
 Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa 15. 06. 2017 o 18, 00 hod. 

v sále kultúrneho domu. 

 

V./2017 

Pod. č. 467/2017-495 

 

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 8 poslancov, čím bolo 

uznášania schopné. Poslanec František Horváth svoju neprítomnosť ospravedlnil. 

 

Program: 

1. Zahájenie 

2. Voľba návrhovej komisie: Peter Beňo, Martina Píšová a Pavol Čavojský, overovatelia: Jozef 

Bilka a Ing. Eva Foltánová, sčitátor: Pavol Čavojský, zapisovateľka: Monika Rybárová 

3. Kontrola uznesenia z posledného OZ 

4. Prerokovanie tvorby a použitia rezervného fondu 

5. Úprava rozpočtu obce 

6. Stanovisko Hlavného kontrolóra obce 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Návrh na uznesenie 

10. 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:  8 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: 8 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 16. 05. 

2017 nebolo prijaté žiadne ukladacie uznesenie. 

 

 



K bodu č. 4, 5 a 6 

V týchto bodoch sa  prerokovávala tvorba rezervného fondu a jeho použitie a následná 

úprava rozpočtu. Starostka uviedla, že tvorba rezervného fondu je zo zákona povinná a jeho 

rozpustenie je možné len po schválení uznesenia obecným zastupiteľstvom. Uviedla, že pri 

rekonštrukcií telocvične sa zvýšili náklady a tak navrhuje aby sa rezervný fond použil na potrebnú 

injektáš telocvične, na rekonštrukciu strechy hasičskej zbrojnice a na náklady naviac pri 

zatepľovaní Obecného úradu a kultúrneho domu. Ďalej starostka prečítala stanovisko Hlavného 

kontrolóra obce k rozpusteniu rezervného fondu, v ktorom doporučuje Obecnému zastupiteľstvu 

návrh schváliť. Stanovisko tvorí prílohu k zápisnici. Poslanci k danému návrhu nemali námietky 

a návrh jednohlasne schválili.  

 

Hlasovanie: 

Za: 8 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Neprítomní pri 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 

 

schvaľuje 

1.Preúčtovanie prebytku do rezervného fondu podľa metodiky auditu vo výške 36 396,04 €. 

2.Rozpustenie rezervného fondu a jeho použitie na kapitálové výdavky (rekonštrukciu strechy na 

hasičskej zbrojnici a naviac náklady pri zatepľovaní Obecného úradu a kultúrneho domu (strešné 

kolektory), vo výške 36 396,04 €. 

 

K bodu č. 7 

 

V tomto bode starostka uviedla, že po dokončení telocvične bude potrebné zabezpečiť jej 

prevádzkovanie. Poslancovi Bilkovi dala za úlohu doručiť do 20. 09. 2017 návrh na prevádzkovanie 

telocvične. Tiež mu dala za úlohu prekonzultovať prevádzkovanie areálu Klubu športu 

s predsedníčkou.  

 

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 

1.Predsedovi komisie pre mládež a telovýchovu Jozefovi Bilkovi prerokovať s predsedníčkou 

Klubu športu podmienky prevádzkovania areálu Klubu športu. 

2.Predsedovi komisie pre mládež a telovýchovu Jozefovi Bilkovi vypracovať a predložiť návrh na 

prevádzkovanie telocvične do 20. 09. 2017. 

 

 Ďalej v tomto bode starostka spolu s poslancami prerokovávali využitie betónovej jamy 

v tzv. bielom jarku, ktorá je vo vlastníctve VJARSPOL-U. Obec by danú jamu mohla využívať pre 

uskladňovanie bio odpadu. Obec musí svoj zámer prekonzultovať s vedením VJARSPOL-U. 

 

 

 



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 prerokovať s vedením VJARSPOL-U, využitie betónovej jamy v blízkosti tvz. 

bieleho jarku na skládku bio odpadu 

 

 V tomto bode starostka tiež informovala o zneškodňovaní nepovolenej skládky v lokalite 

tvz. bieleho jarku. Následne po zneškodnení boli v danej lokalite nainštalované fotopasce. 

 Ďalej starostka pozvala prítomných na pripravované oslavy výročia SNP, ktoré sa budú 

konať 26. 08. 2017. Tiež pozvala prítomných  na Deň obci do Nitrianskeho Pravna 16. 09. 2017. 

 Ďalej informovala o voľbách do VÚC, ktoré sa budú konať 04. 11. 2017. 

 

K bodu č. 8 

   

V diskusií sa nikto nevyjadril. 

 

 

K bodu č. 9 

Pán poslanec Peter Beňo prečítala návrh uznesenia a ten bol poslancami jednohlasne 

schválený. 

 

Hlasovanie: 

Za: 8 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov 

 

K bodu č. 10 

         V závere starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie o 19:20 hod. 

 

 

 

 

 

         Ing. Helena Čavojská 

                         starostka obce 

 

 

 

Overovatelia:                  Zapísala:                                    

Ing. Eva Foltánová        Monika Rybárová 

Jozef Bilka 


