
 Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

z IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa 28. 08. 2018 o 18, 00 hod. 

v sále kultúrneho domu. 

 

IV./2018 

Pod. č. 407/2018 - 1062  

 

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 František Horváth, poslankyňa Martina Píšová a Hlavný kontrolór 

obce svoju neprítomnosť ospravedlnili. 

 

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. Zámer odpredaj časti parcely č. 141/9 KÚ Poruba 

5. Použitie rezervného fondu a 4. úprava rozpočtu obce 

6. Stanovisko hl. kontrolóra obce 

7. Spravovanie areálu OZ Klub športu  

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:  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 26. 06. 2018 nebolo 

prijaté žiadne ukladacie uznesenia. 



 

K bodu č. 4 

 V tomto bode starostka uviedla, že na obecný úrad bola doručená žiadosť od pána Jaroslava 

Gebrlína, ktorý má záujem odkúpiť pozemok vo vlastníctve obce nachádzajúci sa vedľa bytovky, 

v ktorej menovaný býva. Pozemok chce kúpiť za účelom zriadenia malej záhradky a skladu na 

náradie. Starostka obecnému zastupiteľstvu predložila katastrálnu mapu s vyznačením parciel č. 

150/1 EKN a p. č. 141/9 CKN  a uviedla, že na parcele č. 141/9 sa nachádza chodník, ktorý by bol 

geometrickým plánom vyňatý na náklady pána Jaroslava Gebrlína a ostal by vo vlastníctve obce. 

Vyzvala poslancov aby sa vyjadrili. Poslanec Beňo sa vyjadril, že obec daný pozemok nevyužíva 

a navrhuje aby bol schválený zámer odpredaja. Poslanci so schválení zámeru odpredaja 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  

Zámer odpredaja nepotrebného majetku obce –  parcelu č. 150/1 KÚ Poruba, parcela registra „E“ 

vo výmere 38 m2 a parcelu č. 141/9 KÚ Poruba, parcela registra „C“ vo výmere 410 m2 , z ktorej 

bude geometrickým plánom vyňatá výmera existujúceho chodníku vo vlastníctve obce Poruba na 

náklady  záujemcu pána Jaroslava Gebrlína, bytom Poruba č. 55/a. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov 

 

 

K bodu č. 5  

 

 V tomto bode starostka uviedla, že do konca augusta je možné upravovať rozpočet a navrhla 

rozpustenie časti rezervného fondu obce vo výške 48 878,63 €. Uvedenú sumu navrhla využiť 

nasledovne: 18 878,63 € na kapitálové výdavky a 30 000,00 € na mimoriadnu splátku úveru. 

Z kapitálových výdavkov by bolo hradené spolufinancovanie projektu Obnova obecného úradu, tiež 

vzniknuté náklady naviac pri výmene okien nad schodiskom a materiál použitý na opravu miestnej 

kaplnky. K uvedenému využitiu finančných prostriedkov nemali poslanci pozmeňujúce návrhy 

a rozpustenie rezervného fondu a úpravu rozpočtu 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  

1. Rozpustenie časti rezervného fondu celkom vo výške 48 848,63 € a jeho použitie na kapitálové 

výdavky (vo výške 18 848,63 €) a mimoriadnu splátku úveru (vo výške 30 000,00 €). 

2. Štvrtú úpravu rozpočtu obce pre rok 2018 a to zapracovaním čiastky 48 848,63 do 



disponibilných zdrojov pre mimoriadnu splátku úveru a financovanie kapitálových výdavkov 

obce. 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov 

 

K bodu č. 6 

 

 V tomto bode starostka predniesla Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu 

rozpustenia rezervného fondu obce. Hlavný kontrolór v ňom uvádza, že rozpustenie rezervného 

fondu je v súlade s príslušnými vyhláškami MF SR a zákona o rozpočtových pravidlách 

a doporučuje Obecnému zastupiteľstvu návrh schváliť. Stanovisko k návrhu na rozpustenie 

rezervného fondu obce Poruba tvorí prílohu k 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 rozpustenia časti rezervného fondu na 

kapitálové výdavky obce a mimoriadnu splátku úveru a k zmene rozpočtu v súvislosti s rezervným 

fondom. 

 

K bodu č. 7 

 

 V tomto bode starostka pripomenula, že približne pred rokom obecné zastupiteľstvo 

diskutovalo o tom ako bude spravovaný areál Klubu športu a vyzvala predsedníčku Milenu 

Škultétyovú aby sa vyjadrila. Pani Milena Škultétyová uviedla, že po prekonzultovaní danej veci 

s členmi Klubu športu navrhuje aby areál bol spravovaný správcami a väčšie práce budú 

vykonávané naďalej brigádnicky členmi Klubu športu a tiež budú požadovať úľavu pre svojich 

členov. Na túto informáciu zareagoval poslanec Pišťánek  že sa mu nepáči aby úľavu mali mať len 

členovia Klubu športu, pretože v areáli svojou prácou vo veľkej miere pomáhajú hasiči tak prečo by 

aj oni nemohli mať úľavu. Na to reagoval aj poslanec Lacko, že sa mu nepáči keď DHZ organizuje 

hasičskú súťaž tak za areál zaplatia 20 € pričom areál musia pred súťažou upratať vykosiť a po 

súťaži znovu upratať. Futbalové ihrisko tiež využívajú a zaň platiť nemusia. Predsedníčka 

Škultétyová uviedla, že to bol len návrh ale o všetkom sa dá rozprávať aj o spravovaní aj o úľavách 

no na druhej strane si myslí, že 20 € za taký veľký areál nie je veľa. Starostka uviedla, že prerokuje 

so súčasnými správcami možnosti spravovania areálu ale navrhla by rovnaké podmienky ako sú aj 

pri spravovaní areálu TJ Magura Poruba. Dodala, že bežné výdavky a údržba bude preplácaná 

z rozpočtu obce. Tiež dodala, že Klub športu má záväzok do konca roka opraviť poškodený 

makrolon na ihrisku. K spravovaniu nemali poslanci ďalšie výhrady 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 

 

Prevádzkovanie areálu OZ Klub športu Poruba správcami obce za tých istých podmienok ako je 

spravovaný futbalový areál TJ Magura Poruba. 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov 

 

 

K bodu č. 8 

 

V tomto bode starostka informovala, že dňa 15. 8. 2018 sa na Obecnom úrade v Porube 

konalo stretnutie, ktoré bolo zvolané za účelom koordinácie rekonštrukcie mosta na ceste III. triedy, 

č. 1799-004 a výstavby kanalizácie obce Poruba. Uviedla, že most sa začne rekonštruovať na jar 

2019 v prípade, že dopravný inšpektorát schváli rozkopávku mosta. Problém nastal z dôvodu, že na 

obchádzkovej trase sa buduje kanalizácia a kolízia bude trvať do konca septembra 2018 s tým, že 

povrch vozovky bude v dočasnej štrkovej úprave. Z daného stavu je znepokojená aj SAD Prievidza, 

pretože sa obávajú, že nebudú schopný zabezpečiť dopravu na obchádzkovej trase. Starostka 

dodala, že je potrebné aby boli občania trpezliví a zhovievaví. 

Ďalej starostka uviedla, že zo strany správcov športového areálu dostala podnet na 

plynofikáciu futbalových kabín. Dala vypracovať cenovú ponuku na plynofikáciu budovy, ktorá 

bola vyčíslená na sumu 13 400€ + cena za výkopové práce. Dodala, že obec by zo súčasného 

rozpočtu nebola schopná takúto položku uhradiť a preto navrhuje aby sa touto otázkou zaoberalo 

nasledujúce obecné zastupiteľstvo. O slovo sa prihlásil správca pán Bilka, ktorý sa opýtal či by 

nebolo možné tento rok vybudovať aspoň plynovú prípojku a ostatné práce by sa realizovali budúci 

rok a či by bolo možné zakúpiť nové vchodové dvere. Starostka uviedla, že nové dvere sa môžu 

zakúpiť ale do ďalších prác by sa už nepúšťala. 

V tomto bode starostka všetkých pozvala na Deň obcí pravnianskej doliny, ktorý sa bude 

konať 15.09. 2018 v Nitrianskom Pravne so začiatkom o 13.00 hodine. 

Ako posledné sa starostka v tomto bode opýtala poslanca Čavojského čo sa deje s vlekom, 

pretože sú to už skoro dva roky a doposiaľ sa z predloženého investičného zámeru nič 

nezrealizovalo. Poslanec Čavojský povedal, že nejaké brigádnické práce sa zrealizovali minulý rok, 

ďalej dodal, že Michal je zaneprázdnený a ďalej sa bude možno pokračovať, keď urbár vyťaží 

drevo. 

V závere starostka poďakovala členom DHZ Poruba za zorganizovanie tohto ročných osláv 

SNP.  

 

K bodu č. 9 

   

 V diskusií nikto nevystúpil. 

 

 

K bodu č. 10 

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. 11 

         V závere starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie o 19:05 hod. 

 

 

 

         Ing. Helena Čavojská 

                         starostka obce 

 

 

 

Overovatelia:                  Zapísala:                                    

Ing. Eva Foltánová         Monika Kováčová 

Jozef Bilka 


