Z Á P I S N I C A
z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa 28. 03. 2017 o 18, 00 hod.
v sále kultúrneho domu.
II./2017
Pod. č. 311/2017
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, Jozef Bilka a poslankyňa Ing.
Henrieta Gebrlínová 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.
Voľby hlavného kontrolóra obce
5.
Rôzne
6.
Diskusia
7.
Návrh na uznesenie
8.
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 z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 14. 02.
2017 bolo prijaté nasledovné ukladacie uznesenie:
Uznesenie č. 1/2017/F:
OZ ukladá obecnému úradu v Porube zverejniť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Poruba

na úradnej tabuli obce a webovom portáli obce.
Zodp.: obecný úrad

Termín: do 15. 02. 2017

Vyhodnotenie:
Na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce Poruba bolo zverejnené „Vyhlásenie voľby
hlavného kontrolóra obce Poruba na obdobie rokov 2017-2023“ s termínom voľby 28. 03. 2017.
Úloha splnená vypúšťa sa z evidencie.
K bodu č. 4
V tomto bode starostka oznámila, že na obecný úrad boli v stanovenej lehote doručené dve žiadosti
vyzvala poslancov aby doručené obálky otvorili a skontrolovali, či sú u každého kandidáta doručené
všetky potrebné dokumenty. Následne vyzvala kandidátov aby sa predstavili. Ako prvý vystúpil
RSDr. Tomáš Konuš a následne pán Andrej Kovačovský. Po odprezentovaní oboch kandidátov
pristúpilo obecné zastupiteľstvo k voľbe. V prvom kole volieb získal RSDr. Tomáš Konuš 5 hlasov
a pán Andrej Kovačovský 0 hlasov. Druhé kolo volieb nebolo potrebné. Novým kontrolórom obce
Poruba sa stal RSDr. Tomáš Konuš. Starostka pogratulovala pánovi Konušovi a pánovi
Kovačovskému poďakovala za účasť. Pán RSDr. Tomáš Konuš poďakoval obecnému zastupiteľstvu
za prejavenú dôveru.
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo obce Poruba v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
volí
Do funkcie hlavného kontrolóra obce Poruba na volebné obdobie rokov 2017 – 2023 pána RSDr.
Tomáša Konuš.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov
K bodu č. 5
V tomto bode starostka informovala, že bolo ukončené verejné obstarávanie na
odkanalizovanie aglomerácie Nedožery – Brezany, ktorej sme súčasťou. Vyhrala firma Eurovia.
Tiež uviedla, že si netrúfa povedať, kedy práce začnú, pretože v štáte je zla finančná situácia
a nebola vytvorená finančná rezerva.
-

Ďalej informovala, že dala spraviť cenovú ponuku na prestrešenie exitujúcej tribúny na
futbalovom ihrisku. Oslovila miestnu firmu Kozák, Boško, ktorá vyčíslila prestrešenie na
sumu 7 500,00 €. Vyzvala poslancov aby sa k danej ponuke vyjadrili. Poslanec Beňo
uviedol, že z estetického hľadiska by to bolo dobré, ale že aj futbalové mužstvo by malo byť
aktívne pri prácach. Poslanec Lacko povedal, že podľa neho je to dobrý nápad, ale súhlasil
by s tým v tom prípade, keby futbalisti dokončili najprv nádrže na vodu, na ktoré dostali
peniaze. Poslankyňa Píšová sa tiež priklonila k názoru, že najprv si majú futbalisti dokončiť

jednu vec, na ktorú im boli vyčlenené peniaze a potom môžu dostať ďalšie financie na
dobudovanie tribúny. Poslankyňa Píšová by navrhovala financie využiť na opravu chodníku.
Poslanci o prestrešení tribúny hlasovali nasledovne:
Hlasovanie:
Za: 2 poslancov
Proti: 2 poslancov
Zdržal sa: 1 poslancov
Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov
Prestrešenie tribúny na futbalovom ihrisku nebolo poslancami schválené . V tejto súvislosti sa
poslanec Lacko ponúkol, že zorganizuje stretnutie s vedením TJ Magura Poruba a dohodne sa na
dokončovacích prácach spojených s nádržami, aby boli funkčné a využívané.
-

V tomto bode starostka tiež informovala, že dala vyhotoviť cenovú ponuku na opravu cesty
pri kostole. Firma Strabag s. r. o. opravu cesty vyčíslila na sumu 14 000,00 €. Dodala, že
podľa nej je suma vysoká a bolo by zbytočné ju opravovať pred tým ako bude vybudovaná
kanalizácia. Poslanci súhlasili s jej názorom a opravu cesty neschvaľujú. Cenová ponuka
tvorí prílohu k zápisnici.

V tomto bode starostka ďalej informovala, že bol vyhotovený dopravný pasport pre
križovatku pri bývalej „dobrotke pajte“, podľa ktorého je potrebné zakúpenie 8 dopravných značiek
v cene 410,00€. Poslanci zakúpenie značiek 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
Zakúpenie 8 dopravných značiek spolu s príslušenstvom v cene 410,00 € podľa dopravného
pasportu do križovatky pri bývalej „dobrotke pajte“.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov
Ďalej starostka informovala o možnosti dobudovania telocvične, na ktorú boli vyhotovené projekty
a vydané stavebné povolenie v sume 168 tisíc eur. Obec by si musela vziať úver vo výške 150 tisíc
eur. Vyzvala poslancov, aby vyjadrili svoj názor. Poslanec Lacko vyjadril súhlas so vzatí úveru,
pretože s dobudovaním telocvične sa rozšíria možnosti pre športové aktivity. K úveru sa vyjadril aj
hlavný kontrolór, ktorý tvrdí, že pokiaľ chceme niečo spraviť pre občanov je vzatie úveru
zmysluplné, pretože bez úveru by to obce nebola schopná zabezpečiť a odporúča obecnému
zastupiteľstvu jeho schválenie. Poslanci návrh na vzatie úveru 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
Účelové vzatie úveru na dobudovanie telocvične vo výške 150 tisíc eur.
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov
V tomto bode poslanec Peter Beňo prečítal žiadosť o prenájom obecného pozemku, ktorú
doručil pán Maroš Mečiar, prevádzkovateľ Urbárskej krčmy. V žiadosti uvádza, že má záujem
o prenájom parcely č. 137 „E“ KN Poruba vo vlastníctve obce a to vo výmere 10 m2. Danú výmeru
by chcel využiť na rozoberateľnú drevenú podlahu počas letných mesiacov, pre skvalitnenie služieb
zákazníkom. Žiadosť tvorí prílohu k zápisnici. Poslanec Beňo uviedol, že žiadosť prejednávala
komisia výstavby, životného prostredia a verejného poriadku spolu so žiadateľom pánom Marošom
Mečiarom. Komisia vydala stanovisko, ktoré tvorí prílohu k tejto zápisnici a doporučuje obecnému
zastupiteľstvu žiadosť schváliť. Poslanci sa dohodli na prenajatí daného pozemku na dobu 10 rokov
a za ročný poplatok vo výške 120,00 €.
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 parcely č. 137 „E“ KÚ Poruba vo vlastníctve obce vo výmere 10 m2 pánovi Marošovi
Mečiarovi, trvale bytom Záhradná 106/6, Kanianka na dobu desať rokov, za ročný poplatok
120,00€ .
Hlasovanie:
Za: 5 poslancov
Proti: 0 poslancov
Zdržal sa: 0 poslancov
Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov
-

-

-

V tomto bode tiež starostka uviedla, že obec Poruba podala žiadosť o zrušenie skladu
civilnej ochrany na Okrený úrad v Prievidzi, odbor krízového riadenia. Zrušenie CO skladu
bolo Okresným úradom povolené. CO sklad sa nachádzal v budovej starej školy, ktorá je z
časti využívaná ako posilňovňa a po vyprázdnení CO skladu by sa posilňovňa mohla
rozšíriť.
Ďalej informovala o katastrofálnom stave tzv. bieleho jarku, ktorý ľudia sústavne znečisťujú
odpadov všetkého druhu. Obec zabezpečuje separovanie odpadu a je smutné, že občania to
nerešpektujú a znečisťujú životné prostredie.
Ako posledný v tomto bode vystúpil hlavný kontrolór obce RSDr. Tomáš Konuš a
predniesol správu z vykonanej kontroly riešenia diskusných príspevkov odznelých na
zasadnutiach OZ, ktorá tvorí prílohu k zápisnici.

K bodu č. 6
V diskusií vystúpil pán Peter Pieš s otázkou, že ako je možné, že počas ROEP-u vykonaného

v našej obci došlo k prepisu pozemku vo vlastníctve jeho otca na iného vlastníka. Starostka spolu
s poslancami pánovi Piešovi vysvetlila, že obec nie je zodpovedná za vykonané zmeny je potrebné
aby sa obrátil na Okresný úrad v Prievidzi, katastrálny odbor.
K bodu č. 7
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. 8
V závere starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie o 19:55 hod.

Ing. Helena Čavojská
starostka obce

Overovatelia:
Ing. Eva Foltánová
Richard Pišťánek

Zapísala:
Monika Rybárová

