Z Á P I S N I C A
z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa 15. 05. 2018 o 18, 00 hod.
v sále kultúrneho domu.
II./2018
Pod. č.286/2018 - 668
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 7 poslancov, čím bolo
uznášania schopné. Poslankyňa Martina Píšová svoju neprítomnosť ospravedlnila.
Program:
1.
Zahájenie
2.
Voľba návrhovej komisie: Peter Beňo, Tibor Lacko a Pavol Čavojský, overovatelia: Ing. Eva
Foltánová a Jozef Bilka, sčitátor: Pavol Čavojský, zapisovateľka: Monika Rybárová
3.
Kontrola uznesenia z posledného OZ
4.
Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 1/2005
5.
Návrh VZN č. 1/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Poruba
6.
Odpredaj časti parcely č. 741/2 K. Ú. Poruba
7.
Správy hl. kontrolóra obce
8.
Rôzne
9.
Diskusia
10.
Návrh na uznesenie
11.
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: 7poslancov
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: 7 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 13. 03. 2018 bolo prijaté
toto ukladacie uznesenie:

F/1 – OZ ukladá komisii stavebnej a verejného poriadku preveriť na mieste možnosť odpredaja
časti parcely č. 741/2 – 96 m2 záujemcovi Jánovi Drábovi a to v súvislosti so zachovaním
bezpečnosti cestnej premávky v uvedenom úseku.
Zodp.: predseda stavebnej komisie

Termín: do 31. 12. 2017

Vyhodnotenie:
Predseda komisie informoval starostku obce o tom, že ide o pozemok, ktorý už menovaný záujemca
užíva v dobrej viere – je prihradený pôvodným oplotením a teda doporučuje kladné stanovisko obce
k odpredaju.
Úloha splnená vypúšťa sa z evidencie.
K bodu č. 4
V tomto bode starostka uviedla, že proti VZN obce Poruba č. 1/2005 bol vydaný protest
prokurátora. Starosta protest prečítala a vysvetlila, že vo všeobecne záväznom nariadení obce
chýbal odsek, ktorý zo zákona musí byť uvedený. Dodala, že obec žiadnym spôsobom neporušovala
zákon a predmetný odsek dodržiavala v plnom rozsahu, predmetný odsek však vo VZN obce
chýbal. Z tohto dôvodu navrhuje aby sa VZN č. 1/2005 nahradilo novým VZN, v ktorom je
predmetný odsek doplnený.

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
Protest prokurátora proti VZN č. 1/2005
K bodu č. 5
V tomto bode sa schvaľoval návrh VZN č. 1/2018 o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu obce Poruba. Návrh bol v zákonnej lehote zverejnené 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. 1/2018 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Poruba.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov

K bodu č. 6
V tomto bode starostka informovala, že na predchádzajúcom zasadnutí obecného
zastupiteľstva bol schválený zámer predaja časti parcely č. 741/2 pánovi Jánovi Drábovi. Pán Dráb
mal dať na vlastné náklady vyhotoviť geometrický plán pre presné určenie výmery, ktorú má
záujem od obce odkúpiť. Geometrický plán bol doručený na obecný úrad. Starostka navrhuje
schválenie odpredaja novovzniknutej parcely č. 741/6 K. Ú. Poruba vo výmere 96 m2 z celkovej
výmery 813 m2 parcely č. 741/2 vo vlastníctve obce pánovi Jánovi Drábovi, trvale bytom Poruba
381 v cene za 3,30 €/m2. Tiež uviedla, že náklady spojené s vypracovaním zmluvy a so
zavkladovaním do katastra nehnuteľností hradí v plnej výške kupujúci.
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
Odpredaj parcely č. 741/6, registra C KN vo výmere 96 m2 z celkovej výmery parcely 741/2 813
m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Poruba, evidovanej na LV č. 1 Jánovi
Drábovi, bytom Poruba č. d. 381 za cenu 3,30 €/m2 v zmysle zákona č. 138/1991 § 9a, odsek 8,
písm. e), nakoľko ide o výmeru viac ako 10 rokov využívanú majiteľom pozemku. Náklady spojené
s vypracovaním geometrického plánu, vypracovanie kúpno – predajnej zmluvy a zavkladovanie do
katastra nehnuteľností hradí v plnej výške kupujúci.

Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov
K bodu č. 7
V tomto bode HKO obce Poruba predniesol správu z kontroly riešenia diskusných
príspevkov na zasadnutiach OZ, ktorá tvorí prílohu k zápisnici. Uviedol, že diskusné príspevky
občanov sú riešené hneď na samotnom zasadnutí obecného zastupiteľstva alebo je občanom
odpovedané na nasledujúcom zasadnutí. Ďalej predniesol Správu z následnej finančnej kontroly č.
2/2018, ktorá tiež tvorí prílohu k zápisnici. Uviedol, že kontrolou neboli zistené žiadne závažné
nedostatky a že obce postupuje podľa platnej legislatívy.
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
Správu z kontroly riešenia diskusných príspevkov na zasadnutiach OZ.
Správu z následnej finančnej kontroly č. 2/2018.

K bodu č. 8
V tomto bode starosta predniesla návrh na zakúpenie nových stolov a stoličiek do
kultúrneho domu. Uviedla tiež, že na druhej strane bude problém s uskladnením pôvodných stolov
a stoličiek. Na ich uskladnenie navrhla zakúpenie plechového kontajnera, ktorý by mohol byť
umiestnený v areáli ihriska, kde sa stoly najčastejšie využívajú a prevážajú. Požiadala poslancov
aby o jej návrhu porozmýšľali do budúceho zastupiteľstva a ocenila by keby prišli s konkrétnymi
návrhmi.
Ďalej v tomto bode starostka vyslovila veľké ďakujem všetkým, ktorí pomáhali pri
organizácií 12. ročníku výstupu obcí na Maguru. Hlavne sa chce poďakovať členom Klubu športu,
ktorí to všetko oddreli. Výstupu sa odhadom zúčastnilo 1000 ľudí, čo je veľké množstvo, ale myslí
si, že všetko sa organizačne zvládlo. Tiež sa chce poďakovať chlapcom, ktorí navštevujú
posilňovňu, pretože boli nápomocní pri vynesení lavíc a stolov na Roveň. Na koniec dodala, že by
ocenila keby aj poslanci obecného zastupiteľstva boli pri akciách organizovaných obcou
nápomocní.
V tomto bode starostka uviedla, že je v platnosti novela zákona o ochrane osobných údajov,
z ktorej obci vyplýva vypracovanie bezpečnostného projektu. Dokumentáciu bezpečnostných
opatrení na ochranu osobných údajov vypracovala odborne spôsobila osoba v spolupráci s obecným
úradom. Bezpečnostný projekt nie je predmetom schvaľovania, obecné zastupiteľstvo ho berie na
vedomie.
V tomto bode ďalej uviedla, že obec bola ďalšou zmenou zákona povinná vypracovať
Komunitný plán sociálnych služieb obce Poruba na obdobie r. 2018 – 2022. Komunitný plán bol
vypracovaný odborne spôsobilou osobou a je zverejnený na webovej stránke obce. Uviedla, že
z celého plánu sa obce týka len jeden okruh, a to poskytovanie opatrovateľskej služby, keďže v obci
sa nenachádza žiadne zariadenie, ktoré by poskytovalo sociálne služby. Ku Komunitnému plánu
sociálnych služieb obce Poruba nemali poslanci žiadne pripomienky a schválili ho jednohlasne.
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
Komunitný plán sociálnych služieb obce Poruba na obdobie r. 2018 -2022.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov
Ďalej v tomto bode starostka uvidela, že obci bol vrátený nájomný byt od nájomníčky
Dominiky Opavskej z rodinných dôvodov. Uviedla, že na obec bolo doručených viacero žiadostí aj
od občanov obce, ktorý však byt odmietli. Posledná doručená žiadosť bola od Bc. Márie Kittelovej.
Z dôvodu, že o predmetný byt nie je viac záujemcov starostka navrhuje schváliť pridelenie
nájomného bytu pani Bc. Márií Kittelovej. Poslanci nemali pripomienky a pridelenie 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
Pridelenie nájomného bytu č.1 v bytovom dome č. 487 Bc. Márií Kittelovej od 01. 05. 2018 do 30.
04. 2021.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov
V tomto bode starostka znovu pripomínala občanom, že obec Poruba je členom MASK Žiar.
Uviedla, že obci Chrenovec – Brusno bola zriadená kancelária, kde sú pracovníčky, ktoré sú
k dispozícií ľuďom, ktorí by mali záujem uchádzať sa o dotácie z vypísaných výziev.
Ďalej informovala o plánovanom stretnutí so spoločnosťou Eurovia SK o výstavbe
kanalizácie. Touto cestou by chcela poprosiť aj občanov aby boli trpezliví pri samotnej výstavbe
kanalizácie.
V poslednom bode informovala poslancov, že na budúcom zastupiteľstve bude potrebné
schválenie počtu poslancov pre budúce volebné obdobie a schválenie úväzku pre budúceho starostu.
Starostka na základe skúseností počas troch funkčných období navrhuje zníženie počtu poslancov
na 7 ale o tom sa bude rozhodovať až na nasledujúcom zasadnutí.
K bodu č. 9
V diskusií vystúpil občan Cyril Čavojský. Uviedol, že sa mu nepáči umiestnenie toaliet
v areáli Klubu športu. On sám sa podieľal na budovaní tohto areálu a predmetné toalety narušili
vzhľad areálu a podľa neho mali byť umiestnené za ihriskom nie pri vstupe.
Na príspevok pána Čavojského reagoval poslanec Tibor Lacko, ktorý uviedol, že pred tým ako boli
toalety osadené bol na mieste spolu so starostkou, Miroslavom Gamanom a pánom Ďušanom
Škultétym, ktorý je členom Klubu šport. Na mieste predniesli svoje návrhu na umiestnenie toaliet.
K umiestneniu nikto zo zúčastnených nevyjadril námietky. Toalety sa umiestnili pri vstupe
z dôvodu, že je tam jednoduchý prístup k vode a elektrine a pri napájaní na kanalizáciu sa nebude
musieť prekopať polovica areálu. Poslanec Lacko uviedol, že sa mu nepáči, že on spolu s ďalšími
hasičmi si na práce čerpajú svoju dovolenku a niekto kto nepriložil ruku k dielu ich bude ohovárať
na internete. Keď treba robiť tak nie je ľudí, ktorí by to spravili, ale na kritizovanie je ich vždy
kopa. Poslanec Peter Beňo podporil vyjadrenie poslanca Tibora Lacka a uviedol, že toalety sú
vybudované účelne a budú slúžiť všetkým občanom.
V diskusií ďalej vystúpil občan Tomáš Tóth, ktorý sa opýtal, kedy bude dokončená obnova
obecného úradu. Starostka uviedla, že tento týždeň by mala firma prísť a postaviť lešenie ak to bude
počasie dovoľovať a na ukončenie prác majú 25 pracovných dní. Pán Tóth sa ešte opýtal ako
prebehlo verejné obstarávanie pri rekonštrukcií telocvične. Starostka uviedla, že verejné
obstarávanie vykonávala odborne spôsobilá osoba a prebehlo v súlade so zákonom dodala, že
všetky zmluvy a faktúry týkajúce sa rekonštrukcie sú zverejnené na webovej stránke obce.
K bodu č. 10
Pán poslanec Peter Beňo prečítal návrh uznesenia a ten bol poslancami jednohlasne

schválený.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov
K bodu č. 11
V závere starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie o 19:40 hod.

Ing. Helena Čavojská
starostka obce

Overovatelia:
Ing. Eva Foltánová
Jozef Bilka

Zapísala:
Monika Rybárová

