ZÁPISNICA
z XI. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poruba pod Vihorlatom
konaného dňa 31. januára 2020 v sále Kultúrneho domu v Porube pod Vihorlatom

Prítomní : podľa prezenčnej listiny (prezenčná listina tvorí súčasť zápisnice)
Program : podľa pozvánky (pozvánka tvorí súčasť zápisnice)

1. Otvorenie zasadnutia:
Zasadnutie OcZ otvorila a viedla zástupkyňa starostu obce – JUDr. Alena Bukovská,
privítala prítomných poslancov a hlavného kontrolóra obce, ospravedlnila starostu obce
z dôvodu PN, skonštatovala uznášaniaschopnosť OcZ a následne dala schváliť program XI.
riadneho zasadnutia OcZ v predloženom znení.
Uznesenie č. 60 :
Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom
a) schvaľuje
program XI. riadneho zasadnutia OcZ v predloženom znení
Hlasovanie: za: 7 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

2. Určenie overovateľov zápisnice :
Zástupkyňa starostu obce určila za overovateľov zápisnice p. Mareka DEKANA a p.
Antona IĽKA.
3. 610. výročie prvej písomnej zmienky obce :
Zástupkyňa starostu obce informovala poslancov o pripravených autorských zmluvách
o dielo so štyrmi historikmi (Molnár, Tabák, Mišíková a Ihnát) na spracovanie a zostavenie
publikácie „Historické príbehy starej Poruby“, ktorá bude vydaná pri príležitosti 610. výročia
prvej písomnej zmienky o obci.
Zároveň informovala poslancov, že obec v spolupráci s neziskovou organizáciou
PRIATELIA ZEMLÍNA podala dva projekty na Ministerstvo kultúry SR – fondu podpory
umenia o poskytnutie dotácie k výročiu obce a 37. ročníka Podvihorlatských folklórnych
slávností.
Uznesenie č. 61 :
Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom
a) berie na vedomie
informáciu o pripravovaných oslavách k 610. výročiu prvej písomnej zmienky
o obci a 37. ročníka Podvihorlatských folklórnych slávností
Hlasovanie: za: 7 poslanci

4. Rôzne:

proti: 0

zdržali sa: 0

Zástupkyňa starostu obce požiadala poslancov, hlavného kontrolóra obce
a zapisovateľku OcZ o presun na Hotel Chemes na spoločné posedenie obcí Kusín, Jovsa
a Poruba pod Vihorlatom.
5. Diskusia:
V rámci diskusie nevystúpil žiadny poslanec OcZ.
6. Záver:
Zástupkyňa starostu obce poďakovala všetkým prítomným poslancom
a hlavnému kontrolórovi obce za účasť na XI. riadnom zasadnutí OcZ a následne
zasadnutie ukončila.

Zapísala: Jana Krišková

...............................................

p. Marek DEKAN

.............................................

p. Anton IĽKO

JUDr. Alena BUKOVSKÁ
zástupkyňa starosta obce

ZÁPISNICA
z XII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poruba pod Vihorlatom
konaného dňa 06. marca 2020 v sále Kultúrneho domu v Porube pod Vihorlatom

Prítomní : podľa prezenčnej listiny (prezenčná listina tvorí súčasť zápisnice)
Program : podľa pozvánky (pozvánka tvorí súčasť zápisnice)

1. Otvorenie zasadnutia:
Zasadnutie OcZ otvoril a viedol starosta obce – p. Juraj Kriška, privítal prítomných
poslancov, hlavného kontrolóra obce a zapisovateľku OcZ a ospravedlnil poslanca OcZ p.
Rastislava Ihnáta z dôvodu kúpeľnej liečby. Poďakoval sa svojej zástupkyni p. Alene
Bukovskej za vedenie troch zastupiteľstiev počas jeho neprítomnosti z dôvodu
PN, skonštatoval uznášaniaschopnosť OcZ a následne dal schváliť program XII. riadneho
zasadnutia OcZ v predloženom znení.
Uznesenie č. 62 :
Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom
schvaľuje
program XII. riadneho zasadnutia OcZ v predloženom znení
Hlasovanie: za:

6 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

2. Určenie overovateľov zápisnice :
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice JUDr. Alenu BUKOVSKÚ a Ing. Janu
CIBEREOVÚ.
3. Kontrola prijatých uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev (V. – XI.) :
Starosta obce informoval poslancov OcZ, že uznesenia z V. - XI. zasadnutia OcZ
uznesení boli splnené alebo boli vzaté na vedomie. Na V. a XI. zasadnutí bolo prijatých 36
uznesení. Uznesenie č. 18 naďalej trvá, nakoľko p. Lašandovi – firma LEKOS nevyhovel
termín konania OcZ.
Uznesenie č. 63 :
Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z V. a XI. zasadnutia OcZ a konštatuje, že sú splnené
Uznesenie č. 18 naďalej trvá.
Hlasovanie: za: 6 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Poruba pod Vihorlatom za
rok 2019 :
Starosta obce udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce, aby predniesol
o kontrolnej činnosti HKO obce Poruba pod Vihorlatom.

správu

Uznesenie č. 64 :
Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom
schvaľuje
správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Poruba pod Vihorlatom za
rok 2019
Hlasovanie: za: 6 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

5. Návrh rozpočtu obce Poruba pod Vihorlatom na roky 2020 – 2022 a stanovisko
hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Poruba pod Vihorlatom na
roky 2020 – 2022 :
Starosta obce v dostatočnom predstihu rozposlal poslancom Návrh rozpočtu obce na
roky 2020 - 2022 na preštudovanie. Rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške cca
14 282,00 EUR. Je vyvesený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce, čo obci
vyplýva zo zákona. Starosta obce bližšie informoval poslancov podrobnejšie o príjmových
a výdavkových položkách rozpočtu. Zároveň sa poslanci OcZ oboznámili so stanoviskom
HKO k návrhu rozpočtu obce na roky 2020 - 2022. Návrh rozpočtu obce a stanovisko HKO
obce k návrhu rozpočtu obce je prílohou tejto zápisnice.
Hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov OcZ so stanoviskom HKO obce
k rozpočtu obce na roky 2020 - 2022, že predložený návrh rozpočtu je v súlade s platným
zákonom a odporúča poslancom schváliť predložený rozpočet.
Po diskusii poslanci OcZ pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie č. 65 :
Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom
a) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2020 - 2022
a výhľadový rozpočet na roky 2021 a 2022.
b) schvaľuje
rozpočet obce na rok 2020
a neuplatňovanie programového rozpočtu obce na roky 2020 - 2022
Hlasovanie: za: 6

proti: 0

zdržali sa: 0

6. Rôzne :
Starosta obce informoval poslancov o návrhu navýšenia úveru z 80 tis. na 100 tis.
EUR, nakoľko sa zníži úroková sadzba z 2 % na 1 % a predĺžiť dobu na ďalších 10 rokov.
Starosta obce navrhol poslancom uhradiť faktúru za projektovú dokumentáciu z úverových
prostriedkov, nakoľko sú to kapitálové výdavky na výstavbu nového domu smútku. Po
rozprave dal starosta obce hlasovať o tomto návrhu.
Uznesenie č. 66 :
Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom
a) schvaľuje

predĺženie doby úveru na ďalších 10 rokov, navýšenie úveru o 20 tis. Eur na celkovú
sumu 100 tis. EUR a zároveň úhradu faktúry vo výške 5.820,00 EUR za projektovú
dokumentáciu Domu smútku z úverového účtu.
Hlasovanie: za: 6

proti: 0

zdržali sa: 0

Starosta obce informoval poslancov o školení veliteľov DHZ v Michalovciach a zároveň
navrhol p. Mareka Dekana ako veliteľa družstva. Zároveň informoval poslancov o žiadosti
občianskeho združenia HKM Jovsa o poskytnutí finančného príspevku a navrhol príspevok
vo výške 100,00 EUR.
Uznesenie č. 67 :
Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom
a) berie na vedomie
školenie veliteľov DHZ v dňoch 16. - 18.03.2020 a zároveň poveruje p. Mareka
Dekana za veliteľa družstva
b) schvaľuje
sponzorský príspevok vo výške 100,00 EUR pre OZ HKM Jovsa
7. Diskusia :
p. Dekan – zalievanie miestnej komunikácie od č. d. 59 smerom dole.
- pripomienka k autobusu ranného spoja 6.20 z Michaloviec, prečo
nezachádza na hornú zastávku cestou z Michaloviec, ale ide do Vyšnej Rybnice
a cestou naspäť zachádza na hornú zastávku v Porube pod Vihorlatom
p. Bukovská-pripomienka k prekopávke cesty p. Rastislava Ihnáta dokedy má dať
prekopávku do pôvodného stavu.
p. Cibereová – pripomienka k oslavám – skupina DESMOD z akých fin. prostriedkov
bude hradené nakoľko 8 tis. EUR sa jej zdá veľa.
K uvedeným pripomienkam zaujal stanovisko starosta obce.
8. Záver :
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom, hlavnému kontrolórovi obce
a zapisovateľke OcZ za účasť na XII. riadnom zasadnutí OcZ a následne zasadnutie ukončil.
Zapísala: Jana Krišková

...............................................

.............................................

JUDr. Alena BUKOVSKÁ

Ing. Jana CIBEREOVÁ

Juraj KRIŠKA
starosta obce

ZÁPISNICA
z XIII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poruba pod Vihorlatom
konaného dňa 07. mája 2020 v sále Kultúrneho domu v Porube pod Vihorlatom

Prítomní : podľa prezenčnej listiny (prezenčná listina tvorí súčasť zápisnice)
Program : podľa pozvánky (pozvánka tvorí súčasť zápisnice)

1. Otvorenie zasadnutia:
Zasadnutie OcZ otvoril a viedol starosta obce – p. Juraj Kriška, privítal prítomných
poslancov, hlavného kontrolóra obce a zapisovateľku OcZ. Skonštatoval uznášaniaschopnosť
OcZ a následne dal schváliť program XIII. riadneho zasadnutia OcZ v predloženom znení.
Uznesenie č. 68 :
Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom
schvaľuje
program XIII. riadneho zasadnutia OcZ v predloženom znení
Hlasovanie: za: 7 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

2. Určenie overovateľov zápisnice :
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Ing. Ladislava DOLINIČA a p.
Rastislava IHNÁTA.
3. Kontrola prijatých uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva (OcZ č. XII.) :
Starosta obce
informoval poslancov OcZ, že uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia OcZ č. 62-67/2020, ktoré boli prijaté sú splnené alebo boli vzaté na vedomie.
Uznesenie č. 69 :
Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z XII. zasadnutia OcZ
Hlasovanie: za: 6 poslanci

proti: 0

zdržal sa: 1 (Rastislav Ihnát)

4. Kultúrno-spoločenské akcie konané v roku 2020 :
Starosta obce informoval poslancov OcZ o zaužívaných akciách v obci v roku 2020.
Všetky akcie sú v mimoriadnej situácií COVID 19 bez účasti občanov. Stavanie mája obec
postavila za účasti zamestnancov obecného úradu.
Starosta obce informoval o najväčšej akcii obce Podvihorlatské folklórne slávnosti
a 610. výročie 1. písomnej zmienky o obci. Nakoľko je mimoriadna situácia dal návrh na
oficiálne zrušenie slávnosti. Výročie obce osláviť ku koncu roku 2020 nejakou obecnou
zabíjačkou a zábavou v kultúrnom dome.

- p. Bukovská sa vyjadrila, že je rozumnejšie zrušiť slávnosti, pretože nevieme odhadnúť ako
sa situácia vyvinie do budúcna,
- p. Dekan je tiež za zrušenie slávnosti,
- p. Iľko je tiež za zrušenie slávnosti,
Starosta obce dal poslancom OcZ za úlohu porozmýšľať aj o nejakom inom návrhu
k výročiu obce ku koncu roku 2020 ako je obecná zabíjačka s veselicou.
Uznesenie č. 70 :
Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom
schvaľuje
zrušenie Podvihorlatských folklórnych slávnosti v roku 2020 a 610. výročie 1.
písomnej zmienky o obci, ktoré sa mali konať v dňoch 01. – 02.08.2020 z dôvodu vyhlásenej
mimoriadnej situácie COVID-19 v rámci územia Slovenskej republiky.
Hlasovanie: za: 7 poslanci

proti: 0

zdržal sa:

5. Majetko-právne záležitosti – odpredaj pozemku :
Starosta obce informoval poslancov OcZ o podanej žiadosti p. Pavla Kováča a manželky
Martiny Kováčovej, rod. Kováčovej o odpredaj obecného majetku-pozemku pred rodinným
domom č. 152 a časť z dvora od pešej uličky. Žiadosť o odpredaj predmetného pozemku už
bola podaná a prejednávaná poslancami
v predchádzajúcom volebnom období, ale
z nečakaných finančných problémov k odpredaju obecného majetku nedošlo. Celková suma
odpredávaného majetku predstavuje 1.140,35 €. Po uhradení celkovej čiastky sa podá návrh
na vklad od katastra.
Uznesenie č. 71 :
Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom
schvaľuje
odpredaj obecného majetku p.č. 293, 287/4, 292/2 a 292/3 o celkovej výmere 192 m2
v katastri obce Poruba pod Vihorlatom p. Pavlovi Kováčovi a manž. Martine Kováčovej, rod.
Kováčovej pod podmienkou, že návrh na vklad do katastra sa uskutoční až po uhradení
celkovej sumy za pozemok.
Hlasovanie: za: 7 poslanci

proti: 0

zdržal sa:

6. Rôzne :
V tomto bode starosta obce informoval poslancov OcZ o oprave miestnych komunikácii
v obci. Týka sa to dier, ktoré vznikli v asfalte od áut ale aj po prekopávkach. Práce by sa
uskutočnili vyfrézovaním dier a uložením asfaltu. Náklady na jedno auto (cca 15 ton asfaltu)
finančne predstavuje sumu okolo 3.000,- €. Presne o koľko ton pôjde sa vypočíta až po
vyfrézovaní cesty.
Starosta dal návrh na rekonštrukciu kancelárii obecného úradu – vymaľovanie kancelárii,
výmena nábytku atď.
Zároveň v tomto bode starosta obce navrhol odmenu 100,00 € pre p. Bukovskú
k životnému jubileu, ktorá bude vyplatená spolu s odmenami za I. polrok 2020.

Uznesenie č. 72 :
Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom
schvaľuje
- opravu miestnych komunikácii - výmoľov v obci
- rekonštrukciu kancelárii obecného úradu
- odmenu vo výške 100,00 € pre poslankyňu OcZ p. Bukovskú k životnému jubileu
Hlasovanie: za: 7 poslanci

proti: 0

zdržal sa:

7. Diskusia :
P. Bukovská sa informovala, či nie je nejaká výzva na kompostéry pre domácnosti. Ak by
bola možnosť, bolo by dobré využiť túto výzvu.
8. Záver :
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným poslancom, hlavnému kontrolórovi obce
a zapisovateľke OcZ za účasť na XIII. riadnom zasadnutí OcZ a následne zasadnutie ukončil.

Zapísala: Jana Krišková

...............................................

.............................................

Ing. Ladislav DOLINIČ

p. Rastislav IHNÁT

Juraj KRIŠKA
starosta obce

ZÁPISNICA
z XIV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poruba pod Vihorlatom
konaného dňa 19. júna 2020 v sále Kultúrneho domu v Porube pod Vihorlatom

Prítomní : podľa prezenčnej listiny (prezenčná listina tvorí súčasť zápisnice)
Program : podľa pozvánky (pozvánka tvorí súčasť zápisnice)

1. Otvorenie zasadnutia:
Zasadnutie OcZ otvoril a viedol starosta obce – p. Juraj Kriška, privítal prítomných
poslancov, hlavného kontrolóra obce a zapisovateľku OcZ. Skonštatoval uznášaniaschopnosť
OcZ a následne dal schváliť program XIV. riadneho zasadnutia OcZ v predloženom znení.
Uznesenie č. 73 :
Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom
schvaľuje
program XIV. riadneho zasadnutia OcZ v predloženom znení
Hlasovanie: za: 6 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

2. Určenie overovateľov zápisnice :
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Ing. Janu KOLESÁROVÚ a p. Mareka
DEKANA.
3. Kontrola prijatých uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva (OcZ č. XIII.) :
Starosta obce
informoval poslancov OcZ, že uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia OcZ č. 68-72/2020, ktoré boli prijaté sú splnené alebo boli vzaté na vedomie.
Uznesenie č. 74 :
Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z XIII. zasadnutia OcZ
Hlasovanie: za:

6 poslanci proti: 0

zdržal sa: 0

4. Správa predsedu komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov :
Predseda komisie predniesol správu komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone
verejných funkcionárov
Uznesenie č. 75 :
Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom
berie na vedomie

správu predsedu komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
Hlasovanie: za: 6 poslanci proti: 0

zdržal sa: 0

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Poruba pod Vihorlatom k návrhu
záverečného účtu obce za rok 2019 :
Starosta obce v tomto bode dal slovo hlavnému kontrolórovi obce, aby informoval
poslancov o stanovisku HKO obce Poruba pod Vihorlatom k návrhu Záverečného účtu obce
za rok 2019. Tento materiál poslanci OcZ obdržali v dostatočnom časovom predstihu
k preštudovaniu.
Hlavný kontrolór obce podrobne informoval poslancov o celoročnom hospodárení
obce za rok 2019 a odporúča poslancom OcZ schváliť Záverečný účet obce Poruba pod
Vihorlatom za rok 2019.
Uznesenie č. 76:
Obecné zastupiteľstvo berie
na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
k Záverečnému účtu obce Poruba pod Vihorlatom za rok 2018.
Hlasovanie: za: 6 poslanci

zdržal sa: 0 poslancov

proti: 0 poslancov

6. Návrh Záverečného účtu obce Poruba pod Vihorlatom za rok 2019 :
Starosta obce po prednesení návrhu Záverečného účtu obce Poruba pod Vihorlatom za rok
2019 otvoril rozpravu k tomuto bodu a dal hlasovať o tomto bode
Uznesenie č. 77:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok
2019 bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku vo výške 745,81 € zisteného podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) a podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov na:
-

tvorbu rezervného fondu 10 %
tvorbu peňažného fondu 90%

Hlasovanie: za: 6 poslanci

74,58 €
671,23 €

zdržal sa: 0 poslancov

proti: 0 poslancov

7. Individuálna výročná správa obce Poruba pod Vihorlatom za rok 2019 :
Starosta obce informoval poslancov o vypracovaní Výročnej správy obce za rok 2019.

Uznesenie č. 78:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Výročnú správu obce Poruba pod Vihorlatom
za rok 2019.
Hlasovanie: za: 6 poslanci

zdržal sa: 0 poslancov

proti: 0 poslancov

8. Konsolidovaná výročná správa obce Poruba pod Vihorlatom za rok 2019:
Starosta obce informoval poslancov o vypracovaní Konsolidovanej výročnej správy
obce za rok 2019.
Uznesenie č. 79:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu obce Poruba
pod Vihorlatom za rok 2019.
Hlasovanie: za: 6 poslanci
9.

zdržal sa: 0 poslancov

proti: 0 poslancov

Návrh na Zmenu rozpočtu obce Poruba pod Vihorlatom rozpočtovým opatrením
č. 1/2020 :
Po rozprave starosta dal hlasovať o tomto bode
Uznesenie č. 80:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020

Hlasovanie: za: 6 poslanci

zdržal sa: 0 poslancov

proti: 0 poslancov

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020:
Hlavný kontrolór obce predniesol návrh plánu kontrolnej činnosti HKO obce na II.
polrok 2020. Nakoľko poslanci nemali nijaké pripomienky, starosta obce dal hlasovať.
Uznesenie č. 81:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Poruba pod Vihorlatom na II. polrok 2020.
Hlasovanie: za: 6 poslanci

zdržal sa: 0 poslancov

proti: 0 poslancov

11. Rôzne:
Starosta obce predniesol žiadosť p. Rudolfa Bijalka o prenájom pozemku pred svojim
rodinným domom č. 33. Starosta dal návrh na 1,00 eur na rok prenájom
p. Iľko súhlasí , Dekan súhlasí, Kolesárová súhlasí.
Uznesenie č. 82:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer prenájmu podľa osobitného zreteľa vo výmere
cca 40 m2.
Hlasovanie: za: 6 poslanci

zdržal sa: 0 poslancov

proti: 0 poslancov

12. Diskusia:
P. Ihnát sa informoval o náhradnej akcii namiesto slávnosti obecná zabíjačka, ktorá by sa
mala uskutočniť koncom tohto roka.

13. Záver:
Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť na XIV. riadnom
zasadnutí OcZ a následne zasadnutie ukončil.

Zapísala: Jana Krišková

...............................................

.............................................

Ing. Jana KOLESÁROVÁ

p. Marek DEKAN

Juraj KRIŠKA
starosta obce

ZÁPISNICA
z I. neplánované (mimoriadneho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poruba pod
Vihorlatom
konaného dňa 14. augusta 2020 v sále Kultúrneho domu v Porube pod Vihorlatom

Prítomní : podľa prezenčnej listiny (prezenčná listina tvorí súčasť zápisnice)
Program : podľa pozvánky (pozvánka tvorí súčasť zápisnice)

1. Otvorenie zasadnutia:
Zasadnutie OcZ otvoril a viedol starosta obce – p. Juraj Kriška, privítal prítomných
poslancov, hlavného kontrolóra obce a zapisovateľku OcZ. P. Dolinič sa ospravedlnil
z dôvodu PN. Skonštatoval uznášaniaschopnosť OcZ a následne dal schváliť program I.
mimoriadneho zasadnutia OcZ v predloženom znení.
Uznesenie č. 83 :
Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom
schvaľuje
program I. mimoriadneho zasadnutia OcZ v predloženom znení
Hlasovanie: za:

6 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

2. Určenie overovateľov zápisnice:
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice
Cibereová

JUDr. Alena Bukovská a p. Jana

3. Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu:
Starosta obce predložil a prečítal poslancom OcZ Dohodu o zriadení spoločného
školského obvodu, ktorú nám zaslala p. starostka z obce Jovsa. Podpísaním tejto Dohody
o zriadení spoločného školského obvodu a následným prijatím VZN obce Jovsa sa zabezpečí
to, že deti z našej obce navštevujúce Základnú školu v Jovse budú mať preplácané cestovné.
Nakoľko do Základnej školy nastupujú deti aj z Vyšnej Rybnice a Vyšných Remiet,
Remetských Hámrov, je potrebné túto dohodu zo strán dotknutých obcí prijať a podpísať.
Dohoda tvorí súčasť zápisnice.
Uznesenie č. 84 :
Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom
schvaľuje
Dohodu o zriadení spoločného školského obvodu a súhlasí s jej podpisom.
Hlasovanie: za: 6 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

4. Majetko-právne záležitosti:
Žiadosť o zníženie nájmu OÁZA Bar-počas koronakrízy – starosta obce predniesol žiadosť
o zníženie nájmu. Čisté nájomné činí za polrok cca 613 eur. Po kalkulácii starosta navrhol
znížiť nájomné o 500 eur. p. Bukovská, Kolesárová, Cibereová navrhla 300 eur, Dekan a Iľko
navrhol 400 eur, nakoľko mali náklady na maľbu, opravu.
Nakoľko bolo hlasovanie nerozhodné, starosta dal návrh na 350 eur
Uznesenie č. 85 :
Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom
schvaľuje
zníženie nájmu o 350 eur.
Hlasovanie: za: 5 poslanci

proti: 0

zdržali sa: Bukovská

Žiadosť o prenájom pozemku - Bijalko
Starosta obce opätovne informoval poslancov žiadosti o prenájme pozemku pred rodinným
domom č. 33-Bijalko Rudolf. Starosta navrhol nájom 1 euro ročne a zmluvu uzatvoriť na
dobu 5 rokov. P. Bukovská je iba za nájom pozemku nie za odpredaj. Poslanci sa zhodli na
tom, aby p. Bijalko užíval priestranstvo pred rodinným domom bez zmluvy o prenájme, a aby
sa o túto plochu vo vlastnom záujme staral.
Uznesenie č. 86 :
Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom
Zamietlo žiadosť o prenájom pozemku pred rodinným domom
Hlasovanie: za: 6 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

5. Rôzne:
Starosta obce v tomto bode informoval poslancov OcZ o spracovaní publikácie-Historické
príbehy o obci. Tlač 750 ks by podľa cenovej ponuky predstavovala suma 3,26 eur za kus a
v celkovej sume 2.600 eur s DPH.
Uznesenie č. 87 :
Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom
Schvaľuje
Tlač publikácie Historické príbehy o obci v počte 750 kusov v celkovej sme cca 2.600
eur.
Hlasovanie:
za: 6 poslanci

zdržal sa: 0 poslancov

proti: 0 poslancov

6. Diskusia:
p. Dekan informoval, že nesvietia niektoré neóny v dedine.
p. Cibereová mala dotaz, či v MŠ nefungujú WC.
p. Bukovská navrhla prijať VZN o parkovaní áut v obci so vzorom Rozhodnutia o uložení
pokuty.

7. Záver:
Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť na I.
mimoriadnom zasadnutí OcZ a následne zasadnutie ukončil.

Zapísala: Jana Krišková

...............................................

JUDr. Alena Bukovská

.............................................

Ing. Jana Cibereová

Juraj KRIŠKA
starosta obce

ZÁPISNICA
z XV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poruba pod Vihorlatom
konaného dňa 25. septembra 2020 v sále Kultúrneho domu v Porube pod Vihorlatom

Prítomní : podľa prezenčnej listiny (prezenčná listina tvorí súčasť zápisnice)
Program : podľa pozvánky (pozvánka tvorí súčasť zápisnice)

1. Otvorenie zasadnutia:
Zasadnutie OcZ otvoril a viedol starosta obce – p. Juraj Kriška, privítal prítomných
poslancov, hlavného kontrolóra obce a zapisovateľku OcZ. Ospravedlnil neprítomných
poslancov (Ing. Dolinič – PN, Ing. Cibereová – telefonicky ospravedlnená). Skonštatoval
uznášaniaschopnosť OcZ a následne dal schváliť program XV. riadneho zasadnutia OcZ
v predloženom znení.
Uznesenie č. 88 :
Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom
schvaľuje
program XV. riadneho zasadnutia OcZ v predloženom znení
Hlasovanie: za:

5 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

2. Určenie overovateľov zápisnice :
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice p. Rastislava IHNÁTA a p. Mareka
DEKANA.
3. Kontrola prijatých uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva (OcZ č. I/2020) :
Starosta obce
informoval poslancov OcZ, že uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia OcZ č. 83-87/2020, ktoré boli prijaté sú splnené alebo boli vzaté na vedomie.
Uznesenie č. 89 :
Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z I. neplánovaného zasadnutia OcZ
Hlasovanie: za: 5 poslanci proti: 0

zdržal sa: 0

4. Návrh VZN obce Poruba pod Vihorlatom č. 1/2020 o parkovaní a odstavovaní
vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v obci Poruba
pod Vihorlatom :
VZN 1/2020 dostali poslanci OcZ k naštudovaniu. Poslanci po rozprave pristúpili
k hlasovaniu o schválení VZN.

Uznesenie č. 90 :
Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom
schvaľuje
VZN obce Poruba pod Vihorlatom č. 1/2020 o parkovaní a odstavovaní vozidiel na
miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v obci Poruba pod Vihorlatom
Hlasovanie: za:

5 poslanci proti: 0

zdržal sa: 0

5. Návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku
dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 a stanovisko hlavného kontrolóra obce
Poruba pod Vihorlatom k finančnej výpomoci :
Starosta obce informoval poslancov o možnosti bezúročnej finančnej výpomoci na
kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO v roku 2020. Jedná sa o sumu 10.672,00 €. Bližšie
informoval o tejto výpomoci aj kontrolór obce .
Uznesenie č. 91 :
Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom
schvaľuje
návratnú finančnú výpomoc na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb
v roku 2020 vo výške 10.672,00 eur
Hlasovanie: za:

5 poslanci proti: 0

zdržal sa: 0

6. Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku – Rekonštrukcia chodníka v obci
Poruba pod Vihorlatom :
Starosta obce informoval poslancov o predložení žiadosti o poskytnutie regionálneho
príspevku – Rekonštrukcia chodníka v obci Poruba pod Vihorlatom. Nakoľko je potrebné
k žiadosti doložiť aj uznesenie. OcZ o súhlase s investíciou na rekonštrukciu chodníka
Uznesenie č. 92 :
Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom
schvaľuje
projekt „Rekonštrukcia chodníka v obci Poruba pod Vihorlatom“ v rámci aktivity D6 –
Rozvoj technickej a občianskej infraštruktúry obcí v celkovom náklade stavby
137.900,00 EUR.
Hlasovanie: za:

5 poslanci proti: 0

zdržal sa: 0

7. Rôzne :
- starosta obce informoval poslancov OcZ o pripravovanom školení Základná odborná
príprava DPO, ktoré sa bude konať v mesiaci október. Poplatok za jedného účastníka
je 50,00 EUR.

-

starosta obce informoval poslancov o ponuke vstúpiť do Klubu akcionárov VVS.
Počet členov klubu nie je obmedzený. Na valnom zhromaždení obec nemá žiadny
hlas. Nakoľko by obec bola členom klubu, obec by mala rovnaký hlas a silnejšiu
pozíciu na valnom zhromaždení VVS.

Uznesenie č. 93 :
Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom
neschvaľuje
vstup do Klubu akcionárov VVS
Hlasovanie: za:

5 poslanci proti: 0

zdržal sa: 0

8. Diskusia :
 p. Bukovská poprosila o pomoc pri zrezaní stromu v cerkvi,
 predniesla návrh - požiadať ARRIVU Michalovce o odchod autobusu z Michaloviec
do Poruby pod Vihorlatom o 20.15 hod. spoj č. 809401 68 (smer Remetské Hámre),
aby mal neskorší odchod z Michaloviec aspoň o 5-10 min.,
 informovala sa o žiadosti dôchodcov o preplatení nákladov za jesennú výzdobu
v obci,
 poslanci sa zhodli na poukážkach pre dôchodcov vo výške 7,00 € na nákup potravín
do predajní COOP Jednoty, s.d. v rámci okresu Michalovce, pri príležitosti mesiaca
úcty k starším – pre dôchodcov od 60 rokov a viac,
 p. Ihnát predniesol návrh, či za budovou Materskej školy sa nedá zrealizovať detské
dopravné ihrisko na bicyklovanie.
K jednotlivým dotazom zaujal stanovisko starosta obce a bližšie informoval o ich riešení.

9. Záver :
Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť na XV. riadnom
zasadnutí OcZ a následne zasadnutie ukončil.

Zapísala: Jana Krišková

...............................................

.............................................

p. Rastislav IHNÁT

p. Marek DEKAN

Juraj KRIŠKA
starosta obce

ZÁPISNICA
z XVI. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poruba pod Vihorlatom
konaného dňa 04. decembra 2020 v zasadačke Obecného úradu v Porube pod/Vih.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny (prezenčná listina tvorí súčasť zápisnice)
Program : podľa pozvánky (pozvánka tvorí súčasť zápisnice)

1. Otvorenie zasadnutia:
Zasadnutie OcZ otvoril a viedol starosta obce – p. Juraj Kriška, privítal prítomných
poslancov, hlavného kontrolóra obce a zapisovateľku OcZ. Ospravedlnil neprítomných
poslancov (Ing. Dolinič – PN, p. Anton Iľko - PN). Skonštatoval uznášaniaschopnosť OcZ
a následne dal schváliť program XVI. riadneho zasadnutia OcZ v predloženom znení.
Uznesenie č. 94 :
Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom
schvaľuje
program XVI. riadneho zasadnutia OcZ v predloženom znení
Hlasovanie: za:

5 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

2. Určenie overovateľov zápisnice :
Starosta obce určil za overovateľov zápisnice JUDr. Alenu BUKOVSKÚ a Ing. Janu
KOLESÁROVÚ.
3. Kontrola prijatých uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva (OcZ č. XV/2020):
Starosta obce
informoval poslancov OcZ, že uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia OcZ č. 88-93/2020, ktoré boli prijaté sú splnené alebo boli vzaté na vedomie.
Uznesenie č. 95 :
Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom
berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení z XV. riadneho zasadnutia OcZ č. 88-93/2020
Hlasovanie: za: 5 poslanci proti: 0

4.

zdržal sa: 0

Návrh harmonogramu zasadnutí OcZ na rok 2021 :

Starosta obce informoval poslancov o vypracovaní harmonogramu zasadnutí OcZ na
rok 2021. Po krátkej diskusii poslanci pristúpili k hlasovaniu.

Uznesenie č. 96 :
Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom
a) schvaľuje
harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Porube pod Vihorlatom na rok
2021 v predloženom znení.
Hlasovanie: za: 5 poslanci
5.

proti: 0

zdržali sa: 0

610. výročie prvej písomnej zmienky obce :
Starosta obce informoval poslancov OcZ o tom, že v tomto roku obec oslavuje 610.
výročie. Nakoľko je pandémia COVID-19 a zhromaždenia sú zakázané, tak ako
náhradu dostane každá domácnosť knihu Historické príbehy starej Poruby, stolový
kalendár a fľašový otvárač s potlačou.

Uznesenie č. 97 :
Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom
schvaľuje
rozposlanie upomienkových darčekov do každej domácnosti k výročiu obce.
Hlasovanie: za: 5 poslanci

proti: 0

zdržali sa: 0

6.

Rôzne :
- informatívna správa o SODB 2021
- pracovníčka obce informovala poslancov OcZ o sčítaní obyvateľov, domov
a bytov, ktoré bude prebiehať elektronicky od 15.02. – 31.03.2021,
- informatívna správa o priebehu testovania na COVID – 19
- starosta obce informoval o dvoch kolách testovania, ktoré prebiehali v našej obci,
- podpora udržania zamestnanosti v Materských školách
- starosta informoval poslancov o prijatí 80 % finančných prostriedkov na podporu
udržania zamestnanosti v MŠ, ktorá bola vyplácaná na základe elektronicky podanej
žiadosti prostredníctvom ÚPSVaR Michalovce vo výške 9.988,43 EUR,
- návratná finančná výpomoc (pôžička) obciam a vyšším územným celkom
na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
- obec prijala finančnú výpomoc na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO
schválenú OcZ a MF SR vo výške 10.762,00 EUR,
- poskytnutie dotácie na obnovu vojnových hrobov v roku 2020
- starosta informoval poslancov OcZ o schválení dotácie na obnovu vojnových
hrobov (oprava pamätníka a pamätných tabúľ) vo výške 900,00 EUR, ktorá bude poskytnutá
a následne čerpaná v roku 2021,
Uznesenie č. 98 :
Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom
berie na vedomie
informatívne správy prednesené starostom obce
Hlasovanie: za: 5 poslanci proti: 0

zdržal sa: 0

7.

Diskusia :
p. Bukovská mala pripomienku k znečisteniu miestnych komunikácií blatom od
veľkých traktorov,

8. Záver :
Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť na XVI. riadnom
zasadnutí OcZ a následne zasadnutie ukončil.

Zapísala: Jana Krišková

...............................................

.............................................

JUDr. Alena BUKOVSKÁ

Ing. Jana KOLESÁROVÁ

Juraj KRIŠKA
starosta obce

