017 - 820
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo zvolané v zmysle §-u 12 ods. 1 zákona NR SR
č. 369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení. Zasadnutia sa zúčastnilo 5 poslancov, čím bolo
uznášania schopné. Poslanec František Horváth, Pavol Čavojský a Jozef Bilka svoju neprítomnosť
ospravedlnili.
Program:
1.
Zahájenie
2.
Voľba návrhovej komisie: Peter Beňo, Tibor Lacko, Martina Píšová, overovatelia: Richard
Pišťánek a Ing. Eva Foltánová, sčitátor: Tibor Lacko, zapisovateľka: Monika Rybárová
3.
Kontrola uznesenia z posledného OZ.
4.
Návrh rozpočtu na rok 2018 a roky 2019 - 2020.
5.
Stanovisko hl. kontrolóra k návrh rozpočtu
6.
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
7.
Návrh VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
8.
Návrh VZN č. 2/2017 o miestnych daniach
9.
Návrh VZN č. 3/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení
10.
Prevádzkový poriadok telocvične
11.
Prenájom časti parcely č. 137/1 K.Ú. Poruba
12.
Rôzne
13.
Diskusia
14.
Návrh na uznesenie
15.
Záver
K bodu č. 1
Starostka obce Ing. Helena Čavojská zahájila zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítala
prítomných a oboznámila ich s programom. Prednesený program bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
K bodu č. 2
Do návrhovej komisie starostka obce navrhla poslancov podľa schváleného programu. Tento
návrh bol jednohlasne schválený.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov

Neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov
K bodu č. 3
Starostka uviedla, že zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 24. 08. 2017 boli prijaté
tieto ukladacie uznesenia:
F/1 – OZ ukladá predsedovi komisie pre mládež a telovýchovu Jozefovi Bilkovi prerokovať
s predsedníčkou Klubu športu podmienky prevádzkovania areálu Klubu športu.
Zodp.: Predseda komisie pre telovýchovu a mládež Jozef Bilka

Termín: do 31. 12. 2017

Vyhodnotenie:
S predsedníčkou OZ Klub športu rokoval predseda komisie pre mládež a telovýchovu a starostka
obce. OZ Klub športu má záujem o prevádzkovanie areálu tak ako doteraz a očakáva predĺženie
zmluvy v r. 2018 na ďalších 10 rokov. O ukončenie prevádzkovania areálu nie je z ich strany žiadny
záujem.
Úloha splnená vypúšťa sa z evidencie.
F/2 – OZ ukladá predsedovi komisie pre mládež a telovýchovu Jozefovi Bilkovi vypracovať
a predložiť návrh na prevádzkovanie telocvične do 20. 9. 2017.
Zodp.: Predseda komisie pre telovýchovu a mládež Jozef Bilka

Termín: do 20. 9. 2017

Vyhodnotenie:
Predseda komisie pre mládež a telovýchovu v spolupráci so starostkou obce vypracovali návrh
prevádzkového poriadku telocvične, ktorý je obdobný ako prevádzkový poriadok multifunkčného
ihriska.
Úloha splnená vypúšťa sa z evidencie.
F/3 – OZ ukladá Obecnému úradu prerokovať s vedením Vjarspolu využitie betónovej jamy
v blízkosti tzv. bieleho jarku na skládku bio odpadu.
Zodp.: obecný úrad

Termín: do 31. 12. 2017

Vyhodnotenie:
Starostka obce rokoval s vedením spoločnosti Vjarspol. Za podmienky zápočtu odpustenia ročných
daní z majetku spoločnosti dá do prenájmu uvedený objekt obci Poruba.
Úloha splnená vypúšťa sa z evidencie.
K bodu č. 4 a 5
V týchto bodoch sa prerokovával rozpočet obce na rok 2018 a roky 2019 – 2020. starostka
uviedla, že návrh bol v zákonnej lehote zverejnený na webovej stránke obce a na úradnej tabuli
a neboli k nemu podané žiadne doplňujúce návrhy. Uviedla s akým množstvom peňazí môže obec
pracovať a koľko peňazí bolo vyčlenených pre jednotlivé organizácie fungujúce na území našej
obce, ktoré si v stanovenom termíne podali žiadosť o príspevok z rozpočtu obce. Vyzvala hl.
kontrolóra obce aby sa vyjadril k predloženému návrhu. Hlavný kontrolór obce Poruba predniesol
svoje stanovisko k návrhu rozpočtu, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. Hl. kontrolór zhodnotil, že
finančné zabezpečenie obce je dobré. Uviedol, že návrh rozpočtu je spracovaný v zmysle zákona
a je v poriadku. Návrh rozpočtu na rok 2018 odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť a rozpočet
na roky 2019 a 2020 zobrať na vedomie. Poslanci návrh rozpočtu na tok 2018 jednohlasne schválili.

Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Poruba v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
Schvaľuje
Návrh rozpočtu Obce Poruba na rok 2018
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Poruba v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
Berie na vedomie
1.
2.

Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2020
Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018

K bodu č. 6
V tomto bode hl. Kontrolór predniesol Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce
na I. polrok 2018. K Návrhu plánu kontrolnej činnosti nemal nikto pripomienky a bol poslancami
jednohlasne schválený. Návrh plánu kontrolnej činnsoti je súčasťou príloh.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Poruba v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce Poruba na I. polrok 2018
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov
K bodu č. 7
V tomto bode sa schvaľoval návrh VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobné stavebné odpady na rok 2018. Návrh bol v zákonnej lehote zverejnený na webovej

stránke obce a na úradnej tabuli a neboli k nemu podané žiadne pripomienky. Poplatky sa oproti
roku 2017 nezmenili. Návrh bol poslancami jednohlasne schválený.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Poruba v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Návrh VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov
K bodu č. 8
V tomto bode sa schvaľoval návrh VZN č. 2/2017 o miestnych daniach na rok 2018. Návrh
bol v zákonnej lehote zverejnený na webovej stránke obce a na úradnej tabuli a neboli k nemu
podané žiadne pripomienky. Sadzby miestnych daní a poplatkov sa na rok 2018 znížili len pre
kategóriu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnate porasty z pôvodnej 1,25 %
na 0,75 %. Ostatné sadzby sú nezmené. Návrh bol poslancami jednohlasne schválený.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Poruba v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Návrh VZN č. 2/2017 o miestnych daniach
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov
K bodu č. 9
V tomto bode sa schvaľoval návrh VZN č. 3/2017 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení. Návrh bol v zákonnej lehote zverejnený na webovej stránke
obce a na úradnej tabuli a neboli k nemu podané žiadne pripomienky. Návrh bol poslancami
jednohlasne schválený.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Poruba v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje
Návrh VZN č. 3/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov
K bodu č. 10
V tomto bode starostka uviedla, že v spolupráci s predsedom komisie pre mládež
a telovýchovu Jozefom Bilkom vypracovala prevádzkový poriadok Telocvične. Prevádzkový
poriadok je obdobný ako prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska. Starostka prízvukovala, že
je potrebné do telocvične vstupovať v obuvi na to určenej, čiže návštevníci budú povinný nosiť si
obuv na prezutie. Ďalej uviedla, že kolaudácia budovy sa uskutoční 11. 12. 2017 t. j. v pondelok.
Dovtedy budú na okná namontované ochranné siete a nasadené protipožiarne dvere. O budovu
telocvične sa budú starať dvaja správcovia, ktorí budú zamestnaní na dohodu. Tiež uviedla, že
postupne by mala záujem do telocvične zakúpiť aj nejaké náradie na cvičenie. Vypracovanie
sadzobníka necháva na TJ Magura Poruba.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Poruba v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Prevádzkový poriadok telocvične
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov

Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Poruba v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
ukladá
Členom komisie pre mládež a telovýchovu vypracovať návrh na platby za prenájom telocvične.
Zodp.: predseda komisie pre mládež a telovýchovu
Termín: do 1.1.2018

K bodu č. 11
V tomto bode sa prerokovávala žiadosť, s ktorou sa na obec obrátilo Urbárske a lesné
spoločenstvo v zastúpení Ing. Viliamom Fitzelom a to o prenájom časti parcely č. 137/1 K.Ú.
Poruba vo vlastníctve obce . Spoločenstvo má záujem o prenájom 25 m2 pre vybudovanie prístrešku
na auto a náradie. Na uvedenej parcele sa bola pozrieť stavebná komisia. Predseda stavebnej
komisie Peter Beňo uviedol, že pokiaľ bude drobná stavba vybudovaná podľa nákresu , ktorý bol
doložený ako príloha k žiadosti OZ by nemalo námietky. Starostka tiež uviedla, že bytovky
a telocvičňa sú postavené na pozemku Urbárskeho spoločenstva, tak navrhuje poslancom aby
prenájom parcely schválili. Poslanci nemali žiadne námietky a prenájom jednohlasne schválili.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Poruba v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Prenájom časti parcely C KN 137/1 K.Ú. Poruba vo výmere 25 m2 pre Lesné a urbárske pozemkové
spoločenstvo Poruba za účelom výstavby prístrešku pre auto a náradie spoločenstva a to zámenou –
vzájomným zápočtom za prenajaté parcely pre obec v rovnakej výmere.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov
K bodu č. 12
V tomto bode predniesol Hlavný kontrolór obce Správu z vykonanej následnej finančnej
kontroly č. 4/2017, ktorá tvorí prílohu k zápisnici. Uviedol, že kontrolované boli mesiace júl,
august, september 2017. Pri kontrole nezistil žiadne závažné nedostatky.
Ďalej predniesol Správu z vykonanej kontroly plnenia ukladacích a doporučovacích uznesení
schválených OZ, ktorá tiež tvorí prílohu k zápisnici. Kontrolované bolo obdobie September 2016 –
august 2017. Správy Hlavného kontrolóra berie obecné zastupiteľstvo na vedomie.
V tomto bode starostka informovala o začiatku prác na rekonštrukcií a rozšírení verejného
osvetlenia, ktorá by mala byť uskutočnená do konca tohto roku. Rekonštrukciu zabezpečuje SSE –
distribúcia a. s..
Ďalej informovala, že rokovala s vedením VJARSPOL-U s. r. o. o podmienkach využitia
betónovej jamy v oblasti tzv. bieleho jarku. Uviedla, že firma VJARSPOL s. r. o. je ochotná
prenajať uvedenú betónovú jamu za výšku ich poplatku miestnych daní. Obecné zastupiteľstvo
navrhovalo betónovú jamu využiť na zriadenie malej kompostárne. Starostka tento zámer
konzultovala s pracovníčkami Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné
prostredie, ktoré zhodnotili, že betónová jama nespĺňa legislatívne podmienky potrebné pre
zriadenie kompostárne. Pre obec by bolo finančne náročné zriadenie tzv. malej kompostárne
a navyše samotný prenájom jamy by bol tiež pre obec veľmi nevýhodný. Obecné zastupiteľstvo
o prvotného zámeru upustilo.
Starostka v súvislosti s tzv. bielym jarkom uviedla, že bolo na obec podané trestné
oznámenie OZ Tatry o existencií čiernej skládky. Starostka dodala, že bola predvolaná na výsluch.
Možné následky, ktoré budú po ukončení konania obci hroziť radšej nechce predpovedať o ďalšom
konaní budú občania informovaní. Zhodnotila, že po namontovaní fotopascí sa vývoz odpadu na

skládku znížil.
Tiež informovala, že sa uskutočnila revízia líp pri kostole a po jej viacročnom dožadovaní
bolo do opatrení uvedené orezanie stromov. Obec je povinná zaslať žiadosť o súhlas na výrub na
Okresný úrad v Trenčíne, odbor starostlivosti o životné prostredie. Až po vydaní rozhodnutia je
možné uskutočniť výrub a orezávanie konárov.
V tomto bode starostka tiež informovala, že 23. novembra prebehlo odovzdávanie
staveniska kanalizácie. Výkopové práce začnú po 15. marci budúceho roka. Predpokladané
ukončenie je 2,5 roka od začatia. Prvá bude vybudovaná hlavná vetva a až po jej ukončení bude
prebiehať samotné napájanie občanov. Uvidela, že každá prípojka bude musieť byť realizovaná ako
drobná stavba.
Ďalej informovala, že tzv. majetková voda sa vyplavuje na futbalové ihrisko, ktoré sa tým
ničí. Je to v dôsledku opotrebovania potrubia, ktoré pravdepodobne prasklo, a preto sa voda
vyplavuje. Zdôraznila, že to nie je obecný majetok a obec v žiadnom prípade nemôže vyčleniť
peniaze na údržbu alebo rekonštrukciu daného potrubia. Tiež uviedla, že sa vyberá príspevok od
ľudí, ktorí túto vodu využívajú a vyzbieraná suma ma byť použitá na odstránenie vzniknutých škôd.
Tiež uviedla, že kontaktovala Ing. Drába, ktorý povedal, že na opravu by sa mali poskladať tí ľudia,
ktorí túto vodu využívajú.
Tiež by chcela poďakovať DHZ Poruba za akciu, ktorú zorganizovali pre deti v MŠ Poruba,
deťom sa to veľmi páčilo, že si mohli pozrieť hasičské auto a aj celé jeho príslušenstvo.
Ďalej by chcela všetkých pozvať na Vianočnú kapustnicu do Nitrianskeho Pravna dňa 09.
12. 2017, kde vystúpi aj náš spevokol Roveň.
Ďalej starostka uviedla, že rokovala s predsedníčkou OZ Klub športu o prevádzkovaní
športového areálu. OZ Klub športu má aj naďalej záujem o prevádzkovanie areálu. Starostka
uviedla, že 10- ročnú zmluvu, ktorú ma obec s OZ Klub športu podpísanú končí v roku 2018
a navrhuje jej znovu uzatvorenie na ďalších 10 rokov. Doterajšia spolupráca bola efektívna
a spoľahlivá a nie je dôvod vykonať zmeny.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Poruba v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
ukladá
Obecnému úradu vypracovať návrh zmluvy o správe športového areálu medzi Obcou Poruba a TJ
Magura Poruba, OZ Klub športu Poruba na ďalších 10 rokov za nezmenených podmienok.
Zodp.: Obecný úrad
Termín do 1.4.2018
V tomto bode tiež oznámila, že na obec bola doručená žiadosť od pána Kupca, ktorý má
záujem odkúpiť časť parcely vo vlastníctve obce pred jeho domom z dôvodu, že približne 80 m2 má
prihradených k svojmu pozemku. Starostka uviedla, že sa na uvedený pozemok pôjde pozrieť
stavebná komisia a o odpredaji parcely sa bude rozhodovať na nasledujúcom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Poruba v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov

ukladá
Komisii stavebnej a verejného poriadku preveriť na mieste možnosť odpredaja časti parcely č.
741/2 – 80 m2 záujemcovi Martinovi Kupcovi a to v súvislosti so zachovaním bezpečnosti cestnej
premávky v uvedenom úseku.
Zodp.: predseda komisie stavebnej
Termín do 31. 12. 2017
Na koniec starostka informovala o zániku mandátu poslankyne Ing. Henriete Pietrikovej
Gebrlínovej v zmysle §25 ods. 2 písm. f Z. z. č. 369/1990 o obecnom zriadení z dôvodu zmeny
trvalého pobytu. Starostka uviedla, že z dôvodu, že nie je náhradník na uvoľnené poslanecké miesto
je potrebné aby sa konali nové voľby na poslanca do obecného zastupiteľstva.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Poruba v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
ukladá
Obecnému úradu zaslať Žiadosť o nové voľby v zmysle § 48 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí adresovanú na Ministerstvo vnútra SR.
Zodp.: Obecný úrad
Termín do: bezodkladne
K bodu č. 13
V diskusií vystúpil pán Ing. Viliam Fitzel, ktorý sa opýtal, že by chcel vedieť čo je zač to
združenie Tatry, ktoré podalo trestné oznámenie na obec. Uviedol, že by obec mala toto združenie
pozvať aby jeho predstavitelia vystúpili a ľuďom vysvetlili ich zámer udania.
Ďalej sa vyjadril, že v OZ Klub športu dochádza k ubratiu plynu ale verí, že sa nájde mladšia
generácia, ktorá toto združenie udrží a bude naďalej vykonávať svoju činnosť.
Na koniec sa opýtal na trajektóriu kanalizácie, pretože on bude mať problém s pripojením
tak by sa chcel na to pripraviť.
Starostka uviedla, že projekty na kanalizáciu budú zverejnené na webovej stránke obce aj na
úradnej tabuli, tiež uviedla, že všetko je v rukách stavebnej firmy a občania sa budú musieť
prispôsobiť a nebude možné aby sa ľudia pripájali tak ako budú chcieť. K OZ Tatry uviedla, že si
myslí, že pán Mgr. Pado si dáva skládky nafotiť dronom a následne podá trestné oznámenie
a nemusí nikomu vysvetľovať svoj zámer a obec je povinná dodržiavať zákon.
K bodu č. 14
Pán poslanec Peter Beňo prečítal návrh uznesenia a ten bol poslancami jednohlasne
schválený.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov

K bodu č. 15
V závere starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie o 20:00 hod.

Ing. Helena Čavojská
starostka obce

Overovatelia:
Ing. Eva Foltánová
Richard Pišťánek

Zapísala:
Monika Rybárová

