
Obec Porúbka

                                                                       Z á p i s n i c a
                                   zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porúbke č. VII/2020
                                -------------------------------------------------------------------------------

Dátum konania:  08.04.2020
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 OZ č.VI/2019
4. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019.
6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019, správa nezávislého audítora o audite 
    učtovnej   závierky za rok 2019.
7. Individuálna výročná správa obce.
8. Schválenie úpravy rozpočtu obce za I. polrok 2020.
9. Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy p.Dudášová.
10. Schválenie návrhu VZN č.1.o ochrannom pásme pohrebísk na území obce.
11.Chodník v súbehu s cestou I/64 – Schválenie investičného zámeru.
12.Požiarná zbrojnica II.etapa -  Schválenie investičného zámeru.
13.Rôzne.
14.Diskusia.
15.Návrh uznesenia.
16.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 .
                                                

          
 Hlasovanie za program :  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.   Kontrola úloh z uznesení  zasadnutia  OZ  č. VI/19

  Obecné zastupiteľstvo v Porúbke konštatuje, že v uzneseniach zasadnutia OZ č. VI/19 nebola uložená
   žiadna úloha.

         prítomní: 5          
      Hlasovanie: za: jednohlasne.

    K bodu 4. Správa o kontrolnej činnosti obce za rok 2019

  Hlavný kontrolór obce Ing. Tomáš Mikunda odprezentoval  správu kontrolnej činnosti obce za rok 2019.
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke prerokovalo a  zobralo  na vedomie Správu kontrolnej činnosti obce za
rok 2019

         prítomní: 5
        Hlasovanie : za : jednohlasne 

   K bodu 5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019. 

Hlavný kontrolór obce Porúbka Tomáš Mikunda, Ing. prečítal svoje odborné stanovisko k záverečnému účtu
obce za rok 2019. 
OZ v Porúbke  prerokovalo a zobralo na vedomie  odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce
  k záverečnému účtu obce za rok 2019. 

         prítomní : 5
        Hlasovanie : za jednohlasne

     K  bodu 6.  Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019, správa nezávislého audítora 
                       o audite  učtovnej   závierky za rok 2019.

  Mgr. Lucia Kubenová prtečítala  OZ v Porúbke  Správu nezávislého audítora o audite  učtovnej   závierky
  za rok 2019.
  Obecné zastupiteľstvo v Porúbke prerokovalo  Záverečný účet Obce Porúbka za rok 2019 ,
  Správu nezávislého audítora  o audite  učtovnej   závierky za rok 2019.                 
  OZ v Porúbke zobralo   na vedomie  Správu nezávislého audítora o audite  učtovnej   závierky 
   za   rok  2019 a následne schválilo  Záverečný účet Obce Porúbka za rok 2019 a celoročné hospodárenie 
   bez výhrad a taktiež schválilo Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 
   rezervného  fondu vo výške 20 493,53 €
                                                                                                                        
          prítomní : 5
          Hlasovanie : za jednohlasne
                             
    K  bodu 7. /Individuálna výročná správa obce. 
     
 Obecné zastupiteľstvo v Porúbke   prerokovalo a zobralo na bvedomie  Individuálnu výročnú správu obce
obci Porúbka za rok 2019.

                                 

         prítomní : 5
         Hlasovanie : za jednohlasne
                                          
                                                                                                            
                                                                                       



 K bodu 8. Schválenie úpravy rozpočtu obce na I. polrok 2020. 

OZ v Porúbke  prerokovalo a schválilo Úpravu rozpočtu obce na I. polrok 2020. 

          prítomní : 5
         Hlasovanie : za jednohlasne  
 

K bodu 9 .  Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy p.Dudášová.
                                                 
    OZ  prerokovalo  a schválilo   Dohodu o ukončení nájomnej zmluvy Obce Porúbka 
   s  p. Dudášovou ohľadom skolaudovanie cesty pre novopostavené rodinné domy.

          prítomní : 5
         Hlasovanie : za jednohlasne
       
         
  K bodu 10. Schválenie návrhu VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce.

OZ V Porúbke prerokovalo návrh VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Porúbka.
OZ schválilo VZN č. 1/2020 o o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Porúbka..
                        
          prítomní : 5
         Hlasovanie : za jednohlasne
       
                                                                              

        K  bodu 11.  Schválenie investičného zámeru "  Chodník v súbehu s cestou I/64 "

          Obecné zastupiteľstvo v Porúbke prerokovalo a schválilo  investičný zámeru
        "  Chodník v   súbehu s cestou I/64. "
  
                                  

          prítomní : 5
         Hlasovanie : za jednohlasne

                                                               

                        K bodu 12. Požiarna zbrojnica II. etapa -  Schválenie investičného zámeru  
                     
   Obecné zastupiteľstvo v Porúbke  prerokovalo a taktiež schválilo 
    Investičný  zámer  "Požiarná zbrojnica " II.etapa 

         prítomní : 5
         Hlasovanie : za jednohlasne

                 K bodu 14. Diskusia
                 Starosta obce Porúbka informoval obecné zastupiteľstvo o aktuálnom stave MŠ Porúbka, nakoľko sú

vzťahy medzi pani  riaditeľkou MŠ Porúbka Elenou Hodasovou a učiteľkou Annou Špircovou, Bc.  dosť
vyostrené,  taktiež informoval OZ, že pani učiteľka  Anna Špircová , Bc. dáva výpoveď na základe týchto
nezhôd medzi ňou a pani riaditeľkou MŠ. Ďalší príspevok v diskusií sa týkal ohľadom pozemkov, s ktorými
neoprávnene nakladá Alexandra Simone Hauer. ( bývale družstvo )



               K bodu 15. Uznesenia.

              Uznesenia zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva  v Porúbke č. VII /2020,   konaného 08.04.2020 prečítala
poslankyňa  Mgr. Jaroslava Brodňanová.

            
              K bodu 16. Záver

                  Starosta obce poďakoval prítomným  za účasť a zasadnutie ukončil. 

    Zapisovateľ:                                                                                            Overovatelia zápisnice:  

    Soňa Kašová                                                                                               Petrer Mikunda 
                                                                                                                  

                                                                                                                           
           
                                                                                                                         Ing. Peter Brodňan 

 

  Starosta obce:

    Igor Frko                                                                                                    


