Z Á P I S N I C A
z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa 23. 10. 2018 o 18, 00 hod.
v sále kultúrneho domu.
V./2018
Pod. č. 468/2018 - 1295
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: Jozef
Bilka a Ing. Eva Foltánová, sčitátor: Pavol Čavojský, zapisovateľka: Monika Kováčová
3.
Kontrola uznesenia z posledného OZ
4.
Odpredaj parcely č. 150/1 a č. 141/9 KÚ Poruba
5.
Zámer odpredaja časti parcely č. 137/1 KÚ Poruba o výmere 20 m2
6.
Prenájom za účelom zámeny s obcou, časti parcely CKN 137/1 KÚ Poruba – 36 m2 a časti
parcely CKN č. 170 KÚ Poruba – 14 m2
7.
Informácia o investíciách do majetku obce pri ukončení volebného obdobia
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: 7 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: 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 28. 08. 2018 nebolo
prijaté žiadne ukladacie uznesenia.

K bodu č. 4
V tomto bode starostka uviedla, že na prechádzajúcom zasadnutí bol schválený zámer
odpredaja parciel č. 150/1 EKN a p. č. 141/9 CKN občanovi Jaroslavovi Gebrlínovi. Záujemca dal
vypracovať Geometrický plán, ktorým bol z parcely č. 141/9 vyčlenený existujúci chodník a bola
ním vytvorená nová parcela č. 141/67 vo výmere 166 m2. Starostka Geometrický plán predložila
poslancom a vyzvala ich aby sa vyjadrili. Poslanci k schváleniu odpredaja nemali výhrady
a jednohlasne ho odsúhlasili.
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 nepotrebného majetku obce novovzniknutú parcelu č. 141/67, registra C KN vo výmere
166 m2 z celkovej výmery parcely č. 141/9 410 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, k.
ú. Poruba, evidovanej na LV č. 1 a parcelu č. 150/1, registra E KN vo výmere 38 m 2, druh pozemku
– záhrada, k. ú. Poruba, evidovanej na LV č. 1733 občanovi Jaroslavovi Gebrlínovi, bytom Poruba
č. d. 55 za cenu 3,30 €/m2 v zmysle zákona č. 138/1991 § 9a, odsek 8, písm. e), nakoľko ide o
pozemky, ktoré nie sú použiteľné na účely pre potreby obce a nie sú ani udržiavané. Náklady
spojené s vypracovaním geometrického plánu, zavkladovanie do katastra nehnuteľností a
vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy hradí v plnej výške kupujúci.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov
K bodu č. 5 a 6
V bode 5 a 6 sa prejednávali žiadosti od Lesného a Urbárskeho spoločenstva o predaj
a prenájom pozemkov vo vlastníctve obce. Starostka uviedla, že Urbár má záujem od obce odkúpiť
20 m2 z parcely č. 137/1 k. ú. Poruba za účelom obslužnej plochy pre garáž, ktorú majú v pláne
vybudovať a prenajať 36 m2 z parcely č. 1371 k. ú. Poruba a 14 m2 z parcely č. 170 k. ú. Poruba za
účelom výstavby garáže. Starostka tiež uviedla, že miesto bola posúdiť stavebná komisia
a pracovníčka stavebného úradu následne predložila žiadosti spolu s geometrickým plánom
poslancom. O slovo sa prihlásil pán Fitzel, ktorý uviedol, že pri budovaní garáže ako drobnej stavby
budú rešpektovať skutkový stav a bude dodržaný dvojmetrový odstup. Tiež uviedol, že očakáva, že
obecné zastupiteľstvo ich žiadosti schváli, pretože keď obec potrebovala dobudovať sociálne
zariadenia na telocvični Urbár vyšiel obci v ústrety a povolil sociálne zariadenia vybudovať na ich
pozemku. Poslanec Čavojský sa opýtal, či by stavbu nemohli otočiť a postaviť ju inak. Pán Fitzel
uviedol, že keby stavbu postavili inak nedodržali by vzdialenosti podľa stavebného zákona. Ďalej
vystúpil pán Boško, ktorý vyjadril nesúhlas s vybudovaním garáže na danom mieste a navrhuje aby
si garáž postavili inde. Na to reagoval pán Fitzel, že miesto meniť nebudú, pretože uvedené miesto
bolo schválené na valnej hromade. Poslanec Lacko uviedol, že taktiež bol na predmetnom mieste
a nevidí dôvod prečo by žiadosti nemali byť schválené, pretože prístup k existujúcim budovám
bude zabezpečený. Starostka dala o žiadostiach hlasovať. Žiadosti boli schválené 3/5 väčšinou
poslancov. Poslanec Čavojský sa zdržal hlasovania a poslanec Pišťánek bol proti.

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
2. Zámer odpredaja nepotrebného majetku obce, časti parcely č. 137/1 – zastavané plochy,
registrovanej na LV č. 1733, o výmere 20 m2, za účelom obslužnej plochy k zámeru
vybudovania garáže a skladu náradia. Predmetných 20 m2 bude geometrickým plánom na
náklady kupujúceho vyňatých z celkovej výmery 1151 m2.
3. Prenájom časti parcely CKN 137/1 KÚ Poruba – zastavané plochy, vo výmere 36 m2 a časti
z parcely č. 170 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 14 m2, za účelom výstavby
garáže pre potreby Lesného a urbárskeho pozemkového spoločenstva Poruba. Celkom
prenajatá plocha vo výmere 50 m2 bude s Obcou Poruba zámennou zmluvou odpočítaná od
prenajatej parcely č. 131 a 134/1 KÚ Poruba, vedené na LV 1337, na ktorých je postavená
telocvičňa sociálne zariadenie Obce Poruba a majiteľom ktorých pozemkov je Lesné
a urbárske pozemkové spoločenstvo Poruba.

Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 1 poslancov
Zdržal sa: 1 poslancov
Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov
K bodu č. 7
V tomto bode starostka uviedla, že toto zasadnutie OZ je posledné a už sa bude konať len
jedno, na ktorom budú skladať sľub novozvolení poslanci a starosta. Tiež informovala o zhodnotení
majetku obce počas jej troch funkčných období. Obec počas dvanástich rokov použila finančné
prostriedky z fondov a dotácií vo výške 1 964 463,00€, z rozpočtu obce využila 379 834,00€
a z úverov využila 332 700,00€. Celková suma o ktorú sa zhodnotil majetok obce počas dvanástich
rokov je 2 683 579,00€ a úver, ktorý obec má je vo výške 180 000,00€. Starostka uviedla, že
z funkcie odchádza s pocitom dobre vykonanej práce aj napriek ľudom, ktorí tvrdia, že sa tu
dvanásť rokov nič nerobilo. Starostka dodala, že obec zabezpečuje stravovanie pre dôchodcov
prostredníctvom školskej jedálne pri MŠ, pričom strava je dovážaná občanom priamo domov a to
bezplatne. Ďalej uviedla, že obec má uzatvorenú zmluvu s pohrebnou službou Petic, ktorá
zabezpečuje výkop jamy a dôstojné pochovanie zosnulého. Obec taktiež zabezpečuje
opatrovateľskú službu prostredníctvom sociálnej pracovníčky. Starostka tiež vymenovala ďalšie
investičné akcie, ktoré sa počas jej obdobia stihli a to vykúpenie pozemkov pod cestou do
Kanianky, vykúpenie pozemkov pod cintorínom, budovanie kanalizácie, dobudovanie turistickej
chaty na Rovni, náučný chodník „Dolinou Porubského potoka“, rozšírenie parkoviska pred
Obecným úradom, výsadba kvetov a lavičiek pri obchode, turistický prístrešok Jednoty dôchodcov
pod kaplnkou a rekonštrukcia kaplnky. Na záver sa starostka poďakovala všetkým ľuďom, ktorí jej
počas 12 rokov pomáhali a spolupracovali s ňou.

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
Informáciu o investíciách do majetku obce v súvislosti s ukončením volebného obdobia.
K bodu č. 8
V tomto bode starostka uviedla, že dala vypracovať cenovú ponuku na plynofikáciu
futbalových kabín pánovi Mikulovi, ktorý uviedol cenu 7 156,50 € a dodala, že je to investícia,
ktorá je možná až v budúcom roku ale o tom už bude rozhodovať nové obecné zastupiteľstvo.
Ďalej starostka uviedla, že do 15. 10. 2018 mohli občianske združenia pôsobiace v našej
obci predkladať žiadosti na poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2019.
Uviedla, že jednota dôchodcov je priamo napojená na rozpočet obce a o to čo požiadajú im je
preplatené ide o cestovné a raz ročne je to výlet, ktorý si Jednota dôchodcov organizuje. Tento rok
boli doručené nasledovné žiadosti Klub športu žiada 1 000,00 € na zakúpenie novej chladničky, TJ
Magura Poruba futbalový oddiel žiadajú 29 000,00 € z toho 10 000,00 € na činnosť, DHZ Poruba
žiada 5 090,00 € ide väčšinou o štartovné a servisné prehliadky, ako poslednú prečítala žiadosť
Klubu mládeže, ktorý žiada do posilňovne 800,00 € a pre centrum pre deti a mládež 1 550,00 €.
Centrum pre deti, mládež a ich rodičov by podľa žiadosti malo vzniknúť v miestnosti s kuchyňou,
ktorú klub mládeže prenechá rodičom s deťmi. Starostka sa následne opýtala poslanca Čavojského,
ktorý je predsedom Klubu mládeže ako môže klub prenechať niečo čo mu nepatrí. Poslanec
Čavojský reagoval, že sa nesprávne v žiadosti vyjadril a Klub mládeže miestnosť rodičom s deťmi
iba poskytne, pretože členovia klubu miestnosť nevyužívajú pravidelne. Starostka uviedla, že
miestnosť a ani toalety nie sú vo vyhovujúcom stave a ona by tam malé deti nepustila. Na to
poslanec Čavojský reagoval, že keď bude miestnosť poskytnutá rodičom s deťmi tí by si ju obnovili
a udržiavali by ju a miestnosť by nechátrala. Starostka dodala aby si poslanec Čavojský uvedomil,
že je predsedom Klubu mládeže a za všetko bude zodpovedný on.
V tomto bode starostka tiež predniesla harmonogram podujatí na rok 2019, ktorý tvorí
prílohu k tejto zápisnici a dodala, že ide o tradičné podujatia a je samozrejmé, že nové vedenie
môže doplniť ďalšie podujatia.
Ďalej starostka uviedla, že na Trenčiansky samosprávny kraj, odbor dopravy doručila
žiadosť o zapracovanie zastávky „Lazany, Jednota“ do databázy prestupných zastávok aby občania
Poruby pri ceste do Prievidze nemuseli platiť dva cestovné lístky, keďže v Lazanoch musia
prestupovať. Trenčiansky samosprávny kraj žiadosti vyhovel a občania nebudú musieť pri prestupe
kupovať druhy lístok. Týka sa to však len autobusu, ktorý odchádza o 13:00 z Poruby. Úprava
cestovného poriadku bude platná od 09. 12. 2018.
Starostka ďalej uviedla, že Trenčiansky samosprávny kraj znovu schvaľoval Program
odpadového hospodárstva obce a tak aj obec Poruba musela dať vypracovať nový Program
odpadového hospodárstva. Program bol vypracovaný odborne spôsobilou osobou a musí byť
odovzdaný na schválenie na Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie.
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
Program odpadového hospodárstva obce Poruba na roky 2016-2020.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov
V tomto bode tiež informovala, že na obec bola doručená žiadosť zo Spojenej školy
internátnej v Prievidzi o finančný príspevok na kompenzačné pomôcky pre žiačku Lauru Čulagovú,
ktorá je našou občiankou. Starostka navrhla príspevok 100,00 €. Poslanci k tomuto návrhu nemali
námietky a jednohlasne ho 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
Žiadosť Spojenej školy internátnej Prievidza o finančný príspevok za 1 našu občianku a to vo výške
100,00 €.
Hlasovanie:
Za: 7 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov
Starostka ďalej uviedla, že zomrel náš občan Jaroslav Raček, ktorý bol bezdomovec a tak
bola obec po jeho úmrtí povinná zabezpečiť jeho prevoz zo zariadenia na Myjave, kde bol
umiestnený a následnú kremáciu. Celkové náklady boli 553,00 €.
V tomto bode vystúpil aj Hlavný kontrolór obce ,ktorý predniesol správu z vykonanej
kontroly plnenia ukladacích a doporučovacích uznesení schválených na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva. Uviedol, že neboli zistené žiadne pochybenia a všetky uznesenia boli splnené.
Správa tvorí prílohu k zápisnici. Po prednesení správy Hlavný kontrolór poďakoval pani Starostke
za jej vykonanú prácu. Za sumami, ktoré uvádzala v bode č. 7 je veľa úsilia a pevných nervov za čo
jej patrí vďaka a praje jej veľa úspechov n ďalšom živote. Taktiež poďakoval aj poslancom za
spoluprácu a dúfa, že aj nové zloženie obecného zastupiteľstva bude pokračovať v nasadenom
trende. Na koniec dodal, že Poruba je členom MAS Žiar, kde pôsobí ako predseda. Uviedol, že
v rámci regionálneho rozvoja budú vypísané výzvy pre podnikateľov ale aj pre obce a rád pomôže
obci získať nejaké finančné prostriedky pre jej rozvoj.
Posledná informácia bola o uskutočnení administratívnej, finančnej a fyzickej kontrole SIEA
na čerpanie finančný prostriedkov EÚ – Projekt obnova budovy obecného úradu Poruba. Kontrolou
neboli zistené žiadne porušenia a všetko bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou.
K bodu č. 9
V diskusií vystúpil pán Fitzel a poďakoval sa poslancom, že schválili žiadosť predloženú
Lesným a Urbárskym pozemkovým spoločenstvom Poruba a tiež poďakoval pani starostke za

vykonanú prácu, pretože počas 12 rokov pre obec urobila toho veľa.
Poslanec Lacko poďakoval pani starostke v mene svojom a v mene DHZ Poruba za jej podporu
a spoluprácu.
Poslanec Beňo odovzdal pani starostke kyticu a taktiež jej poďakoval za dlhoročnú spoluprácu
a výborne odvedenú prácu.
Poslankyňa Foltánová odovzdala pani starostke dar a poďakovala jej za spoluprácu a popriala
všetko dobré do ďalšieho života.
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 19:45 hod.

Ing. Helena Čavojská
starostka obce

Overovatelia:
Ing. Eva Foltánová
Jozef Bilka

Zapísala:
Monika Kováčová

