
Z Á P I S N I C A 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poruba pod Vihorlatom 

konaného dňa 05. decembra 2018 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: 

  Po zaznení štátnej hymny SR otvoril a viedol ustanovujúce zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva v Porube pod Vihorlatom Juraj Kriška - starosta obce, ktorý privítal 

predsedu Miestnej volebnej komisie v Porube pod Vihorlatom  Petra Bukovského, 

novozvolených poslancov OcZ, hlavného kontrolóra obce a ostatných prítomných. 

 

2. Určenie zapisovateľa zápisnice: 

Starosta obce určil za zapisovateľku zápisnice na celé funkčné obdobie pracovníčku 

Obecného úradu p. Janu Kriškovú. 

 

3. Oznámenie výsledkov komunálnych volieb 2018 v obci Poruba pod Vihorlatom 

a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 

novozvoleného OcZ: 

Starosta obce udelil slovo predsedovi Miestnej volebnej komisie v Porube pod 

Vihorlatom p. Petrovi Bukovskému, aby predniesol informáciu o výsledku volieb do orgánov 

samosprávy obcí, konaných dňa 10.11.2018.  

Pán Peter Bukovský, predseda MVK informoval všetkých prítomných na základe 

Zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do samosprávy obce Poruba pod 

Vihorlatom. Zápisnica z volieb do samosprávy obce Poruba pod Vihorlatom tvorí súčasť 

zápisnice. Zároveň predseda MVK oboznámil poslancov OcZ, že mu bolo doručené vzdanie 

sa mandátu poslanca OcZ p. Juraja Krišku, nakoľko prijal mandát  starostu obce. Starostovi 

obce ako aj celému obecnému zastupiteľstvu poprial veľa pracovných úspechov  v novom 

volebnom období, aby bolo nové volebné obdobie také úspešné ako aj to predošlé. 

Na záver novozvolenému starostovi obce ako aj novozvoleným poslancom OcZ odovzdal 

osvedčenie o zvolení do funkcie starostu obce a poslancom osvedčenia o zvolení za poslanca 

OcZ.  

 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce: 

Po informácii o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí predseda MVK 

prečítal zákonom stanovený sľub v znení:  

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 

ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné 

zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej 

funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

Novozvolený starosta obce Juraj Kriška slovom „sľubujem“ a svojím podpisom pod text 

sľubu napísaného na osobitnom liste potvrdil stanovený sľub. 

 

 



5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva: 

Starosta obce Juraj Kriška prečítal text zákonom stanoveného sľubu pre poslancov 

OcZ v znení: 

 „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 

ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony 

a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca 

obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a 

svedomia.“ 

Poslanci slovom „sľubujem“ a svojím podpisom potvrdili stanovený sľub pod text sľubu 

napísaného na osobitnom liste v ktorom je uvedený zoznam poslancov v abecednom poradí. 

 JUDr. Alena Bukovská 

 Ing. Jana Cibereová 

 p. Marek Dekan 

 Ing. Ladislav Dolinič 

 p. Rastislav Ihnát 

 Ing. Jana Kolesárová 

Starosta obce poďakoval novozvoleným poslancom, že zložením sľubu mandát poslanca 

OcZ prijali  a zaželal všetkým veľa pracovných úspechov vo vykonávaní funkcie poslanca vo 

volebnom období rokov 2018 - 2022. 

 

6. Príhovor starostu obce: 

Starosta obce  vo svojom príhovore v prvom rade poďakoval za prejavenú dôveru od 

občanov obce, ktorú vo voľbách opätovne získal. Osobne vníma volebný výsledok s pokorou, 

ale aj s potešením, pretože iba s podporou spoluobčanov môže uskutočňovať závažné 

rozhodnutia o rozvojových zámeroch obce, na ktoré by chcel nadviazať z predošlého 

volebného obdobia. 

Uznesenie č 1: 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) berie na vedomie 

1. výsledky voľby starostu obce a volieb poslancov OcZ 

2. vzdanie sa mandátu poslanca OcZ p. Juraja Krišku 

3. vystúpenie novozvoleného starostu obce 

 

b) konštatuje, že 

1. novozvolený starosta obce p. Juraj Kriška zložil zákonom predpísaný sľub starostu 

obce 

2. zvolení poslanci OcZ JUDr. Alena Bukovská, Ing. Jana Cibereová, p. Marek Dekan,         

Ing. Ladislav Dolinič, p. Rastislav Ihnát a  Ing. Jana Kolesárová zložili zákonom 

predpísaný sľub poslanca OcZ 

 

Hlasovanie:  za: 6  proti: 0  zdržali sa: 0 

 



 

Po úvodnej slávnostnej časti rokovania ustanovujúceho zasadnutia OcZ sa začala 

pracovná časť. 

 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia OcZ: 

Starosta obce oznámil prítomným, že OcZ je spôsobilé rokovať sa uznášať sa. OcZ je 

spôsobilé rokovať a uznášať sa vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 

poslancov. Starosta obce predložil OcZ návrh programu rokovania, pričom dal o tomto 

návrhu hlasovať. 

Uznesenie č 2: 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) schvaľuje  

program ustanovujúceho zasadnutia OcZ v predloženom znení 

Hlasovanie:  za: 6  proti: 0  zdržali sa: 0 

 

8. Určenie overovateľov zápisnice: 

Starosta obce určil za overovateľov zápisnice p. Mareka Dekana a Ing. Janu Cibereovú. 

 

9. Zriadenie komisie podľa č. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

a voľba jej členov: 

Starosta obce informoval poslancov OcZ, že  podľa článku 7 ústavného zákona č. 

357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  mu 

deklaruje povinnosť zriadiť Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií  

verejných funkcionárov. Starosta obce ako verejný funkcionár je povinný do 30 dní  odo dňa, 

keď sa ujal  výkonu verejnej funkcie (neplatí to ak bol opätovne zvolený) a počas jej výkonu 

vždy do 31. marca  podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom 

uvedie údaje podľa č. 7 ods. 5  písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.. Zároveň starosta 

obce navrhol do komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov týchto členov z radu poslancov  Ing. Janu Cibereovú, Ing. Janu Kolesárovú, p. 

Rastislava Ihnáta a p. Mareka Dekana. 

Uznesenie č. 3: 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) schvaľuje 

1. zriadenie komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov 

2. členov komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v tomto zložení: Ing. Jana Cibereová, Ing. Jana Kolesárová, Marek 

Dekan, Rastislav Ihnát. 

Hlasovanie:  za: 6   proti: 0  zdržali sa: 0 



10. Poverenie poslanca zastupovaním starostu (§ 13b ods. 1 zák. č.  369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov): 

Starosta obce Poruba pod Vihorlatom Juraj Kriška, v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveruje za 

zástupcu starostu obce Poruba pod Vihorlatom  vo volebnom období rokov  2018 - 2022 

JUDr. Alenu Bukovskú v rozsahu uvedenom v poverení, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Uznesenie č. 4: 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) berie na vedomie 

že JUDr. Alena Bukovská bola poverená za zástupcu starostu obce Poruba pod    

Vihorlatom  vo volebnom období rokov 2018 - 2022  

Hlasovanie:  za: 5  proti: 0  zdržali sa: 1  (JUDr. Bukovská) 

11. Poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia OcZ (§ 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5  piata veta 

a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov): 

Starosta obce predložil návrh na poslanca – Ing. Janu Cibereovú, ktorá bude 

oprávnená zvolávať a viesť zasadnutia OcZ (§ 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 

piata veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov.  

Uznesenie č. 5: 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) schvaľuje 

      Ing. Janu Cibereovú zvolávaním a vedením zasadnutí OcZ v prípadoch podľa § 12 

ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) 

Hlasovanie:  za: 5  proti: 0  zdržali sa: 1 (Ing. Cibereová) 

 

12. Určenie platu starostu obce, zástupcu starostu obce a návrh odmien pre 

poslancov OcZ (v zmysle Zásad odmeňovania poslancov OcZ): 

Platové podmienky starostu obce upravuje zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien 

a doplnkov. Starosta obce Poruba pod Vihorlatom vykonáva funkciu na plný úväzok a patrí 

mu plat zodpovedajúci rozsahu vykonávanej funkcie. Starostovi, ktorý je na výkon funkcie 

dlhodobo uvoľnený zo zamestnania patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy  

zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za 

predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení 

neskorších predpisov, zaokrúhlený na celé EURO nahor, a to  dňom zloženia predpísaného 

sľubu (§ 3 ods. 2 zákona č. 253/1994 v znení neskorších predpisov). Násobok pre obec 



Poruba pod Vihorlatom je 1,83. Plat starostu nemôže byť nižší ako je ustanovené v § 3 ods. 1 

zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat 

rozhodnutím zvýšiť až o 60%. Plat sa každoročne upravuje k 31. marcu a vypláca sa spätne 

od 1. januára príslušného roka. 

V rozprave predložila návrh na schválenie JUDr. Alena Bukovská, ktorá podrobnejšie 

informovala o zložení platu starostu obce o tom čo obnáša práca starostu, aj tú prácu ktorú nie 

je vidieť to znamená  aj papierové veci, ktoré treba riešiť a preto navrhla aby starostovi obce 

bol ponechaný osobný príplatok vo výške 23 % tak ako v minulom volebnom období. 

Druhý v rozprave vystúpil p. Rastislav Ihnát, ktorému sa vidí veľa 23%  navýšenie 

platu a preto navrhuje pre starostu obce základný plat. 

Návrh na schválenie osobného príplatku vo výške 23 % 

Hlasovanie:  za: 4  proti: 0  zdržali sa: 2 (p. Ihnát, Ing. Cibereová) 

O návrhu p. Ihnáta Rastislava sa už nehlasovalo, nakoľko bol schválený prvý návrh. 

V súlade so Zásadami odmeňovania poslancov OcZ, zástupcovi starostu obce patrí 

mesačná odmena na výške 5% brutto z platu starostu obce a poslancom OcZ patrí odmena vo 

výške 3%  brutto za jedno zasadnutie OcZ, ktorá je vyplácaná 2x ročne a to v mesiac jún 

a v mesiaci december. 

Hlasovanie:  za: 6  proti: 0  zdržali sa: 0   

Uznesenie č. 6: 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) schvaľuje 

1. starostovi obce Poruba pod Vihorlatom p. Jurajovi Kriškovi v súlade so zákonom 

NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšený plat o 23 % mesačne  

2. odmenu zástupcovi starostu a poslancom OcZ  v súlade so Zásadami odmeňovania 

poslancov  

 

13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poruba pod Vihorlatom č. 1/2018 

o dani z nehnuteľností a poplatkoch na kalendárny rok 2019: 

Starosta obce bližšie informoval poslancov OcZ o návrhu VZN obce Poruba pod 

Vihorlatom č. 1/2018 o dani z nehnuteľností a poplatkoch na kalendárny rok 2019. Nakoľko 

sadzba za stavby - podnikateľské subjekty je vyššia ako zákon dovoľuje, táto sa každým 

rokom znižuje o jeden cent. 

Uznesenie č. 7: 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) schvaľuje 



VZN obce Poruba pod Vihorlatom č. 1/2018 o dani z nehnuteľností a poplatkoch na 

kalendárny rok 2019 

Hlasovanie:  za: 6   proti: 0  zdržali sa: 0 

 

14. Diskusia: 

Starosta obce oboznámil poslancov OcZ o spoločnom koncoročnom obecnom 

zastupiteľstve spojené s posedením obcí Jovsa, Kusín a Poruba pod Vihorlatom, ktoré sa bude 

konať 28.12.2018 so začiatkom o 17.30 hod. v Penzióne ANIMA na Zemplínskej Šírave a 

ktoré v tomto roku organizuje obec Jovsa. Spoločné obecné zastupiteľstvá sa konajú od roku 

2006 a na budúci rok v prípade súhlasu OcZ bude organizátorom naša obec. 

P. Ihnát podal návrh na konanie akcií „Silvestrovský ohňostroj“ a  „Obecná 

zabíjačka“, aké sa robia po niektorých obciach. K tomuto návrhu sa priklonili všetci poslanci 

avšak starosta obce vyzval aby bol každý poslanec k akcii nápomocný pri jej príprave 

a realizácii a ako skúška to bude „Silvestrovský ohňostroj“. 

 

15. Záver 

Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť na zasadnutí OcZ 

a zasadnutie ukončil.  

 

 

Zapísala: Jana Krišková 

  

 

 

 

 

 

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

          p. Marek DEKAN                                       Ing. Jana CIBEREOVÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z Á P I S N I C A 

z II. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poruba pod Vihorlatom 

konaného dňa 28. decembra 2018 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: 

  Starosta obce otvoril zasadnutie OcZ, privítal prítomných poslancov, hlavného 

kontrolóra obce, skonštatoval uznášaniaschopnosť OcZ a následne dal schváliť program II. 

riadneho zasadnutia OcZ posledného v tomto roku.  

Uznesenie č 8: 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) schvaľuje  

program II. riadneho zasadnutia OcZ v predloženom znení 

Hlasovanie:  za: 6  proti: 0  zdržali sa: 0 

2. Určenie overovateľov zápisnice : 

Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Ing. Janu Kolesárovú a p. Rastislava 

Ihnáta. 

 

3. Zloženie sľubu náhradníka za poslanca OcZ: 

Starosta obce prečítal text zákonom stanoveného sľubu pre náhradníka za poslanca 

OcZ p. Antona Iľka, ktorý nastúpil po vzdaní sa mandátu p. Juraja Krišku z dôvodu, že prijal 

mandát starostu obce v znení: 

 „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 

ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony 

a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca 

obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a 

svedomia.“ 

Poslanec slovom „sľubujem“ a svojím podpisom potvrdil stanovený sľub pod text 

sľubu napísaný na osobitnom liste v ktorom je uvedený a tvorí prílohu tejto zápisnice. 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Poruba pod 

Vihorlatom na I. polrok 2019: 

Starosta obce predniesol Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Poruba pod 

Vihorlatom na I. polrok 2019, ku ktorému neboli zo strany poslancov prednesené žiadne 

pozmeňujúce návrhy. 

Uznesenie č 9: 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) schvaľuje  



plán kontrolnej  činnosti  hlavného  kontrolóra  obce  Poruba  pod  Vihorlatom  na  

I. polrok 2019 v predloženom znení 

Hlasovanie:  za: 7  proti: 0  zdržali sa: 0 

5. Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 3/2018: 

Starosta obce predniesol Návrh na zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 

3/2018, kde v príjmovej časti sa niektoré položky navyšovali, tak ako aj vo výdavkovej časti 

(voľby do orgánov samosprávy obcí) podľa skutočného plnenia.  

Uznesenie č 10: 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) schvaľuje  
zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 3/2019 v predloženom znení  

Hlasovanie:  za: 7  proti: 0  zdržali sa: 0 

6. Rôzne:  

Starosta obce informoval poslancov o pripravovanej akcii „Silvestrovský ohňostroj“, 

ktorý sa bude konať 31.12.2018 zo zrazom o 22.00 hod. na Obecnom úrade, kde sa pripraví 

alkoholický a nealkoholický novoročný punč a ohňostroj pre občanov obce. 

 

7. Diskusia: 

V rámci diskusie vystúpil p. poslanec Ihnát Rastislav, ktorý predniesol podnet p. 

Michala Ihnáta, bytom Poruba pod Vihorlatom 167 - „Čo trápi niektorých občanov tejto 

obce“, ktorý obsahuje 13 bodov a tvorí prílohu tejto zápisnice.   

Starostom obce bol p. poslanec Ihnát oboznámený, že menovanému občanovi bude 

písomne oznámené stanovisko obce v zákonnej lehote s čím všetci prítomní poslanci súhlasili. 

 

8. Záver: 

Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť na II. riadnom 

zasadnutí OcZ a následne zasadnutie ukončil.  

 

 

Zapísala: Jana Krišková 

  

 

 

 

 

 

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

          p. Rastislav IHNÁT                                          Ing. Jana KOLESÁROVÁ 

 

 



Z Á P I S N I C A 

z III. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poruba pod Vihorlatom 

konaného dňa 14. marca 2019 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: 

  Starosta obce otvoril zasadnutie OcZ, privítal prítomných poslancov, hlavného 

kontrolóra obce, skonštatoval uznášaniaschopnosť OcZ a následne dal schváliť program III. 

riadneho zasadnutia OcZ.  

Uznesenie č. 11: 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

b) schvaľuje  

program III. riadneho zasadnutia OcZ v predloženom znení 

Hlasovanie:  za: 6    proti: 0  zdržali sa: 0 

2. Určenie overovateľov zápisnice : 

Starosta obce určil za overovateľov zápisnice JUDr. Alenu Bukovskú a Ing. Ladislava 

Doliniča. 

 

3. Kontrola prijatých uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev (I. a II.): 

Starosta obce  informoval poslancov OcZ, že uznesenia z I. a II. zasadnutia OcZ  

uznesení boli splnené alebo boli vzaté na vedomie. Na I. a II. zasadnutí bolo prijatých 10 

uznesení. V uznesení č. 3/2018 v bode 2 za predsedu komisie o ochrane verejného záujmu pri 

výkone  verejných funkcií bol zvolený Marek Dekan. 

Uznesenie č. 12: 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení z I. a II. zasadnutia OcZ a konštatuje, že sú splnené.  

Hlasovanie:  za: 6 proti: 0  zdržali sa: 0 

4. Správa  o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Poruba pod 

Vihorlatom za rok 2018: 

Starosta obce udelil slovo hlavnému kontrolórovi obce, aby predniesol  správu 

o kontrolnej činnosti HKO obce Poruba pod Vihorlatom. 

Uznesenie č. 13: 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) Schvaľuje  
Správu  o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Poruba pod Vihorlatom za 

rok 2018. 



Hlasovanie:  za: 6 proti: 0  zdržali sa: 0 

5. Návrh rozpočtu obce Poruba pod Vihorlatom na roky 2019 – 2021 

a stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce: 

   Starosta obce v dostatočnom predstihu rozposlal poslancom  Návrh rozpočtu obce na 

roky 2019-2021 na preštudovanie. Rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške cca 23 tis. 

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 2019-2021. Návrh rozpočtu obce a stanovisko HKO 

obce k návrhu rozpočtu obce je prílohou tejto zápisnice. 

Poslankyňa Cibereová  pripomienkovala ostatné príjmy, z čoho sa skladá táto položka. 

K položke šport-futbal starosta podrobne informoval poslancov OcZ o skladbe tejto 

položky. 

p. poslanec Ihnát dal návrh na spolupodieľanie sa na akcii Podkova, nakoľko p. Pehanič to 

sám nezvláda organizovať. 

p. poslanec Dolinič dal návrh, že na organizácii sa môže podieľať aj futbalový klub. 

Starosta dal návrh na akciu objednať rýchlu rotu. S p. Pehaničom dojednať termín v tomto 

roku na mesiac september. 

Starosta informoval poslancov návrhu podať žiadosť na MF SR na výmenu okien na 

Dome smútku a na budove TJ. 

Hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov OcZ so stanoviskom HKO obce k rozpočtu 

obce na roky 2019-2021, 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. 14: 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) Berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2019-2021. 

Výhľadový rozpočet na roky 2020 a 2021. 

 

b) Schvaľuje 

Rozpočet obce na rok 2019-2021  

Schvaľuje neuplatňovanie programového rozpočtu obce na roky 2019-2021. 

Hlasovanie:  za: 6 proti: 0  zdržali sa: 0 

 

6. Návrh pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Poruba pod 

Vihorlatom : 

V tomto bode vystúpil hlavný kontrolór obce a bližšie oboznámil poslancov OcZ 

o pravidlách kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce. 



Uznesenie č. 15: 

 Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) Schvaľuje 

Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Poruba pod Vihorlatom  

Hlasovanie:  za: 6 proti: 0  zdržali sa: 0 

 

7. Akčný plán rozvoja obce Poruba pod Vihorlatom na roky 2019 – 2023: 

Starosta obce oboznámil poslancov OcZ  o vypracovanom dokumente „Akčný plán 

rozvoja obce Poruba pod Vihorlatom na roky 2019-2023“ 

Uznesenie č. 16: 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) Schvaľuje 

 

Akčný plán rozvoja obce Poruba pod Vihorlatom na roky 2019 – 2023 

Hlasovanie:  za: 6 proti: 0  zdržali sa: 0 

 

8. Komunitný plán sociálnych služieb obce Poruba pod Vihorlatom na 

programovacie obdobie rokov 2019 – 2023: 

 Starosta obce oboznámil poslancov OcZ  o vypracovanom dokumente „Komunitný 

plán sociálnych služieb obce Poruba pod Vihorlatom na programovacie obdobie rokov  

2019 – 2023 

Uznesenie č. 17: 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) Schvaľuje  

  Komunitný plán sociálnych služieb obce Poruba pod Vihorlatom na programovacie 

obdobie rokov 2019 – 2023 

Hlasovanie:  za: 6 proti: 0  zdržali sa: 0 

9. Majetko-právne záležitosti: 

V tomto bode starosta informoval poslancov OcZ o návrhu na kúpu pozemku p. č. 

210/3 na výstavbu nového Domu smútku. Znalecký posudok je vypracovaný na sumu cca 

11.400 €. Dohodnutá cena s majiteľkou je 11.000 €. 

Uznesenie č. 18: 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) Schvaľuje  

kúpu pozemku p. č. 210/3, ktorej vlastníčkou je Krišková Mária nar. 25.02.1945, 

bytom České Budějovice, o výmere 1 173 m2 za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 

119/2018 - 11.400,00 € za dohodnutú cenu  11.000,00 €. Na kúpu pozemku sa použijú 



finančné prostriedky  z rezervného fondu a zároveň poveruje starostu obce podpísaním kúpnej 

zmluvy. 

 Hlasovanie:  za: 6 proti: 0  zdržali sa: 0 

10. Návrh na zriadenie komisií:  

Starosta obce  informoval poslancov o návrhu na zriadenie komisií. Poslanci zaujali 

k zriadeniu komisií stanovisko, že nakoľko všetky sťažnosti a problémy rieši spoločne OcZ, 

komisie sa zriaďovať nebudú. 

Uznesenie č. 19: 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) Neschvaľuje  

zriadenie komisií z dôvodu, že kompetencie komisií budú riešené na Obecnom 

zastupiteľstve. 

 

Hlasovanie:  za: 6  proti: 0  zdržali sa: 0 

 

11. Rôzne:  

 Starosta  obce  informoval  poslancov o zásadách odmeňovania poslancov OcZ. Zároveň 

navrhol, že ak sa nezriaďujú obecné komisie  je potrebné čl. 4 zo Zásad odmeňovania 

vypustiť. 

K tomuto bodu dal poslanec p. Ihnát Rastislav návrh na odmenu poslancov  OcZ  zvýšiť 

na 5% z platu starostu za jedno zasadnutie a zástupca starostu 5% mesačne z platu 

starostu.  

 Starosta obce informoval poslancov OcZ o zriadení Klubu Jednoty dôchodcov. Na  

počiatočné výdavky im  navrhuje poskytnúť fin. prostriedky vo výške 200,- € a autobus 

do botanickej záhrady Košice na výstavu bonsajov. 

 Starosta obce informoval, že na poskytnutie stravy pre dôchodcov sa prihlásilo 28 

občanov. Celkové náklady  v tomto roku sa predpokladajú na  4.760,- €, s tým, že 

občania – stravníci budú platiť za jeden obed po 2,- € a obec bude doplácať po 1,- € bez 

DPH. Počet odberateľov obedov  sa zastropuje na 30 odberateľov. Nad tento  počet sa 

občania zapíšu do poradovníka. 

 Starosta obce informoval poslancov OcZ o vypracovanej cenovej ponuke na opravu 

verejného osvetlenia, nakoľko vypadáva elektrická energia vo veternom počasí. Cenová 

ponuka je vypracovaná na sumu cca 11.000,- €. 

 Starosta obce informoval poslancov OcZ o podanej žiadosti Farského úradu Poruba pod 

Vihorlatom o finančnú výpomoc. Starosta navrhol výšku dotácie 1.500,- € na rok 2019. 

 Starosta obce informoval poslancov o zaslaní odpovede na list p. Michala Ihnáta, bytom 

Poruba pod Vihorlatom č. 167 - podnet čo trápi niektorých občanov obce, ktorý aj 

prečítal. P. Ihnát Michal doručil starostovi obce  vyjadrenie k odpovedi, o ktorej taktiež 

starosta informoval poslancov OcZ.  

 V závere tohto bodu starosta informoval poslancov OcZ, že združenie MAS Zemplín pod 

Vihorlatom, o.z., ktorého je členom aj naša obec získalo balík finančných prostriedkov  

na rozvoj regiónu vo výške 2,8 mil. €. 

 

 



Uznesenie č. 20: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) Berie na vedomie 

 zriadenie Jednoty klubu dôchodcov v obci 

 informáciu o poskytovaní stravy pre dôchodcov 

 cenovú ponuku na opravu verejného osvetlenia 

 odpoveď p. Ihnáta Michala k listu 

 informáciu o občianskom združení MAS Zemplín pod Vihorlatom 

 

b) Schvaľuje  

 odmenu poslancov OcZ  5% za jedno zasadnutie a zástupcovi starostu obce   

5% mesačne, vypúšťa čl. 4 zo Zásad odmeňovania poslancov 

 finančný príspevok vo výške 200,- € pre Klub Jednoty dôchodcov v obci 

a úhradu autobusu do botanickej záhrady Košice 

 doplatok k strave pre dôchodcov v obci vo výške 1,- € bez DPH a strop na 30 

odberateľov 

 finančný príspevok vo výške 1.500,- € pre Farský úrad Poruba pod Vihorlatom 

 

Hlasovanie:   za: 6 proti: 0  zdržali sa:  0 

 

12. Diskusia: 

 

P. Ihnát sa informoval o možnej poskytnutej dotácii na opravu MK (k Hájenke), ktorá 

mala byť poskytnutá v minulom roku. Starosta navrhuje upraviť zmluvné podmienky-

spoluúčasť obce najviac  2000,- € a môže sa pristúpiť k podpisu zmluvy. 

 

13. Záver: 

 

Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť na III. riadnom 

zasadnutí OcZ a následne zasadnutie ukončil.  

 

 

Zapísala: Jana Krišková 

  

 

 

 

 

 

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

              JUDr. Alena BUKOVSKÁ                              Ing. Ladislav DOLINIČ 

 

 



Z Á P I S N I C A 

z IV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poruba pod Vihorlatom 

konaného dňa 30. mája 2019 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: 

  Starosta obce otvoril zasadnutie OcZ, privítal prítomných poslancov, hlavného 

kontrolóra obce, skonštatoval uznášaniaschopnosť OcZ a následne dal schváliť program IV. 

riadneho zasadnutia OcZ v predloženom znení.  

Uznesenie č 21: 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) schvaľuje  

program IV. riadneho zasadnutia OcZ v predloženom znení 

Hlasovanie:  za: 7  proti: 0  zdržali sa: 0 

2. Určenie overovateľov zápisnice : 

Starosta obce určil za overovateľov zápisnice p. Anton Iľko a p. Marek Dekan. 

 

3. Majetko-právne záležitosti: 

Starosta obce informoval poslancov  majetko-právnom vysporiadaní pozemkov 

v správe SPF, vo vlastníctve Slovenskej republiky, že je možnosť  ich previesť do 

vlastníctva obce. Je treba odoslať žiadosť o majetko-právne vysporiadanie a uznesenie 

OcZ o súhlase. 

 

Uznesenie č. 22: 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) Schvaľuje majetko-právne vysporiadanie pozemkov nachádzajúcich sa 

v intraviláne obce – E-KN č. 1002, 1003 a 1004, v k.ú. Poruba pod Vihorlatom 

a poveruje starostu obce zastupovaním  pri podávaní žiadosti na SPF Bratislava 

ohľadom majetko-právneho vysporiadania pozemkov za účelom rekonštrukcie 

chodníka. 

Hlasovanie:  za: 7  proti: 0  zdržali sa: 0 

 

4. Rôzne: 

 

Starosta obce informoval poslancov od firmy LEKOS, s.r.o.  Žiadosti o schválenie  

prenájmu  nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle  § 9a, 

ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  firmy. Jedná sa 

o prenájom stĺpov  na 25 rokov. 



 poslanec Dolinič navrhol, aby sa zvýšila rýchlosť internetu, alebo za vyššiu sumu 

nájomného. Zmluvu o nájme uzatvoriť na obdobie 5 rokov, 

 poslanec Ihnát navrhol sumu nájomného  1000,- EUR ročne na obdobie 5 rokov, 

 poslanec Iľko navrhol sumu nájomného 100,- EUR ročne na obdobie 5 rokov, 

 poslankyňa Kolesárová navrhla sumu 1000,- EUR ročne na 5 rokov. 

 

Uznesenie č. 23: 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) Neschvaľuje došlú žiadosť od firmy LEKOS 

b) Navrhuje nájom na 1000,- EUR ročne a zmluvu uzatvoriť na obdobie 5 rokov. 

Hlasovanie:  za: 7  proti: 0  zdržali sa: 0 

Starosta obce informoval poslancov o pripravovaných akciách a to: 

 9.06.2019 - MDD o 14.00 hod. – maľovanie na tvár,  zmrzlina Hasani (450 dávok za 

200,- EUR s dovozom a chladiacim boxom) 

 15.06. - 16.06.2019 – folklórne slávnosti Smižany 

 29.06. - 30.6.2019 – dni obce Oravská Poruba 

 06.07.2019 – oslavy obce Ruská Poruba (prvá písomná zmienka) 

 14.07.2019 – futbal. turnaj Vyšné Remety 

 21.07.2019 – futbal. turnaj Poruba pod Vihorlatom 

 04.08. 2019 -  Podvihorlatské folklórne slávnosti Poruba pod Vihorlatom 

 

5. Diskusia: 

V tomto bode starosta navrhol odmenu 100,00 EUR pre p. Kolesárovú k životnému 

jubileu, ktorá bude vyplatená  v júni 2019. 

Uznesenie č 24: 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) schvaľuje odmenu vo výške 100,00 EUR k životnému jubileu. 

Hlasovanie:  za: 7  proti: 0  zdržali sa: 0 

 

6. Záver: 

 

Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť na IV. riadnom 

zasadnutí OcZ a následne zasadnutie ukončil.  

 

 

Zapísala: Jana Krišková 

 

 

 

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

                          p. Anton IĽKO                                             p. Marek DEKAN 



Z Á P I S N I C A 

z V. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poruba pod Vihorlatom 

konaného dňa 24. júna 2019 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: 

  Starosta obce otvoril zasadnutie OcZ, privítal prítomných poslancov, ospravedlnil 

neprítomných poslancov na základe telefonátu, privítal hlavného kontrolóra 

obce, skonštatoval uznášaniaschopnosť OcZ a následne dal schváliť program V. riadneho 

zasadnutia OcZ v predloženom znení.  

Uznesenie č 25: 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

b) schvaľuje  
program V. riadneho zasadnutia OcZ v predloženom znení 

Hlasovanie:  za: 4 poslanci  proti: 0  zdržali sa: 0 

2. Určenie overovateľov zápisnice : 

Starosta obce určil za overovateľov zápisnice Ing. Jana Kolesárová a Ing. Jana 

Cibereová. 

 

3. Kontrola prijatých uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev (III. a IV.): 

Starosta obce  informoval poslancov OcZ, že uznesenia z III. a IV. zasadnutia OcZ  

uznesení boli splnené alebo boli vzaté na vedomie. Na III.  zasadnutí bolo prijatých 

1uznesení. IV. zasadnutí bolo prijatých   

Uznesenie č. 26: 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

 berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení z III. zasadnutia OcZ číslo 11 – 20, uznesenie č. 18 

naďalej trvá. a konštatuje, že uznesenia č. 21 a 24 sú splnené a 22 a 23 trvá naďalej. 

Hlasovanie:  za: 4 poslanci  proti: 0  zdržali sa: 0 

 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Poruba pod Vihorlatom k návrhu 

záverečného účtu obce za rok 2018: 

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 2018. Tento materiál poslanci OcZ obdržali v dostatočnom časovom predstihu  

k preštudovaniu. 



Hlavný kontrolór obce podrobne informoval poslancov o celoročnom hospodárení 

obce za rok 2018 a odporúča poslancom OcZ schváliť Záverečný účet obce Poruba pod 

Vihorlatom  za rok 2018.  

 

Uznesenie č. 27:  

Obecné zastupiteľstvo berie  na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 

k Záverečnému účtu obce Poruba pod Vihorlatom za rok 2018. 

Hlasovanie: 

 za: 4 poslanci  zdržal sa: 0 poslancov proti: 0 poslancov 

5. Návrh Záverečného účtu obce Poruba pod Vihorlatom za rok 2018 : 
 

Uznesenie č. 28:   

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 

2018 bez výhrad. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku vo výške 11.556,44 € 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 %   1.155,64 € 

- tvorbu peňažného fondu 90% 10.400,80 € 

Hlasovanie: 

za: 4 poslanci  zdržal sa: 0 poslancov proti: 0 poslancov 

6. Individuálna výročná správa obce Poruba pod Vihorlatom za rok 2018 : 
Starosta obce informoval poslancov o vypracovaní Výročnej správe obce za rok 2018. 

Uznesenie č. 29:  

Obecné zastupiteľstvo berie  na vedomie Výročnú správu obce Poruba pod Vihorlatom 

za rok 2018. 

Hlasovanie: 

 za: 4 poslanci  zdržal sa: 0 poslancov proti: 0 poslancov 

7. Konsolidovaná výročná správa obce Poruba pod Vihorlatom za rok 2018:  

Starosta obce informoval poslancov o vypracovaní Konsolidovanej výročnej správy 

obce za rok 2018. 

Uznesenie č. 30:  

Obecné zastupiteľstvo berie  na vedomie Konsolidovanú výročnú správu obce Poruba 

pod Vihorlatom za rok 2018. 

Hlasovanie: 

za: 4 poslanci  zdržal sa: 0 poslancov proti: 0 poslancov 



8. Odborné právne stanovisko k SCR Zemplínska šírava: 

Starosta obce predniesol odborné právne stanovisko (právnu analýzu) k posúdeniu 

súčasného stavu   a návrhy postupov klienta-jednotlivých obcí regiónu Zemplínska šírava 

(Správa cestovného ruchu Zemplínska šírava) v nadväznosti na existenciu spoločnej 

príspevkovej organizácie jednotlivých obcí od JUDr. Jozefa Sotolářa. 

 

Uznesenie č. 31:  

Obecné zastupiteľstvo berie  na vedomie Odborné  právne stanovisko k SCR 

Zemplínska šírava k posúdeniu súčasného stavu a návrhy postupov klienta 

Hlasovanie: 

za: 4 poslanci  zdržal sa: 0 poslancov proti: 0 poslancov 

 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019: 

Hlavný kontrolór obce predniesol návrh plánu kontrolnej činnosti HKO obce na II. 

polrok 2019. Nakoľko poslanci nemali nijaké pripomienky, starosta obce dal hlasovať. 

Uznesenie č. 32:  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Poruba pod Vihorlatom na II. polrok 2019. 

Hlasovanie: 

za: 4 poslanci  zdržal sa: 0 poslancov proti: 0 poslancov 

10. Rôzne: 

p. Kolesárová navrhla, aby sa na miesto MDD uskutočnila akcia napr. ako juniáles. 

 

11. Diskusia: 

Starosta obce informoval poslancov OcZ, že obci bolo pridelené požiarne vozidlo. 

 

12. Záver: 

Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť na V. riadnom 

zasadnutí OcZ a následne zasadnutie ukončil.  

 

 

Zapísala: Jana Krišková 

 

 

 

 

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

             Ing. Jana KOLESÁROVÁ                             Ing. Jana CIBEREOVÁ 

 

 

 

 



Z Á P I S N I C A 

z VI. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poruba pod Vihorlatom 

konaného dňa 30. júla 2019 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: 

  Starosta obce otvoril zasadnutie OcZ, privítal prítomných poslancov, ospravedlnil 

neprítomného poslanca z dôvodu PN, privítal hlavného kontrolóra obce, skonštatoval 

uznášaniaschopnosť OcZ a následne dal schváliť program VI. riadneho zasadnutia OcZ 

v predloženom znení.  

Uznesenie č. 33: 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) schvaľuje  

program VI. 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 p. Anton Iľko a p. Marek Dekan. 

 

3. Návrh VZN č. 1/2019 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa : 

Starosta obce podrobnejšie informoval poslancov OcZ  o nových finančných pásmach  

na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 

01.09.2019, vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky a o poskytovanej dotácii na stravu pre deti MŠ, ktoré sú v hmotnej núdzi alebo 

navštevujú posledný ročník pred nástupom do základnej školy. Na základe nových 

finančných pásiem  a poskytovanej dotácii obec pripravila Návrh VZN č. 1/2019 

o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, s ktorým  sa 

poslanci OcZ oboznámili. 

Uznesenie č. 34: 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) schvaľuje  

VZN č. 1/2019 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa. 

Hlasovanie:  za: 6 poslanci  proti: 0  zdržali sa: 0 

4. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019 

Starosta obce informoval poslancov OcZ v rámci zmeny rozpočtu aj o schválených 

finančných prostriedkoch z Ministerstva financií, z výjazdového zasadnutia vlády 

a z Environmentálneho fondu. 

 



Uznesenie č. 35: 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) schvaľuje  

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019. 

Hlasovanie:  za: 6 poslanci  proti: 0  zdržali sa: 0 

 

5. Sťažnosť občana na hlučné slúženie bohoslužieb  

Starosta obce predniesol sťažnosť občana našej obce p. Róberta Hámorského na 

hlučné slúženie bohoslužieb v cirkvi. Starosta navrhol, aby sa predvolal p. Hámorský a p. 

farár na najbližšie zasadnutie OcZ a tu sa dohodli na rozumnom kompromise. 

Poslankyňa  Bukovská navrhla to isté riešenie. 

Uznesenie č. 36: 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) berie na vedomie 

sťažnosť p. občana Róberta Hámorského  a navrhuje prizvať obe strany na 

najbližšie zasadnutie OcZ  za účelom doriešenia sťažnosti. 

Hlasovanie:  za: 6 poslanci  proti: 0  zdržali sa: 0 

 

6. Príprava a realizácia Podvihorlatských folklórnych slávností 2019: 

Starosta obce informoval poslancov OcZ o príprave Podvihorlatských folklórnych slávností- 

Štvrtok-zabíjačka 

Piatok-holubky 

Sobota-stany, zemiaky, zraz  o 12.30 hod.  

 

Uznesenie č. 37: 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) berie na vedomie 

prípravu a organizáciu Podvihorlatských folklórnych slávností  

Hlasovanie:  za: 6 poslanci  proti: 0  zdržali sa: 0 

 

7. Rôzne 

Starosta obce informoval poslancov  o projekte-usadenia nového Domu smútku, o zmluve 

o dielo na projekt Dom smútku v sume cca 5.820,- €. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

Uznesenie č. 38: 

a) berie na vedomie 

návrh umiestnenia Domu smútku a súhlasí s navrhovaným umiestnením. 

Hlasovanie:  za: 6 poslanci  proti: 0  zdržali sa: 0 



8. Diskusia 

V tomto bode programu nevystúpil  nikto z poslancov. 

 

9. Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom OcZ za účasť a zasadnutie OcZ 

ukončil. 

 

 

 

Zapísala: Jana Krišková 

 

 

 

 

 

 

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

                     p. Anton IĽKO                                             p. Marek DEKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z Á P I S N I C A 

z VII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poruba pod Vihorlatom 

konaného dňa 02. októbra 2019 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: 

  Starosta obce otvoril zasadnutie OcZ, privítal prítomných poslancov, ospravedlnil 

neprítomných poslancov na základe emailu a telefonátu, privítal hlavného kontrolóra 

obce, skonštatoval uznášaniaschopnosť OcZ a následne dal schváliť program VII. riadneho 

zasadnutia OcZ v predloženom znení.  

Uznesenie č 39: 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

b) schvaľuje  
program VII. 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. BUKOVSKÚ Alenu  a Ing. 

Ladislava DOLINIČA. 

 

3. Návrh na vydanie publikácie pri príležitosti 610. výročia prvej písomnej zmienky 

o obci a spolupráca so Zemplínskym múzeom: 

Starosta obce privítal zastupujúceho riaditeľa Zemplínskeho múzea  Dr. Martina 

Molnára a manažéra Mgr. Tibora Tabáka a udelil  im slovo. Slova sa ujal Dr. Molnár a  

bližšie informoval o návrhu vydania publikácie. Jedná sa o knihu, ktorá bude zachytávať 

historické príbehy o obci, ktorá by mala byť vydaná pri príležitosti 610. výročia prvej 

písomnej zmienky o obci, ktoré bude obec sláviť v budúcom roku. P. Tabak doplnil p. 

riaditeľa, že príbeh z vojny môže vyrozprávať ešte žijúca občianka našej obce p. 

Semjanová Anna. Zároveň informovali o finančných  nákladoch na vydanie knihy, ktoré 

sa pohybujú cca 6.000.- € bez tlače knihy. Samotná tlač sa pohybuje pri 600 výtlačkoch 

cca 2.500,- až 3.000,- €. 

p. Tabak informoval poslancov OcZ o možnosti získania dotácie z Ministerstva kultúry na  

folklórne slávnosti. P. Tabak si dohodne pracovné stretnutie s vedúcim FS Zemplínu p. 

Kystym  a starostom obce ohľadom scenára obecných slávnosti. 

 

Uznesenie č. 40: 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) schvaľuje 
Vydanie publikácie Historické príbehy starej Poruby pri príležitosti 610. výročia 

prvej písomnej zmienky o obci a zároveň súhlasí so spoluprácou so Zemplínskym 



múzeom v Michalovciach pri príprave a realizácii  610. výročia obce 

a Podvihorlatských folklórnych  slávnosti v roku 2020. 

 

 

Hlasovanie:  za:   5 poslanci  proti: 0  zdržali sa: 0 

 

4. Doriešenie sťažnosti občana obce na hlučné slúženie bohoslužieb: 

Starosta obce privítal na zastupiteľstve  sťažovateľa p. Hamorského Róberta 

s manželkou a protistranu p. farára Slavomíra Gerega.  

Predmetom sťažnosti je hlučné slúženie bohoslužieb v obci. Predmetnú sťažnosť 

prečítala p. Bukovská pred všetkými  prítomnými.  Starosta dal slovo sťažovateľovi- 

manželke p. Hamorského  o vyjadrenie k sťažnosti. Sťažovatelia chcú sťažnosťou 

dosiahnuť výsledok taký, aby sa ozvučenie vonku stíšilo, alebo vonku celkom vyplo. 

Starosta dal slovo  p. farárovi, aby sa vyjadril k sťažnosti.  Farár informoval 

prítomných o tom ako sťažovateľ prišiel niekoľkokrát do chrámu a vykrikoval tam, 

aby vypli reproduktory a vyjadroval sa  neslušne. Farár  upozornil na zbierku zákonov 

č. 549/2007, ktorá upravuje výšku decibelov na verejnosti. Predniesol aj vyjadrenie 

verejného ochrancu práv o tom, že nebol porušený žiadny právny predpis ohľadom 

hlučného slúženia bohoslužieb, nakoľko z jeho pohľadu  je žiadosť neopodstatnená. P. 

p. farár navrhol riešenie, že p. Hámorský by pomohol pri prerobení ozvučenia v cirkvi 

tak, aby sa mohol zapnúť vonkajší reproduktor iba v nedeľu počas leta a pri sviatkoch 

a cez týždeň by bolo vypnuté. 

Poslankyňa Bukovská sa vyjadrila v rozprave v tom zmysle, aby sa vyhovelo 

obidvom stranám a dosiahol sa nejaký vyhovujúce riešenie. 

Sťažovateľ a protistrana sa dohodli na riešení, že vonkajšie reproduktory sa 

budú zapínať iba v nedeľu počas leta, pri veľkých sviatkoch  a počas pracovných dní 

v týždni budú vonkajšie reproduktory vypnuté. 

 

5. Rôzne:  

Starosta obce informoval poslancov  o výpovedi zmluvy o nájme  s Urbárskou 

spoločnosťou. Jedná sa o zrušenie nájmu Garáže, nakoľko obec potrebuje  garážovať  

požiarne auto a protipovodňový vozík,  ktoré obec dostala Zmluvou o výpožičke od 

Ministerstva vnútra SR. 

Uznesenie č. 41 : 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

b) Schvaľuje  
Výpoveď  časti z Nájomnej zmluvy s Urbárskou spoločnosťou za objekt Garáž. 

 

Hlasovanie:  za:   5 poslanci  proti: 0  zdržali sa: 0 

 

6. Diskusia: 

p. Bukovská  sa dotazovala na termín konania posedenia s dôchodcami pri 

príležitosti mesiaca  úcty k starším. Poslanci sa zhodli na predbežnom dátume 

10.11.2019. 

 

 



7. Záver: 

Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným poslancom a hlavnému 

kontrolórovi obce za účasť na VII. riadnom zasadnutí OcZ a následne zasadnutie 

ukončil.  

 

 

Zapísala: Jana Krišková 

 

 

 

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

            JUDr. Alena BUKOVSKÁ                              Ing. Ladislav DOLINIČ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z Á P I S N I C A 

z VIII. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poruba pod Vihorlatom 

konaného dňa 22. novembra 2019 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: 

  Starosta obce otvoril zasadnutie OcZ, privítal prítomných poslancov, ospravedlnil 

neprítomných poslancov na základe e-mailu a telefonátu, privítal hlavného kontrolóra 

obce, skonštatoval uznášaniaschopnosť OcZ a následne dal schváliť program VIII. riadneho 

zasadnutia OcZ v predloženom znení.  

Uznesenie č. 42 : 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) schvaľuje  

program VIII. 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. Antona Iľka a Ing. Janu 

CIBEREOVÚ. 

 

3. Použitie prebytku hospodárenia obce Poruba pod Vihorlatom z minulých rokov : 

Starosta obce informoval poslancov OcZ o na finančnom spolupodieľaní na projekte  

L5A5 „Obecný úrad a Kultúrny dom-zateplenie a prístavba“, v poslednej fáze rekonštrukcia 

kotolne, pričom 5% spoluúčasť predstavuje sumu 3.054,53 € a protipožiarne dvere  v sume 

1.043,076 €, ktoré boli v rámci projektu neuznané a sú ako neoprávnený náklad. 

Uznesenie č. 43 : 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) schvaľuje  
použitie peňažných fondov obce vo výške 4.097,61 € na úhradu kapitálových 

výdavkov na projekt L5A5 „Obecný úrad a Kultúrny dom - zateplenie a prístavba“. 

 

Hlasovanie:  za: 5 poslanci  proti: 0  zdržali sa: 0 

4. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v obci 

Poruba pod Vihorlatom : 

Starosta obce  predložil poslancom OcZ návrh Rokovacieho poriadku Obecného 

zastupiteľstva, nakoľko doteraz platný  z roku 2006 je už nevyhovujúci. Keďže poslanci 

OcZ  nemali pripomienky  a pozmeňujúce návrhy starosta dal hlasovať o tomto návrhu. 

 



Uznesenie č. 44 : 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) schvaľuje  

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v obci Poruba pod Vihorlatom 

Hlasovanie:  za:  5 poslanci  proti: 0  zdržali sa: 0 

 

5. Návrh na Zmenu rozpočtu obce Poruba pod Vihorlatom rozpočtovým opatrením 

č. 2/2019 : 

Starosta obce bližšie informoval poslancov o zmene rozpočtu. Zmena rozpočtu bola 

uskutočnená navýšením a presunom položiek v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu. 

Uznesenie č. 45 : 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) schvaľuje  
zmenu rozpočtu  obce Poruba pod Vihorlatom rozpočtovým opatrením  č. 2/2019 

v predloženom znení. 

 

Hlasovanie:  za:  5 poslanci  proti: 0  zdržali sa: 0 

 

6. Rôzne :  

Starosta obce  predniesol poslancom OcZ protokol o vykonanej previerke 

prokurátorkou Okresnej prokuratúry v Michalovciach. Predmetom previerky boli 

zápisnice OcZ a uznesenia OcZ od začiatku volebného obdobia roku 2018, zásady 

odmeňovania a rokovací poriadok OcZ. 

Uznesenie č. 46 : 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) berie na vedomie 
protokol z vykonanej previerky prokurátorky  Okresnej prokuratúry Michalovce 

Hlasovanie:  za:  5 poslanci  proti: 0  zdržali sa: 0 

 

- posedenie so seniormi 

Posedenie je naplánované  dňa 01.12.2019 (nedeľa), večera-rezeň a šalát, ovocný pohár, 

zákusky 

 

- spoločné obecné zastupiteľstvo obcí Kusín, Jovsa a Poruba pod Vihorlatom  sa bude 

konať dňa 27.12.2019. Hostiteľom bude obec Poruba pod Vihorlatom. Miestom akcie 

bude hotel Chemes alebo Felícia. 

 

7. Diskusia : 

V rámci diskusie nevystúpil žiaden z prítomných poslancov.  

 

 



8. Záver : 

Starosta obce sa poďakoval všetkým prítomným poslancom a hlavnému 

kontrolórovi obce za účasť na VIII. riadnom zasadnutí OcZ a následne zasadnutie 

ukončil.  

 

 

Zapísala: Jana Krišková 

 

 

 

 

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

                      p. Anton IĽKO                                        Ing. Jana CIBEREOVÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Juraj KRIŠKA 

                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z Á P I S N I C A 

z IX. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poruba pod Vihorlatom 

konaného dňa 16. decembra 2019 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, ospravedlnila starostu obce z dôvodu PN, neprítomného 

poslanca p. IĽKA na základe  telefonátu z dôvodu pracovných povinností, hlavného 

kontrolóra obce z dôvodu kolízie zasadnutí OcZ viacerých obcí, skonštatovala 

uznášaniaschopnosť OcZ a následne dala schváliť program IX. riadneho zasadnutia OcZ 

v predloženom znení.  

Uznesenie č. 47 : 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

b) schvaľuje  

program IX. riadneho zasadnutia OcZ v predloženom znení 

Hlasovanie:  za: 6  poslanci  proti: 0  zdržali sa: 0 

2. Určenie overovateľov zápisnice : 

Zástupkyňa starostu obce určila za overovateľov zápisnice p. Mareka DEKANA a p. 

Rastislava IHNÁTA. 

 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Poruba pod Vihorlatom č. 2/2019  

o dani z nehnuteľností a poplatkoch na kalendárny rok 2020 : 

 

Zástupkyňa starostu obce informovala  poslancov OcZ  o Návrhu VZN o dani 

z nehnuteľností na rok 2020. Zvýšenie sa týka hlavne komunálneho odpadu, poplatok za psa. 

Prečítala aj dôvodovú správu k Návrhu VZN  č. 2/2019. Je potrebné informovať ľudí 

a pripraviť letáky, aby občania začali dôkladnejšie separovať odpad.  

Uznesenie č. 48 : 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) schvaľuje  
Všeobecne záväzné nariadenie obce Poruba pod Vihorlatom č. 2/2019 o dani 

z nehnuteľností a poplatkoch na kalendárny rok 2020 v predloženom znení 

Hlasovanie:  za:   6 poslanci  proti: 0  zdržali sa: 0 

4. Informatívna správa hlavného kontrolóra obce Poruba pod Vihorlatom 

o vykonaných kontrolách za obdobie od 25.06.2019 do 06.12.2019 : 

 Zástupkyňa starostu obce bližšie informovala poslancov OcZ  o informatívnej správy 

HKO o vykonaných kontrolách, nakoľko  hlavný kontrolór obce sa ospravedlnil. 



Uznesenie č. 49 : 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) berie na vedomie 
Informatívnu správu hlavného kontrolóra obce Poruba pod Vihorlatom  

o vykonaných kontrolách za obdobie od 25.06.2019 do 06.12.2019 v predloženom 

znení 

Hlasovanie:  za:  6  poslanci  proti: 0  zdržali sa: 0 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Poruba pod 

Vihorlatom na I. polrok 2020 : 

 

Zástupkyňa starostu obce predniesla Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

obce Poruba pod Vihorlatom na I. polrok  2020. Nakoľko nikto z poslancov OcZ nemal 

pripomienky ani návrhy, dala zástupkyňa starostu obce o tomto bode hlasovať. 

 

Uznesenie č. 50 : 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) schvaľuje  
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Poruba pod Vihorlatom na I. 

polrok 2020 v predloženom znení 

Hlasovanie:  za:  6  poslanci  proti: 0  zdržali sa: 0 

6. Rôzne : 

Zástupkyňa starostu obce prečítala list obce Kolíňany a obce Jelenec, v ktorom prosia 

o finančnú pomoc pre pozostalé rodiny tragickej nehody. Zároveň prečítala list ZMOS-u 

o finančnú pomoc pre mesto Prešov, pre rodiny, ktoré zasiala tragédia výbuchom plynu. 

p. Dolinič  uprednostňuje príspevok pre mesto Prešov 

p. Ihnát – 100 eur. 

Uznesenie č. 51 : 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) schvaľuje  
na základe listov zo ZMOS-u finančný príspevok pre obce  Kolíňany a Jelenec 

sumu  100,- EUR a pre mesto Prešov sumu 100,- EUR. Finančné prostriedky budú 

poukázané na účty v roku 2020. 

Hlasovanie:  za:  6  poslanci  proti: 0  zdržali sa: 0 

7. Diskusia : 

Zástupkyňa starostu obce  informovala poslancov OcZ, že ďalšie zasadnutie OcZ  sa 

uskutoční  27.12.2019 a slávnostné spoločné zastupiteľstvo sa presúva na budúci rok 

v mesiaci január. 

 V rámci diskusie nevystúpil nikto z prítomných poslancov. 

 



8. Záver :  

Zástupkyňa starostu obce sa poďakovala všetkým prítomným poslancom a zapisovateľke 

OcZ za účasť na IX. riadnom zasadnutí OcZ a následne zasadnutie ukončila.  

 

 

Zapísala: Jana Krišková 

 

 

 

 

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

                 p. Marek DEKAN                                           p. Rastislav IHNÁT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      JUDr. Alena BUKOVSKÁ 

         zástupkyňa starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z Á P I S N I C A 

z X. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Poruba pod Vihorlatom 

konaného dňa 27. decembra 2019 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 X. 

riadneho zasadnutia OcZ v predloženom znení.  

Uznesenie č. 52 : 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) schvaľuje  

program X. 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 Ing. Janu KOLESÁROVÚ 

a Ing. Ladislava DOLINIČA.  

 

3. Audítorská správa o audite účtovníctva IUZ a KUZ za účtovné obdobie 2018 

a návrh na vykonanie audítorskej správy v roku 2020 za účtovné obdobie 2019 : 

Zástupkyňa starostu obce informovala  poslancov OcZ  o vykonaní audítorskej správy  

o audite účtovníctva IUZ a KUZ za účtovné obdobie 2018.  

 Zároveň navrhla poslancom OcZ aby audítorskú správu o audite účtovníctva IUZ 

a KUZ za účtovné obdobie roku 2019 vykonala nezávislá audítorka Ing. Slávka Molčanyiová, 

PhD.   

Uznesenie č. 53 : 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) berie na vedomie 
správu nezávislej audítorky o audite účtovníctva IUZ a KUZ obce Poruba pod 

Vihorlatom za účtovné obdobie roku 2018 v predloženom znení 

 

b) schvaľuje 

                nezávislú audítorku Ing. Slávku Molčanyiovu, PhD. vykonaním audítorskej správy 

o audite účtovníctva IUZ a KUZ za účtovné obdobie roku 2019   

 

Hlasovanie:  za: 7 poslanci  proti: 0  zdržali sa: 0 

 



4. Upozornenie prokurátora podľa § 28 ods. 1 zák. č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre : 

Zástupkyňa starostu obce informovala  poslancov OcZ, že v priebehu mesiaca október 

bola na Obecnom úrade vykonaná previerka Okresnou prokuratúrou v Michalovciach 

zameraná na zistenie stavu zákonnosti postupu obce pri dodržiavaní vybraných ustanovení 

zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v rámci dozoru prokurátora nad dodržiavaním 

zákonov a ostatných všeobecne právnych predpisov orgánmi verejnej správy. 

Uznesenie č. 54 : 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) berie na vedomie 
upozornenie prokurátora za účelom odstránenia porušovania ustanovenia § 5 ods. 2, 

8 zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, § 13b ods. 3 zák. č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 

b) odporúča  
starostovi obce prijať navrhnuté opatrenia, ktoré boli zistené pri vykonanej 

previerke Okresnou prokuratúrou Michalovce 

 

Hlasovanie:  za:  7 poslanci  proti: 0  zdržali sa: 0 

5. Protest Okresnej prokuratúry o návrhu zrušenia uznesenia OcZ obce Poruba 

pod Vihorlatom č. 20/2019 a návrh nových Zásad odmeňovania poslancov OcZ 

obce Poruba pod Vihorlatom : 

Zástupkyňa starostu obce informovala  poslancov OcZ, že dňa 27.11.2019 bol na 

Obecný úrad doručený list od Okresnej prokuratúry v Michalovciach – protest prokurátora 

podľa § 26 ods. 1 zák. č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v ktorom navrhuje uznesenie OcZ č. 

20/2019 zo dňa 14.03.2019, ktorým schválilo „Zásady odmeňovania poslancov obecného 

zastupiteľstva obce Poruba pod Vihorlatom“ zrušiť ako  nezákonné a rozhodnúť do 60 dní od 

jeho doručenia. 

Zároveň zástupkyňa starostu obce informovala poslancov o vypracovaných nových 

Zásadách o odmeňovaní poslancov OcZ obce Poruba pod Vihorlatom. 

 

Uznesenie č. 55 : 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) schvaľuje 

 vyhovuje sa protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Michalovciach, 

ktorým požadoval zrušenie uznesenia č. 20/2019 zo dňa 14.03.2019 podľa § 

25 zák. č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre podanému dňa 27.11.2019 proti 

Zásadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Poruba pod 

Vihorlatom schváleným obecným zastupiteľstvom, 

 ruší Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Poruba pod 

Vihorlatom v súlade s § 25 ods. 3 zák. č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre, do 60 

dní od doručenia protestu, 

 novo vypracované Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

obce Poruba pod Vihorlatom v predloženom znení,   

Hlasovanie:  za:  7 poslanci  proti: 0  zdržali sa: 0 



6. Návrh na Zmenu rozpočtu obce Poruba pod Vihorlatom rozpočtovým opatrením 

č. 3/2019 : 

Zástupkyňa starostu obce bližšie informovala poslancov o zmene rozpočtu. Zmena 

rozpočtu bola uskutočnená navýšením a presunom položiek v príjmovej a vo výdavkovej 

časti rozpočtu. 

Uznesenie č. 56 : 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) schvaľuje  
zmenu rozpočtu  obce Poruba pod Vihorlatom rozpočtovým opatrením  č. 3/2019 

v predloženom znení. 

 

Hlasovanie:  za:   5 poslanci  proti: 0  zdržali sa: 2           (Ing. Jana Cibereová,            

p. Rastislav Ihnát)  

7. Návrh harmonogramu zasadnutí OcZ v Porube pod Vihorlatom na rok 2020 : 

Zástupkyňa starostu obce informovala poslancov o vypracovaní harmonogramu 

zasadnutí OcZ na rok 2020, čo vyplývalo z listu Okresnej prokuratúry – upozornenie. Po 

krátkej diskusii poslanci pristúpili k hlasovaniu. 

 

Uznesenie č. 57 : 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) schvaľuje  
harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Porube pod Vihorlatom na rok 

2020 v predloženom znení. 

 

Hlasovanie:  za:  7 poslanci  proti: 0  zdržali sa: 0 

8. Rôzne : 

  Zástupkyňa starostu obce  informovala poslancov OcZ, že nakoľko obec nemá 

schválený rozpočet obce. Obec ide na rozpočtové provizórium v roku 2020. 

Zástupkyňa informovala o pripravovanom ohňostroji na Silvestra so zrazom  o 22.00 hod. na 

obecnom úrade. 

Zástupkyňa informovala o spoločnom obecnom zastupiteľstve obcí Poruba p/V, Jovsa a Kusín 

dňa 31.01.2020 na hoteli Chemes  o 17.00 hod. 

Uznesenie č. 58 : 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) berie na vedomie  
- obec bude od začiatku roka hospodáriť rozpočtovým provizóriom, 

- Silvester a novoročný ohňostroj 31.12.2019 so zrazom o 22.00 hod. 

- spoločné Obecné zastupiteľstvo obcí Poruba p/V, Jovsa a Kusín dňa 31.01.2020 na 

Chemese so začiatkom  o 17.00 hod. 

         

 Hlasovanie:  za:   7 poslanci  proti: 0  zdržali sa: 0 

9. Diskusia : 



p. Iľko navrhol odmenu hlavnému kontrolórovi  vo výške 15 %  až 20 % mesačne a starostovi 

obce vo výške 30 % mesačne k platu, 

p. Dekan je za   odmenu 15 %  mesačne pre HKO a odmenu 30 % starostovi mesačne k platu, 

p. Ing. Cibereová – navrhla navýšiť počet seniorov odoberajúcich obed o 5 a nenavyšovať 

odmenu, 

p. Ihnát navrhol prerokovať odmeny  na najbližšom Obecnom zastupiteľstve, 

p. Dolinič navrhol prerokovať na tomto zastupiteľstve, 

Zástupkyňa starostu obce dala  hlasovať za 15 % odmenu pre HKO a 30 % odmenu pre 

starostu obce mesačne k platu. 

Uznesenie č. 59 : 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom  

a) schvaľuje  
odmenu pre HKO vo výške 15%  mesačne a pre starostu obce  vo výške 30% 

mesačne k platu. 

 

Hlasovanie:  za:  5 poslanci  proti: 0  zdržali sa: 2            (Ing. Jana Cibereová, 

p. Rastislav Ihnát) 

10. Záver :  

Zástupkyňa starostu obce sa poďakovala všetkým prítomným poslancom a zapisovateľke 

OcZ za účasť na X. riadnom zasadnutí OcZ  popriala všetko dobré do Nového roka 2020 

a následne zasadnutie ukončila.  

 

 

Zapísala: Jana Krišková 

 

 

 

 

 

 

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

     Ing. Jana KOLESÁROVÁ                                       Ing. Ladislav DOLINIČ 

 

 

 

 

 

 

 

 

      JUDr. Alena BUKOVSKÁ 

         zástupkyňa starosta obce 

 

 


