
Obec Porúbka

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

Dátum konania:  09.12.2019
Miesto konania:  Zasadacia miestnosť Obecného úradu v Porúbke
 Prítomní:             podľa prezenčnej listiny
 Program:    
1.  Otvorenie zasadnutia.
2.   Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie.
3.    Kontrola úloh z uznesenia  č.  V/19.
4.   Úprava rozpočtu obce na rok 2019.
5.   Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2020.
6.   Schválenie návrhu rozpočtu obce  na rok 2020.
7.   Návrh na schválenie auditora na vykonanie auditu za rok 2019.
8.   Návrh  na schválenie odmeny za vvykonávanie auditu za rok 2019.
9.   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Porúbka na I.polrok 2020.
10. Schválenie návrhu VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
      odpady.
12. Rôzne a)  –Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno -vzdelávacej činnosti MŠ Porúbka za   
                        školský rok  2018/2019.
                 b) - Schválenie vyradenia nepotrebného drobného hmotného majetku obce.
                 c)  - Voľba predsedu a členov inventarizačnej komisie na inventarizáciu majetku , záväzkov a
                         rozdielu  majetku   a  záväzkov k 31.12. 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 :
                  a)  –Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno -vzdelávacej činnosti MŠ Porúbka za   
                        školský rok  2018/2019.
                  b) - Schválenie vyradenia nepotrebného drobného hmotného majetku obce.
                  c)  - Voľba predsedu a členov inventarizačnej komisie na inventarizáciu majetku , záväzkov a
                          rozdielu  majetku   a  záväzkov k 31.12. 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:            Peter Mikunda, Ing. Peter Brodňan 
        Návrhová  komisia :                  Mgr. Jaroslava Brodňanová , Lukáš Brodňan 
        OZ  určuje za zapisovateľku:    Soňu Kašovú.
            
      prítomní: 5
      Hlasovanie : za: jednohlasne
   
  K bodu 3.  

  Obecné zastupiteľstvo v Porúbke konštatuje, že úloha uložená v uzneseniach zasadnutia OZ V/2019  
  bola splnená.  ( Mikuláš 2019 )

         prítomní: 5          
      Hlasovanie: za: jednohlasne.

    K bodu 4. 

   Mgr. Lucia Kubenová informovala  OZ o úprave rozpočtu obce na rok  2019 podľa prílohy č. 1.                
   obecné zastupiteľstvo v Porúbke prerokovalo a  schválilo úpravu rozpočtu obce za rok 2019 podľa 
    prílohy č.1

         prítomní: 5
        Hlasovanie : za : jednohlasne 

   K bodu 5.

Hlavný kontrolór obce Porúbka Tomáš Mikunda, Ing. prečítal svoje odborné stanovisko.
OZ v Porúbke zobralo na vedomie  odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce 
na rok 2020-2022

         prítomní : 5
        Hlasovanie : za jednohlasne

     K  bodu 6.  
  Mgr. Lucia Kubenová informovala  o rozpočte obce Porúbka  na rok 2020.
 Obecné zastupiteľstvo  prerokovalo  rozpočet  obce Porúbka  na rok 2020 a následne schválilo 
 rozpočet  obce Porúbka  na rok 2020.

                                                                                               
          prítomní : 5
          Hlasovanie : za jednohlasne
                             
    K  bodu 7.  
     
 Obecné zastupiteľstvo v Porúbke   prerokovalo  návrh na schválenie auditora na vykonanie auditu v 
obci Porúbka za rok 2019. OZ schválilo auditora Ing. Jozefínu Smolkovú na vykonanie auditu v 
obci Porúbka za rok 2019.

                                  

         prítomní : 5
         Hlasovanie : za jednohlasne



                                          
                                                                                                            
                                                                                       
 K bodu 8. 

OZ v Porúbke  prerokovalo a schválilo  odmenu pre auditora  za vykonanie auditu v obci Porúbka
za rok 2019 . Vypočítaná hodnota auditu pre obec Porúbka : 1 173 €

            
          prítomní : 5
         Hlasovanie : za jednohlasne  
 

K bodu 9 .  

     Hlavný kontrolór obce Ing. Tomáš Mikunda  informoval OZ v Porúbke  o pláne kontrolnej  
    činnosti  na I.polrok 2020.                                                
    OZ  prerokovalo  a schválilo  plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na I.polrok 2020. 

          prítomní : 5
         Hlasovanie : za jednohlasne
       
       
  
  K bodu 10.

OZ V Porúbke prerokovalo návrh VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebn   odpady. OZ schválilo VZN č. 5/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady.  Týmto schváleným VZN č. 5/2019  sa ruší  VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebn   odpady.
                        

          prítomní : 5
         Hlasovanie : za jednohlasne
       

                                                                              
        K  bodu 11.  Rôzne

          a) Obecné zastupiteľstvo v Porúbke prerokovalo a zobralo na vedomie Správu
             o výsledkoch  a podmienkach výchovno -vzdelávacej činnosti MŠ Porúbka   za školský 
             rok 2018/2019,  ktorú odprezentovala riaditeľka MŠ Elena Hodasová.
                                   
          prítomní : 5
         Hlasovanie : za jednohlasne

           b) OZ v Porúbke prerokovalo   návrh na vyradenia nepotrebného drobného hmotného   
             majetku obce.Obecné zastupiteľstvo schválilo Vyradenie nepotrebného drobného hmotného
              majetku obce.

          prítomní : 5
         Hlasovanie : za jednohlasne



   c) Obecné zastupiteľstvo v Porúbke zvolilo predsedu a členov inventarizačnej komisie na 

       inventarizáciu majetku  záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019.

       Predseda inventarizačnej komisie : Ing. Peter Brodňan

       Členovia  inventarizačnej komisie : Ing. Tomáš  Mikunda , Soňa Kašová

                                                                   

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. VI /2019,   konaného 09.12.2019 prečítala
              poslankyňa  Mgr. Jaroslava Brodňanová.
            
              K bodu 15. Záver

                  Starosta obce poďakoval prítomným  za účasť a zasadnutie ukončil. 

    Zapisovateľ:                                                                                            Overovatelia zápisnice:  

    Soňa Kašová                                                                                               Petrer Mikunda 
                                                                                                                  

                                                                                                                           
           
                                                                                                                         Ing. Peter Brodňan 

 

  Starosta obce:

    Igor Frko                                                                                                    


