
 Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa 16. 05. 2017 o 18, 00 hod. 

v sále kultúrneho domu. 

 

III./2017 

Pod. č. 359/2017-140 

 

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, Peter Beňo, Richard Pišťánek a poslankyňa 

Martina Píšová svoju neprítomnosť ospravedlnili. 

 

Program: 

1. Zahájenie 

2. Voľba návrhovej komisie: Ing. Henrieta Gebrlínová, Tibor Lacko a Pavol Čavojský, 

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

Rybárová 

3. Kontrola uznesenia z posledného OZ 

4. Správa Hlavného Kontrolóra obce o následnej finančnej kontrole 

5. Zmena Rozpočtu obce na rok 2017 

6. Prijatie úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky a zabezpečenie formou 

blankozmenky 

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:  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 28. 03. 

2017 nebolo prijaté žiadne ukladacie uznesenie: 

 

K bodu č. 4 

V tomto bode Hlavný kontrolór obce Poruba predniesol správu z vykonanej následnej finančnej 

kontroly č. 2. Uviedol, že pri hotovostných a bezhotovostných finančných operáciách sa postupuje 

v súlade so zákonom a počas kontroly neboli zistené závažné nedostatky. Správa HKO obce tvorí 

prílohu k tejto zápisnici. 

 

K bodu č. 5 a 6 

 V tomto bode starostka uviedla, že spolu s poslankyňou Foltánovou navštívili viacero bánk, 

kde si dali vytvoriť ponuky na úver vo výške 150 000,00 eur pre financovanie investičnej akcie: “ 

Prístavba a rekonštrukcia športovej haly v Porube“. Najvýhodnejšia ponuka bola od Slovenskej 

záručnej a rozvojovej banky so sídlom v Trenčíne. Starostka tiež uviedla, že po schválení úveru 

bude potrebné verejné obstarávanie, kde už podnikla prvé kroky. Tiež dodala aby si aj poslanci 

uvedomili, že nejde len o odsúhlasenie vzatia úveru ale ide o množstvo vybavovania dokumentov, 

čo je nie len časovo náročné. K úveru vypracoval stanovisko HKO obce Poruba, ktoré predniesol 

a tiež tvorí prílohu k zápisnici. Starostka vyzvala poslancov aby hlasovali o prijatí úveru, 

zabezpečení úveru formou blankozmenky a o úprave rozpočtu na rok 2017. Vo všetkých prípadoch 

boli poslanci jednohlasne za. 

 

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  

Prijatie úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. vo výške 150 000,00 eur na 

financovanie investičnej akcie : „Prístavba a rekonštrukcie športovej haly v Porube“ za podmienok 

dohodnutých v úverovej zmluve. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 poslancov 

Proti: 0 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  

Zabezpečenie úveru formou blankozmenky obce. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 poslancov 

Proti: 0 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  

Úpravu rozpočtu obce na rok 2017 v súvislosti s prijatím úveru vo výške 150 000,00 eur.. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov 

 

 

K bodu č. 7 

 

V tomto bode starostka informovala, že dňa 03. 06. 2017 t. j. v sobotu sa v našej obci bude 

konať odvoz nebezpečného odpadu a elektro odpadu. 

Ďalej informovala o stretnutí s STVaK Banská Bystrica, kde bola podaná informácia, že 

naša aglomerácia je na posúdení verejného obstarávania už od októbra a nie je v kompetencií obce 

aby to to posúdenie urýchlila. 

Ďalej informovala, že v školskej jedálni pri MŠ Poruba boli opravené spotrebiče. 

V tomto bode tiež informovala, že v našej obci bol zrušený CO sklad, ktorý bol 

v priestoroch tzv. starej školy a tak vznikla voľná miestnosť. Navrhla miestnosť využiť na 

rozšírenie už existujúcej posilňovne. Tiaž dala vypracovať cenovú ponuku na výmenu okien na 

celej budove tzv. starej školy. Výmenu konzultovala aj s pamiatkových úradom, keďže budova sa 

nachádza v pamiatkovej ochrannej zóne. Výmena všetkých okien na budove spolu s montážou 

a žalúziami je 3 100,00 eur. Starostka uviedla, že je to zmysluplné, keďže budovu aktívne využívajú 

občania hlavne v časti spomínanej posilňovne. Vyzvala poslancov aby sa k danej veci vyjadrili 

a následne hlasovali. Voči výmene okien neboli výhrady a poslanci ju 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  

Vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške cca 3 100,00 eur na zakúpenie 

a osadenie okien na budove tzv. starej školy, v ktorej má priestory OZ Klub mládeže Poruba. 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov 

 

 



V tomto bode ďalej informovala o nahlásení čiernej skládky občianskym združením Tatry. 

Nahlásenie konzultovala s odborom životného prostredia. Uviedla, že je potrebné odstránenie 

skládky firmou, ktorú máme vysúťaženú na odvoz odpadu. Likvidácia skládky musí byť 

vydokladovaná. Starostka kontaktovala pani Bobokovú z firmy Marius Pedersen, ktorá bola skládku 

obhliadnuť. Dohodli sa, že odpad bude odvezený až po vysušení pôdy, pretože ťažké mechanizmy 

by pri nakladaní mohli zapadnúť. Cena za likvidáciu skládky sa môže vyšplhať na 5 000,00 eur.  

 

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  

Zabezpečenie odvozu nepovolenej skládky v lokalite tzv. bieleho jarku spoločnosťou Marius 

Pedersen a. s. po skončení daždivých dní a vysušení podložia. 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov 

 

Ďalej informovala o predĺžení nájomných zmlúv o pridelení bytov v bytovom dome č. 486 

a to byt č. 7 Danielovi Bobokovi na 3 ročné obdobie a v bytovom dome 487 byt č. 5 Viliamovi 

Vidovi na 3 ročné obdobie. Uviedla, že sa jedná o bezproblémových nájomníkov a navrhuje 

schváliť predĺženie zmlúv. 

 

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  

v súvislosti s ukončením platnosti doteraz uzatvorenej nájomnej zmluvy v obecnom nájomnom byte 

uzatvoriť novú na 3 ročné obdobie pre nájomníka pána Daniela Boboka – byt č. 7 v bytovom dome 

č. 486 a pána Viliama Vidu – byt č. 5 v bytovom dome č. 487 . 

 

Hlasovanie: 

Za: 5 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov 

 

 

K bodu č. 8 

   

V diskusií sa nikto nevyjadril. 

 

 



K bodu č. 9 

Pani poslankyňa Ing. Henrieta Gebrlínová prečítala 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. 10 

         V závere starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie o 19:00 hod. 

 

 

 

 

 

         Ing. Helena Čavojská 

                         starostka obce 

 

 

 

Overovatelia:                  Zapísala:                                    

Ing. Eva Foltánová        Monika Rybárová 

Jozef Bilka 


