
Obec Porúbka

                                                                       Z á p i s n i c a
                                   zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porúbke č. V/2019
                                -------------------------------------------------------------------------------

Dátum konania:  13.11.2019
Miesto konania:  Zasadacia miestnosť Obecného úradu v Porúbke
 Prítomní:             podľa prezenčnej listiny
 Program:    
1.  Otvorenie zasadnutia.
2.   Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie.
3.   Voľba kontrolóra obce Porúbka na funkčné obdobie 01.01. 2020-31.12.2025
4.   Kontrola úloh z uznesenia  č.  IV/19.
5.   Úprava rozpočtu obce na rok 2019.
6.   Schválenie návrhu VZN č.02/2019 Obce Porúbka o používaní miestnych komunikácií, verejných
      priestranstiev a chodníkov na území obce Porúbka.
7.   Schválenie návrhu VZN č. 03/2019 Obce Porúbka o  miestnej dani za užívanie verejného priestranstva.
8.   Schválenie návrhu VZN č. 04/2019 Obce Porúbka o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
      dieťa
      centra voľného času pre rok 2020.
9.   Schválenie žiadosti ZŠ Liet.Lúčka o dotáciu na CVČ v roku 2020.
10. Schválenie dotácie v zmysle VZN Obce Porúbka č. 03/2012 pre rok 2020 (žiadosť o dotáciu KST
      Porúbka , ZO JDS Porúbka , Rímskokatolícka cirkev filiálka Porúbka).
11. Schválenie poplatkov za služby poskytované občanom na rok 2020.
12. Rôzne 1. - Organizačne zabezpečiť akciu „ Mikuláš 2019“
                 2. - Schválenie použitia finančných prostriedkov rezervného fondu obce na splatenie splátok
                         istiny bankového úveru za rok 2019                                                                                         
13. Diskusia.
14. Uznesenia.
15. Záver.  
                         
      K bodu 1.      
      Starosta obce Igor Frko privítal prítomných a zasadnutie otvoril.
      Obecné zastupiteľstvo v Porúbke konštatuje, že  je uznášania  schopné.                                              
      Na rokovaní sú prítomní  5  poslanci. 
      OZ schválilo program zasadnutia s nasledovnými zmenami :                 
             - s doplnením bodu č. 12. Rôzne :   následovne :
                                            1. – Organizačne zabezpečiť akciu „ Mikuláš 2019“
                                            2. - Schválenie použitia finančných prostriedkov rezervného fondu obce na 
                                                  splatenie splátok  istiny bankového úveru za rok 2019          
          
 Hlasovanie za program so zmenami:  za:   Peter Mikunda, Ing. Peter Brodňan, Lukáš Brodňan
       prítomní    5                                             Mgr. Jaroslava Brodňanová, Stanislav Koleno
       proti :        0                                                           
      zdržal sa: 0

 K bodu 2.
        Overovatelia zápisnice:             Mgr. Jaroslava Brodňanová ,  Lukáš Brodňan
        Návrhová  komisia :                  Stanislav Koleno, Peter Mikunda 
        OZ  určuje za zapisovateľku:    Soňu Kašovú.
            
      prítomní: 5
      Hlasovanie : za: jednohlasne



   
  K bodu 3.

 Voľba hl. kontrolóra obce Porúbka

       Obecné zastupiteľstvo v Porúbke schválilo volebnú komisiu pre voľby hl. kontrolóra v zložení: 
 Peter Mikunda,   Mgr.Jaroslava Brodňanová, Ing. Peter Brodňan, Lukáš Brodňan, Stanislav Koleno        
OZ v Porúbke schválilo prihláseného kandidáta Ing. Tomáša Mikundu do volieb hlavného kontrolóra 
obce Porúbka  .
 OZ  zvolilo za  hlavného kontrolóra obce Porúbka Ing. Tomáša Mikundu na funkčné obdobie  6 rokov 
 od 1.1.2020 - 31.12.2025 a taktiež OZ schválilo platové zaradenie hl. kontrolóra v zmysle zákona o 
obecnom zriadení č. 369/1990  v pracovnom úväzku 0,15 denného vymeriavacieho základu.
Obecné zastupiteľstvopoverilo  starostu obce Porúbka uzavrieť pracovnú zmluvu  s právoplatne 
zvoleným  hl. kontrórom podľa  § 18 a , ods. 7 zákona 369/1990. Na záver zobralo  na vedomie  zápisnicu 
z volieb hl. kontrolóra obce Porúbka na funkčné obdobie  6 rokov  od 1.1.2020 - 31.12.2025  s   úväzkom  
0,15 denného vymeriavacieho základu.

     
      prítomní: 5          
      Hlasovanie: za: jednohlasne.

    K bodu 4.  Kontrola úloh z uznesení  zasadnutia  OZ  č. IV/19.
 
    Obecné zastupiteľstvo v Porúbke skonštatovalo, že úloha uložená v uzneseniach zasadnutia OZ IV/2019
bola splnená.

               prítomní: 5
        Hlasovanie : za : jednohlasne 

   K bodu 5. Schválenie úpravy rozpočtu obce za rok 2019

          Mgr. Lucia Kubenová informovala  OZ o úprave rozpočtu obce na rok
         2019 podľa prílohy č. 2.
         OZ v Porúbke prerokovalo uvedenú úpravu  rozpočtu obce Porúbka   na rok 2019 ,  a následne
       OZ schválilo túto  úpravu rozpočtu obce na rok 2019 podľa prílohy č.  2.
       
               prítomní : 5
        Hlasovanie : za jednohlasne

     K  bodu 6.  Schválenie návrhu VZN č. 02/2019 Obce Porúbka o používaní miestnych komunikácií,
                          verejných priestranstiev a chodníkov na území obce Porúbka.

          OZ prerokovalo  Návrh VZN č. 02/2019 Obce Porúbka o používaní miestnych komunikácií    
           verejných priestranstiev a chodníkov na území obce Porúbka a následne OZ schvaľuje 
        VZN č.02/2019 Obce Porúbka o používaní  miestnych komunikácií ,  
        verejných priestranst iev a chodníkov na území obce Porúbka,  s účinnosťou od
        1.1.2020
                                                                                               
          prítomní : 5
          Hlasovanie : za jednohlasne
                             



    K  bodu 7.  Schválenie návrhu VZN č. 03/2019 obce Porúbka o miestnej dani za užívanie  
                       verejného  priestranstva. 

         Obecné zastupiteľstvo v Porúbke  prerokovalo Návrh VZN č. 03/2019 Obce Porúbka o 
          miestnej dani za užívanie verejného priestranstva. OZ schvaľuje  VZN č. 03/2019 Obce Porúbka
          o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva s účinnosťou od 1.1.2020
                               

         prítomní : 5
         Hlasovanie : za jednohlasne
                                          
                                                                                                            
                                                                                       
 K bodu 8.  Schválenie návrhu VZN č.04/2019 Obce Porúbka o určení výšky dotácie na prevádzku
                  a mzdy na dieťa centra voľného času pre rok 2020. 

          OZ prerokovalo návrh VZN č. 4/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  centra  
         voľného času pre rok 2020. Po prediskutovaní tohto návrhu, OZ schválilo VZN č.4/2019   o určení
         výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa   centra voľného času pre rok 2020, v sume 50.00 € na
         jedného žiaka. 

            
          prítomní : 5
         Hlasovanie : za jednohlasne  
 

K bodu 9 .   Schválenie žiadosti ZŠ Liet. Lúčka o dotáciu na CVČ v roku 2020.                              

              OZ prerokovalo žiadosť o dotáciu na prevádzku a mzdy  na dieťa CVČ v roku 2020  pre 
             ZŠ Lietavská Lúčka. Následne OZ dotáciu na prevádzku a mzdy  na dieťa CVČ v roku 
             2020 pre ZŠ Liet. Lúčka schválilo pre 18 žiakov. ( 18x 50,- €,  900,- € ) .

          prítomní : 5
         Hlasovanie : za jednohlasne
       
       

  
  K bodu 10.  Schválenie dotácie v zmysle VZN č.03/2012  Obce Porúbka pre rok 2020

          OZ v Porúbke prerokovalo :  Žiadosť o  príspevok  na činnosť pre KST Porúbka zo dňa  10.07.2019
          - Žiadosť o  príspevok  na činnosť pre ZO JDS v Porúbke zo dňa  06.09.2019
      -  Žiadosť o  príspevok  na činnosť pre Rímskokatolícku cirkev zo dňa  27.09.2019.  OZ  schválilo
dotáciu  v  zmysle  VZN  obce  č.03/2012  na  rok  2020   pre  KST  Porúbka  vo  výške  133,-€
dotáciu  v  zmysle  VZN  obce  č.03/2012  na  rok  2020   pre  ZOJ  DS  Porúbka  vo  výške  133,-
dotáciu v zmysle VZN obce č.03/2012 na rok 2020  pre  Rímskokatolícku cirkev filiálka v Porúbke vo
výške 133,-€

          prítomní : 5
         Hlasovanie : za jednohlasne
       



                                                                              
        K  bodu 11.   Schválenie poplatkov za služby poskytované občanom na rok 2020.

 OZ  prerokovalo poplatky za služby poskytované občanom na rok 2020 podľa prílohy č. 3
a následne schvalili tieto poplatky za služby poskytované občanom na rok 2020 podľa prílohy č. 3

          prítomní : 5
         Hlasovanie : za jednohlasne

       K bodu 12. Rôzne 

1.  Organizačné zabezpečiť spoločenskú akciu „Mikuláš 2019“.

 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a uložilo úlohu  organizačné zabezpečenie spoločenskej akcie 
„Mikuláš 2019“.poslancovi OZ – predsedovi komisie pre šport a kultúru Lukášovi Brodňanovi                   
zabezpečiť kultúrny program na spoločenskú akciu  „ Mikuláš 2019“ na deň  06.12.2019 o 18:00 hod.

          prítomní : 5
         Hlasovanie : za jednohlasne

2. Schválenie použitia finančných prostriedkov rezervného účtu obce na splatenie splátok istiny 
bankového    úveru za rok 2019
                                     

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke  prerokovalo a schválilo použitie finančných prostriedkov v roku 2019 z 
rezervného fondu obce na splatenie  dvanástich mesačných splátok istiny bankového úveru veriteľa

 Prima banka  Slovensko a.s./ Zmluva  o termínovanom úvere v roku 2016/  za rok 2019  v celkovej 
hodnote    12x 705,89= 8470,68 Euro.

prítomní : 5
         Hlasovanie : za jednohlasne

          

              K bodu 13. Diskusia

                   V diskusii neboli žiadne príspevky.

              K bodu 14. Uznesenia .

              Uznesenia zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva  v Porúbke č. V /2019,   konaného 13.11.2019 prečítal
              poslanec   Stanislav Koleno.
            
              K bodu 15. Záver

                  Starosta obce poďakoval prítomným  za účasť a zasadnutie ukončil. 



    Zapisovateľ:                                                                                            Overovatelia zápisnice:  

    Soňa Kašová                                                                                          Mgr. Jaroslava Brodňanová 
                                                                                                                  

                                                                                                                           
           
                                                                                                                           Lukáš Brodňan

 

  Starosta obce:

    Igor Frko    

                                                                                          

             

              


