
 Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
 

zo VII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa 11. 12. 2018 o 18, 00 hod. 

v sále kultúrneho domu. 

 

VII./2018 

Pod. č. 550/2017 - 1520  

 

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 svoju neprítomnosť ospravedlnil. 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu obecného zasadnutia 

3. a) Návrh rozpočtu obce na rok 2019 a vyhliadkové rozpočty na roky 2020 - 2021 

b) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrh rozpočtu obce Poruba na rok 2019 

a k vyhliadkovým rozpočtom na roky 2020 a 2021 

4. Schválenie harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2019 

5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019 

6. Návrh VZN č. 2/2018 o miestnych daniach v obci Poruba 

7. Návrh VZN č. 3/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v obci Poruba na rok 2019 

8. Správa z vykonanej následnej finančnej kontroly č. 4/2018 

9. Schválenie projektového zámeru na predkladanie Žiadostí o NFP v rámci výzvy č. OPII-

2018/7/1 – DOP v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 

10. Doplnenie členov – neposlancov komisií pri OZ 

11. Informácia o možnosti zapojiť sa do projektu v rámci výzvy Operačný program Ľudské zdroje 

na podporu opatrovateľskej služby v obci Poruba 

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. Návrh na uznesenie 

15. Záver 

 

K bodu č. 1 

Starosta obce Ing. Tomáš Tóth otvoril VII. zasadnutie obecného zastupiteľstva a privítal 

prítomných. Do návrhovej komisie starosta obce navrhol Mgr. Róberta Tisaja, Zdenku Weissovú 

a Pavla Čavojského. Za overovateľov navrhol Ing. Stanislava Kurbela a Mareka Hrúza. Za sčitátora 

navrhol Tibora Lacku a za zapisovateľku Bc. Moniku Kováčovú. Tento návrh  bol jednohlasne 

schválený. 

 

Hlasovanie: 

Za:  6 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov 

 

K bodu č. 2 

V tomto bode starosta predniesol program zasadnutia obecného zastupiteľstva, ku ktorému 

poslanci nemali pozmeňujúce návrhy a jednohlasne ho schválili. 



 

Hlasovanie: 

Za: 6 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Neprítomní pri hlasovaní: 0 poslancov 

 

 

K bodu č. 3 

 

 V tomto bode sa prerokovával rozpočet obce na rok 2019 a roky 2020 – 2021. Starosta 

uviedol, že návrh bol v zákonnej lehote zverejnený na webovej stránke obce a na úradnej tabuli 

a neboli k nemu podané žiadne doplňujúce návrhy. Vyzval hl. kontrolóra obce aby sa vyjadril 

k predloženému návrhu. Hlavný kontrolór obce Poruba predniesol svoje stanovisko k návrhu 

rozpočtu, ktoré tvorí prílohu k zápisnici. Hl. kontrolór zhodnotil, že finančné zabezpečenie obce je 

dobré. Uviedol, že návrh rozpočtu je spracovaný v zmysle zákona a je v poriadku. Návrh rozpočtu na 

rok 2019 odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť a rozpočet na roky 2020 a 2021 zobrať na 

vedomie. Poslanci návrh rozpočtu na rok 2019 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 

 

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 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 

 

Berie na vedomie 

 

1.Návrh rozpočtu obce na roky 2020 - 2021 

2.Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019 

 

K bodu č. 4 

 

 V tomto bode starosta uviedol, že obecné zastupiteľstvo má zákonnú povinnosť zasadať 

minimálne každé tri mesiace v prípade potreby častejšie. Navrhol aby sa pokračovalo v tradícií 

a zasadnutia obecného zastupiteľstva sa budú konať vždy v utorok o 18-tej hodine v sále kultúrneho 

domu. Následne predniesol plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019, ktorý tvorí prílohu 

k zápisnici. K plánu neboli pripomienky a poslanci ho 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 

 

Plán zasadnutí OZ v roku 2019 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov 

 

 

K bodu č. 5 

  

 V tom to bode hl. kontrolór predniesol Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na 

I. polrok 2019. K Návrhu plánu kontrolnej činnosti nemal nikto pripomienky a bol poslancami 

jednohlasne schválený. Návrh plánu kontrolnej činnsoti je súčasťou príloh. 

   

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 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti  na I. polrok 2019 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov 

 

K bodu č. 6 

 

 V tomto bode sa schvaľoval návrh VZN č. 2/2018 o miestnych daniach na rok 2019. Návrh 

bol v zákonnej lehote zverejnený na webovej stránke obce a na úradnej tabuli a neboli k nemu podané 

žiadne pripomienky. Sadzby daní a poplatkov ostávaju pre rok 2019 rovnaké ako v roku 2018. 

 

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 

 

Návrh VZN č. 2/2018 o miestnych daniach 

 



Hlasovanie: 

Za: 6 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov 

 

K bodu č. 7 

 

V tomto bode sa schvaľoval návrh VZN č. 3/2018 o miestnom poplatku za komunálny odpad 

a drobné stavebné odpady na rok 2019. Návrh bol v zákonnej lehote zverejnený na webovej stránke 

obce a na úradnej tabuli a neboli k nemu podané žiadne pripomienky. Poplatky sa oproti roku 2018 

nezmenili. 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 

 

Návrh VZN č. 3/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov 

 

K bodu č. 8 

 

 V tomto bode predniesol Hlavný kontrolór obce Správu z vykonanej následnej finančnej 

kontroly č. 4/2018, ktorá tvorí prílohu k zápisnici. Uviedol, že kontrolované boli mesiace júl, august, 

september 2018. Pri kontrole nezistil žiadne závažné nedostatky. 

 

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 hlavného kontrolóra z vykonanej následnej finančnej kontroly č.4/2018 

 

K bodu č. 9 

 

 V tomto bode starosta uviedol, že obec má možnosť zapojiť sa do výzvy Úradu podpredsedu 

vlády pre investície a informatizáciu  a uchádzať sa o NFP na vybudovanie verejných wifi zón v obci. 

Je potrebné aby predloženie žiadosti schválilo obecné zastupiteľstvo. Uviedol, že pre obec je táto 

výzva výhodná, pretože obec nemusí znášať žiadne spolufinancovanie. Zo získaných financií by obec 

mohla vybudovať 2 alebo 3 wifi zóny a to napríklad v okolí obecného úradu a v športovom areáli. 

Starosta dodal, že podávanie žiadosti a vykonanie verejného obstarávania bude zabezpečovať on sám 

aby obec ušetrila financie. Poslanec Tisaj uviedol, že plne podporuje tento návrh a z vlastnej 

skúsenosti vie, že je vhodné obmedziť priestor pre využívanie telekomunikačných služieb. Ostatný 



poslanci nemali pripomienky a predloženie žiadosti 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 

 

Podanie ŽoNFP v rámci Výzvy Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, Operačný 

program Integrovaná infraštruktúra – „Wifi pre Teba“ 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov 

 

 

K bodu č. 10 

 

 V tomto bode starosta vyzval predsedov komisií aby predložili svoje návrhy na doplnenie 

členov komisií - neposlancov a nových zapisovateľov z dôvodu, že Bc. Monika Kováčová sa vzdala 

zapisovateľstva v dvoch komisiách. 

Predseda komisie výstavby, verejného poriadku a životného prostredia Ing. Stanislav Kurbel navrhol 

za členov – neposlancov Maroša Kučeru a Ing. Annu Zwillingovú. 

Predseda komisie pre financie a rozpočet Mgr. Róbert Tisaj za členku – neposlankyňu navrhol 

PaedDr. Janu Tóthovú. 

Predsedkyňa komisie pre školstvo a kultúru Zdenka Weissová navrhla za členov – neposlancov Ing. 

Erika Kližana a Mgr. Luciu Čavojskú. 

Predseda komisie pre mládež a telovýchovu Marek Hrúz navrhol za člena – neposlanca Miroslava 

Gaman st. 

Predseda komisie za účelom ochrany verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie Pavol Čavojský 

navrhol za zapisovateľa Jozefa Bilku. 

Predseda komisie pre vybavovanie sťažností podľa zásad Tibor Lacko navrhol za zapisovateľku 

Zdenku Weissovú. 

K predloženým návrhom o doplnenie členov a zapisovateľov nemali poslanci pripomienky 

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 

 

volí 

1. Zapisovateľa Komisie za účelom ochrany verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie: 

Jozef Bilka 

2. Zapisovateľa Komisie pre vybavovanie sťažností podľa zásad: Zdenka Weissová 

 

3. Členov komisie: 

 

pre financie a rozpočet: PaedDr. Janu Tóthovú 



 

pre mládež a telovýchovu: Miroslava Gamana  

 

pre školstvo a kultúru Ing. Erika Kližana, Mgr. Luciu Čavojskú 

 

výstavby, verejného poriadku a životného prostredia: Maroša Kučeru, Ing. Annu Zwillingovú 

 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

Neprítomní na hlasovaní: 0 poslancov 

 

K bodu č. 11 

  

 V tomto bode starosta informoval, že obec má možnosť zapojiť sa do výzvy na podporu 

opatrovateľskej služby. V súčasnosti obec zamestnáva jednu opatrovateľku na plný úväzok a jednou 

na polovičný úväzok. V prípade získania finančného príspevku by bola hradená plná výška mzdy 

opatrovateľky čím by sa odbremenil rozpočet obce. K žiadosti je  však potrebné doložiť množstvo 

potvrdení a termín na predloženie žiadosti je hraničný - 07. 01. 2019. Starosta však bude robiť všetko 

pre to aby sme žiadosť stihli podať. V prípade, že by obec NFP získala znamenalo by to zvýšenie 

administratívnych prác a museli by sme sa zaoberať posilnením tímu na obecnom úrade. Poslanec 

Tisaj sa vyjadril, že termín na podanie žiadosti je naozaj hraničný a vyťaženosť na obecnom úrade je 

veľká a treba myslieť hlavne na to aby to obec utiahla z rozpočtu. Starosta dodal, že predkladanie 

žiadosti nemusí schváliť obecné zastupiteľstvo a túto informáciu berie len na vedomie.  

 

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 

Informáciu o možnosti zapojiť sa so ŽoNFP v rámci výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny v rámci programu Ľudské zdroje na zlepšenie opatrovateľskej služby v obci Poruba a 

hraničným termínom podávania ŽoNFP. 

 

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 prípravu podkladov a podanie ŽoNFP v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 

ak budú k dispozícií potrebné potvrdenia z príslušných orgánov.  

Zodp.: starosta obce       Termín: do 7. januára 2018 

 

 

 

K bodu č. 12 

 

 V tomto bode starosta informoval, že na obecný úrad bola 19. 11. 2018 doručená žiadosť 



o súhlas s umiestnením prípojky vody, plynu, elektriny a potrubia pod obecnou parcelou od Martina 

Škultétyho a jeho partnerky Ľudmily Foltánovej, ktorá tvorí prílohu k zápisnici. Starosta prečítal celú 

žiadosť a uviedol, že pán Škultéty a pani Foltánová mali v stavebnom povolení uvedené vedenie 

inžinierskych sieti  cez pozemok rodičov, ale svojvoľne sa rozhodli viesť siete cez obecnú parcelu. 

Keďže na to aby siete viedli cez parcelu vo vlastníctve obce nemali povolenie ide o čiernu stavbu. 

Starosta uviedol, že pán Škultéty mu v rozhovore povedal, že nevedel, že mal obec požiadať 

o povolenie pred tým ako to urobil. Starosta uviedol, že bude potrebné aby sa k vzniknutej situácií 

vyjadrila stavebná komisia a tiež stavebný úrad. Následne vyzval poslancov aby sa vyjadrili. Poslanec 

Kurbel ako predseda stavebnej komisie uviedol, že túto úlohu zdedil od bývalého vedenia a na miesto 

sa musí ísť pozrieť stavebná komisia v novom zložení a taktiež je potrebné situáciu prekonzultovať 

s Ing. Jankovovou zo stavebného úradu. Poslanec Lacko uviedol, že neznalosť zákona pána 

Škultétyho neospravedlňuje. Je to čierna stavba a mala by sa tým zaoberať stavebná komisia. Starosta 

navrhol aby sa tejto téme venovalo zastupiteľstvo na nasledujúcom zasadnutí po dôkladnejšom 

preskúmaní. 

 

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 

Stavebnej komisií preskúmať pomery a skutkový stav na mieste na základe žiadosti p. Martina 

Škultétyho a Ľudmily Foltánovej k umiestneniu prípojky a potrubia pod obecnou parcelou. 

Zodp.: predseda stavebnej komisie     Termín: do ďalšieho zasadnutia OZ.  

 

 

 Ďalej starosta informoval, že 11.12.2018 obec podpísala zmluvu na zabezpečovanie zimenej 

údržby s pánom Igorom Vážanom ale len do konca roka 2018. Cena zimenej údržby bude o 1€ drahšia 

ako minulý rok čiže 24€/hod.. Starosta uviedol, že oslovil 12 firiem, ktoré by nám mohli 

zabezpečovať zimnú údržbu od nového roku a nakoniec sa dohodol s firmou Vjarspol s. r. o., ktorá je 

však schopná zabezpečiť len odhŕňanie snehu do konca marca za cenu 30€/hod. Posyp ciest bude od 

nového roku zabezpečovať pán Vážan pričom obec musí zabezpečiť posypový materiál. Starosta 

dodal, že je škoda, že zimná údržba sa neriešila skôr ale je rád, že sa mu to podarilo zabezpečiť. 

V súvislosti s údržbou ciest prosí všetkých občanov aby parkovali auta vo svojich dvoroch a nie popri 

ceste aby mohla byť údržba vykonávaná. 

 

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 rokovať o podmienkach poskytovania služieb zimnej údržby so spoločnosťou 

Vjarspol s. r. o. 

Zodp.: starosta obce        Termín: do 31.12.2018  

 

 

 V tomto bode tiež informoval, že sa zúčastnil pracovného stretnutia s firmou OHL, ktorá 

v našej obci buduje kanalizáciu. Uviedol, že 12. 12. 2018 bude preberať stavbu a v týždni budú 

firmou dosypané vymyté miesta na ceste aby mohla byť zabezpečovaná zimná údržba. Po zimnej 

prestávke chce firma nastúpiť už 07. 01. 2019 aby kanalizáciu stihli ukončiť do konca roka 2019. 

Termíny budú koordinovať spolu so starostkou z Lazian a starostom z Nedožier-Brezian. Starosta 



poprosil všetkých občanov o zhovievavosť a trpezlivosť v súvislosti s kanalizáciou a v prípade 

akýchkoľvek otázok sa môžu obracať na obecný úrad. 

 Ako posledné v tomto bode starosta uviedol, že oslovil viacero poskytovateľov webových 

stránok, pretože má záujem o zriadenie novej webovej stránky obce. Aktuálne čaká na cenové 

ponuky, ktorých výška sa pohybuje od 700,00€ do 1000,00€. Dodal, že bude prihliadať nie len na 

najnižšiu cenu ale aj na kvalitu poskytovaných služieb. 

 

K bodu č. 13 

   

 V diskusií vystúpil poslanec Kurbel, ktorý sa opýtal, že či na novej obecnej stránke bude sms 

aplikácia. Starosta uviedol, že len jeden dodávateľ poskytuje túto možnosť a ak bude podpísaná 

zmluva s týmto dodávateľom, webová stránka bude poskytovať aj tieto služby.  

 Ďalej v tomto bode starosta pozval všetkých na I. Porubské pastorále, ktoré sa bude konať 

15.12 2018 o 16:00 hod. v sále kultúrneho domu. V programe vystúpi DFS Kapsiarik a SZ Roveň, 

tiež budú mať možnosť odprezentovať svoju tvorbu miestny remeselníci a podávať sa bude 

starostovský punč, ktorý sa pokúsi sám pripraviť. Ďalej poďakoval pánovi MUDr. Zemanovi, ktorý 

daroval obci stromček. Stromček bude osadený vo štvrtok dobrovoľným hasičským zborom. 

 V diskusií vystúpil pán Pieš, ktorý sa opýtal pre koho svietia svetlá na obecnej lúke. Poslanec 

Čavojský zareagoval, že spochybňuje verejné osvetlenie, pretože bolo robené o nás bez nás a uviedol, 

že zlyhala komunikácia a platil dvojaký meter. Na to reagoval poslanec Lacko, ktorý uviedol, že stĺpy 

a svetlá si zakúpila firma Comtel, spol. s. r. o. a viackrát sa verejné osvetlenie prejednávalo na 

zastupiteľstvách a riešili sa doplnenia a platil rovnaký meter na každého. Dodal, že keby sa konkrétny 

ľudia prihlásili určite by sa s nimi komunikovalo. 

. 

K bodu č. 14 

Pán poslanec Mgr. Róbert Tisaj 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. 15 

         V závere starosta obce poďakovala prítomným za účasť a ukončil zasadnutie o 19:10 hod. 

 

 

 

 

         Ing. Tomáš Tóth 

                      starosta obce 

 

 

 

Overovatelia:                  Zapísala:                                    

Ing. Stanislav Kurbel         Monika Kováčová 

Marek Hrúz 


