
 Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa 26. 06. 2018 o 18, 00 hod. 

v sále kultúrneho domu. 

 

III./2018 

Pod. č. 342/2018 - 835  

 

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 6 poslancov, čím bolo 

uznášania schopné. Poslanec Jozef Bilka a poslankyňa Martina Píšová svoju neprítomnosť 

ospravedlnili. 

 

Program: 

1. Zahájenie 

2. Voľba návrhovej komisie: Peter Beňo, Tibor Lacko a Pavol Čavojský, overovatelia: 

František Horváth a Ing. Eva Foltánová, sčitátor: Pavol Čavojský, zapisovateľka:  Monika 

Rybárová 

3. Kontrola uznesenia z posledného OZ 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 

5. Záverečný účet obce za rok 2017 a stanovisko hl. kontrolóra 

6. Určenie počtu poslancov a úväzok starostu pre nové volebné obdobie  

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:  6 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: 6 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 15. 05. 2018 nebolo 

prijaté žiadne ukladacie uznesenia. 



 

K bodu č. 4 

 V tomto bode hlavný kontrolór obce predniesol Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 

2018, ktorý tvorí prílohu k zápisnici. 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  

Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na II. polrok 2018. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov 

 

 

K bodu č. 5  

 

 V tomto bode sa k záverečnému účtu vyjadril hlavný kontrolór obce RSDr. Tomáš Konuš. 

Zhodnotil, že záverečný účet je v súlade so zákonom a zodpovedá požiadavkám vyplývajúcich zo 

zákona č. 583/2004 Z. z. na základe predložených účtovných dokladov a zhodnotenia ich 

prezentácie, predložený návrh záverečného účtu obce Poruba, odporúča schváliť. Stanovisko HKO 

k návrhu záverečného účtu berie obecné zastupiteľstvo na vedomie a tvorí prílohu k tejto zápisnici. 

 

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 a stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu za rok 2018 

 

Ďalej v tomto bode starostka vyzvala poslankyňu Foltánovú, ako členku finančnej komisie 

aby sa vyjadrila k predloženému návrhu záverečného účtu obce. Poslankyňa Foltánová uviedla, že 

finančná komisia nemá k predloženému návrhu žiadne pripomienky. Starostka vyzvala poslancov 

k hlasovaniu. Návrh záverečného účtu obce bol 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  

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 



Hlasovanie: 

Za: 6 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov 

 

K bodu č. 6 

 

 V tomto bode starostka uviedla, že je potrebné schváliť počet poslancov na nasledujúce 

volebné obdobie 2018 – 2022. Podľa počtu obyvateľ môže mať obecné zastupiteľstvo 7 -9 

poslancov. Starostka navrhla 7 poslancov z doterajších skúseností a vyzvala poslancov aby vyjadril 

svoj návrh. Poslanci Lacko, Beňo, Horváth, Pišťánek a Foltánová vyjadrili súhlas so znížením počtu 

poslancov na 7. Poslanec Čavojský sa vyjadril, že zníženie počtu poslancov na 7 má svoje výhody 

a nevýhody ale on so znížením nesúhlasí.   

 

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 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poruba určuje v súlade s § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 

2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Poruba na 7. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 1 poslancov 

Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov 

 

 Ďalej starostka uviedla, že taktiež je potrebné schválenie úväzku pre starostu na nasledujúce 

volebné obdobie 2018 – 2022. Starostka navrhla 100 % úväzok a všetci poslanci s týmto návrhom 

súhlasili. 

 

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 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poruba určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 

2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Poruba takto: plný úväzok na 100 %. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov 



 

 

K bodu č. 7 

 

  V tomto bode starostka uviedla, že na predchádzajúcom zastupiteľstve predniesla svoj 

návrh na zakúpenie nových stolov a stoličiek do sály kultúrneho domu z dôvodu, že súčasné 

zariadenie je už zničené v dôsledku prevážania na akcie organizované v športovom areály 

a zapožičiavanie občanom. Tiež navrhla vybudovanie prístavby k futbalovým šatniam, ktorá by 

slúžila na uskladnenie súčasných stolov a stoličiek. K prednesenému návrhu sa vyjadril poslanec 

Lacko, ktorý vyjadril súhlas so zakúpením nových stolov a stoličiek a aj s vybudovaním prístavby. 

Poslanec Čavojský vyjadril nesúhlas k zakúpeniu nového zariadenia následne uviedol, že starostka 

urážala niektorých poslancov no nevedel povedať kedy a koho. Starostka následne vyzvala 

poslancov k hlasovaniu najskôr o zakúpení nového zariadenia do sály kultúrneho domu a následne 

o vybudovaní prístavby k budove futbalových kabín.   

 

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 

 

Nákup zariadenia do sály kultúrneho domu. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 poslancov 

Proti: 1 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 

 

schvaľuje 

 

Prístavbu určenú na skladové priestory k budove futbalových kabín. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 1 poslancov 

Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov 

 

Ďalej v tomto bode uviedla, že Okresný úrad Trenčín vydal Vyhlášku č. 1/2018 z 1. júna 

2018, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Trenčianskeho kraja na 

roky 2016 -2020. Z dôvodu, že počet obyvateľov v našej obci prevyšuje 1000, obec má povinnosť 

vypracovať Program odpadového hospodárstva obce Poruba v súlade s POH kraja. POH obce bude 

vypracovávať spôsobilá osoba a obec to bude stáť približne 200,00 eur. 

V tomto bode tiež starostka informovala, že 30. 06. 2018 t. j. v sobotu sa uskutoční 4. ročník 

futbalového turnaja „vyslúžilcov“ v Kľačne a všetkých srdečne pozýva. Tak isto všetkých pozýva aj 



na každoročné oslavy SNP, ktoré sa uskutočnia 25. 08. 2018. Dodala, že tento rok je organizátorom 

DHZ Poruba. 

Ďalej starostka uviedla, že by mala záujem o umiestnenie kamier v športovom areály 

z dôvodu viacnásobného poškodenia obecného majetku. Chcela by poprosiť o radu aj poslanca 

Bilku, keď bude prítomný aké by boli možnosti použitia kamerového systému. 

V tomto bode tiež uviedla, že na obecný úrad bola doručená žiadosť o ukončenie nájomnej 

zmluvy pánom Milanom Malackým, ktorý býval v bytovom dome č. 487/3 – dvojizbový. 

O predmetný byt prejavil záujem súčasný nájomník Norbert Gebrlín, ktorý býva v jednoizbovom 

byte č. 10. Na jednoizbový byt obec evidovala viacero žiadostí po ohlásení jednotlivých žiadateľov 

prejavil záujem pán Miloš Beláň, ktorý je členom DHZ Poruba. Starostka navrhla aby obecné 

zastupiteľstvo schválilo pridelenie dvojizbového bytu č. 3 v bytovom dome 487 Norbertovi 

Gebrlínovi a pridelenie jednoizbového bytu č. 10 v bytovom dome 487 Milošovi Beláňovi. Poslanci 

s návrhom jednohlasne súhlasili.  

 

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 bytu č. 487/3 – dvojizbový – Norbertovi Gebrlínovi na obdobie od 01. 08. 2018 – 31. 07. 

2021. 

Pridelenie bytu č. 487/10 – jednoizbový – Milošovi Beláňovi (Malinová) na obdobie od 01. 08. 

2018 – 31. 07. 2021 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov 

 

Ďalej v tomto bode starostka informovala, že na obec bola doručená žiadosť od sociálnej 

sestry o pomoc pri riešení sociálnej situácie nášho občana pána Jaroslava Račeka. Menovaný 

má trvalý pobyt len obec Poruba čiže je bezdomovec, no v obci sa už viac ako 20 rokov nezdržiava. 

Menovaný bol prijatý do Nemocnice v Bojniciach , keďže je bezprístrešný a imobilný po prepustení 

z nemocnice je obec povinná zabezpečiť zariadenie do ktorého bude umiestnený a samozrejme aj 

hradiť náklady spojené s umiestnením. Náklady sa môžu pohybovať okolo 700 eur mesačne a viac. 

Je to nepríjemná situácia ale obec nemá možnosť akoby sa jej mohla vyhnúť. 

Ďalej tiež informovala o spracovaní a implementácií akčného plánu regiónu Horná Nitra, 

ktorým by sa zabezpečilo urýchlenie výstavby  cesty R2. 

Na konci tohto bodu starostka informovala obecné zastupiteľstvo, že na obec bola doručená 

žiadosť o zriadenie vecného bremena od firmy Comtel, spol. s.r.o. na parcely č. 30, 599 a 600 KÚ 

Poruba vo vlastníctve obce pre zabezpečovanie údržby vybudovanej vodovodnej prípojky. Poslanec 

Pišťánek sa vyjadril, že zriadenie vecného bremena by sa im malo schváliť. Keby sa im vecné 

bremeno neschváli len by sme im sťažovali prácu a blokovali ich. Následne starostka vyzvala 

poslancov k hlasovaniu. Zriadenie vecného bremena poslanci 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 

 

Zmluvu o zriadení vecného bremena na parcelu č. 30 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 306 

m2, parcelu č. 599 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 216 m2 a parcelu č. 600 – zastavané 

plochy a nádvoria vo výmere 322 m2.  

 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov 

 

 

K bodu č. 8 

   

 V diskusií vystúpil poslanec Čavojský, ktorý uviedol, že počas budovania kanalizácie bude 

v obci ťažké obdobie a že občania budú mať určite výhrady a námietky.  

Poslanec Beňo uviedol, že pri jeho dome už začali s výkopom a dodal, že pracovníci boli veľmi 

ústretoví a komunikovali s ním v ktorom mieste by bola prípojka vyhovujúca. Vyjadril spokojnosť 

nad ich prístupom. 

V diskusií vystúpil aj poslanec Pišťánek, ktorý poprosil starostku aby kontaktovala kompetentné 

osoby pri výstavbe kanalizácie, aby ťažké mechanizmy nechodili po ceste, ale aby boli prevážané 

z dôvodu, že môžu potrhať asfalt. Starostka prisľúbila, že sa pokúsi daný návrh predebatovať.  

 

 

K bodu č. 9 

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

schválený. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 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 19:30 hod. 

 

 

 

         Ing. Helena Čavojská 

                         starostka obce 

 

 

 

Overovatelia:                  Zapísala:                                    

Ing. Eva Foltánová         Monika Rybárová 

František Horváth 


