
Obec Porúbka 

 

                                                                       Z á p i s n i c a 

                               zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porúbke č. X/2020 

                                ------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dátum konania:  08.12.2020 

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.IX/2020 

4. Schválenie úpravy rozpočtu obce za rok 2020 

5. Návrh na schválenie auditora na vykonanie auditu za rok 2020 

6. Návrh na schválenie odmeny za vykonávanie auditu za rok 2020 

7. Schválenie použitia finančných prostriedkov rezervného fondu obce na splatenie splátok istiny 

bankového úveru za rok 2020.  

8. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2021-2023. 

9. Schválenie rozpočtu obce na rok 2021-2023. 

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Porúbka na I.polrok 2021. 

11. Schválenie návrhu VZN č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce 

12. Schválenie dotácie v zmysle VZN č. 2/2020 pre rok 2021 (žiadosť o dotáciu KST Porúbka, ZO   

JDS Porúbka, Rímskokatolícka cirkev filiálka Porúbka) 

13. Schválenie návrhu VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

      stavebné odpady. 

14. Schválenie mimoriadnej odmeny pre hlavného kontrolóra                         

15. Schválenie žiadosti ZŠ Liet.Lúčka o dotáciu na CVČ v roku 2021. 

16. Rôzne: 1.  Schválenie vyradenia nepotrebného drobného hmotného majetku obce.  

                   2.  Voľba predsedu a členov inventarizačnej komisie na inventúru účtov k 31.12.2020.  

               

17. Diskusia. 

18.Návrh uznesenia. 

19.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 z nasledovnými zmenami :   

                            OZ  v Porúbke s následovnými zmenami: 
s doplnením bodu č.16  Rôzne následovne: 

                   1.  Schválenie vyradenia nepotrebného drobného hmotného majetku obce.  

                   2.  Voľba predsedu a členov inventarizačnej komisie na inventúru účtov k 31.12.2020.  

  
                                                                         

           prítomní: 5 

           Hlasovanie : za: jednohlasne 

 

 K bodu 2. 

        Overovatelia zápisnice:            Lukáš Brodňan, Ing. Peter Brodňan  

        Návrhová  komisia :                  Mgr. Jaroslava Brodňanová , Stanislav Koleno  

        OZ  určuje za zapisovateľku:    Soňu Kašovú 

             

      prítomní: 5 

      Hlasovanie : za: jednohlasne 

    

 

  K bodu 3.   Kontrola úloh z uznesení  zasadnutia  OZ  č. IX/20 

 

  Obecné zastupiteľstvo v Porúbke konštatuje, že v uzneseniach zasadnutia OZ č. IX/20 nebola   

  uložená   žiadna úloha. 

 

      prítomní: 5           

      Hlasovanie: za: jednohlasne. 

 

    K bodu 4.  Schválenie úpravy rozpočtu obce za  rok 2020. 

                     OZ v Porúbke  prerokovalo a schválilo Úpravu rozpočtu obce  pre rok 2020.  

                      

        prítomní: 5 

        Hlasovanie : za : jednohlasne  

 

   K bodu 5.  Návrh na schválenie auditora na vykonanie auditu za rok 2020 

 

                     Obecné zastupiteľstvo v Porúbke prerokovalo a schválilo  návrh  audítora na vykonávanie 

                     auditu  za rok 2020 audítora Ing. Jozefínu Smolkovú. 

 

 

        prítomní : 5 

        Hlasovanie : za jednohlasne 

 

     K  bodu 6.  Návrh na schválenie odmeny za vvykonávanie auditu za rok 2020 

          Obecné zastupiteľstvo v Porúbke  prerokovalo  návrh na schválenie odmeny za  vykonávanie  

auditu v obci Porúbka následne schválilo  odmenu pre  auditora za  vykonávanie auditu v obci Porúbka 

za rok 2020 vo výške 1250,-€  

                         

  

          prítomní : 5 

          Hlasovanie : za jednohlasne 



                              

 

    K  bodu 7.  Schválenie použitia finančných prostriedkov rezervného fondu obce na splatenie 

splátok istiny bankového úveru za rok 2020 

                                                                                                            

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo použitie finančných prostriedkov rezervného 

fondu obce na splatenie  splátok istiny  bankového úveru za rok 2020 

 

 

         prítomní : 5 

         Hlasovanie : za jednohlasne 

                                                                   

                                  

                                                                                                                                  

 K bodu 8. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce  

                   na rok 2021-  2023 . 

 

                            Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce  

                             na rok 2021- 2023prečítal na zasadnutí OZ starosta obce Igor Frko. 

                            Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a zobralo na vedomie odborné stanovisko  

                             hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu  obce  na rok 2021-2023.   

  

 

          prítomní : 5 

         Hlasovanie : za jednohlasne   

  

 

 

K  bodu 9. Schválenie rozpočtu obce na rok 2021-2023. 

                       Starosta obce Igor Frko    informoval o rozpočte obce 

                        na   rok 2021 - 2023  

                       Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo  Rozpočet obce na rok 2020 -2023. 

                            

 

          prítomní : 5 

         Hlasovanie : za jednohlasne 

        

          

 

  K  bodu 10.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Porúbka  

                        na I.polrok 2021. 

OZ v Porúbke prerokovalo a schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Porúbka 

 n  I. polrok   2021 

  

 

 

         prítomní : 5 

         Hlasovanie : za jednohlasne 

 



K  bodu 11.  Schválenie návrhu VZN č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácie  

                     z rozpočtu obce 

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke prerokovalo  návrh VZN č. 2/2020 o podmienkach poskytovania 

dotácie z rozpočtu obce a následne  tento :  návrh VZN č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácie 

z rozpočtu obce schválilo. 

                                                               

 

       prítomní : 5 

       Hlasovanie : za jednohlasne 

        

 

                                                                               

        K  bodu 12.  Schválenie dotácie v zmysle VZN č. 2/2020 pre rok 2021 (žiadosť o dotáciu KST 

Porúbka, ZO   JDS Porúbka, Rímskokatolícka cirkev filiálka Porúbka) 

 

           OZ   prerokovalo a schválilo Žiadosť  o  dotáciu  KST Porúbka, ZO JDS Porúbka,                        

Rímskokatolícka cirkev filiálka Porúbka )v zmysle VZN č.02/2020 Obce Porúbka pre rok 2021  

v sume  200,-  €. 

 

       prítomní : 5 

       Hlasovanie : za jednohlasne 

 

                       K bodu 13. Schválenie návrhu VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne 

                                               odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke  prorokovalo následne schválilo  návrh VZN č. 3/2020 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a    drobné stavebné odpady.                    

 

                           prítomní : 5 

       Hlasovanie : za jednohlasne 

 

 

                 K bodu 14.  Schválenie mimoriadnej odmeny pre hlavného kontrolóra . 

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke  prerokovalo a schválilo  mimoriadnu odmenu  pre hlavného 

kontrolóra obce Tomáša Mikundu, Ing. v sume 300,-€ 

 

 

       prítomní : 5 

       Hlasovanie : za jednohlasne 

 

K bodu 15.  Schválenie žiadosti ZŠ Liet.Lúčka o dotáciu na CVČ v roku 2021. 

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke prerokovalo  Žiadosť ZŠ  Liet. Lúčka o dotáciu na CVČ v roku 2021 

a schválilo   Dotáciu  ZŠ Liet. Lúčka na CVČ v roku 2021  v sume  40,00 € 

 

        prítomní : 5 

       Hlasovanie : za jednohlasne 

 

 



     K bodu 16.  Rôzne: 1.  Schválenie vyradenia nepotrebného drobného hmotného majetku obce.  

 

1.Obecné zastupiteľstvo v Porúbke  prerokovalo a schválilo Návrh na vyradenie nepotrebného 

hmotného majetku podľa prílohy č.1. 

 

        prítomní : 5 

       Hlasovanie : za jednohlasne 

 

2.   Voľba predsedu a členov inventarizačnej komisie na inventúru účtov                                             

k 31.12.2020.  

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke prerokovalo a následne schválilo Voľbu predsedu a inventarizačnej 

komisie na inventúru účtov k 31.12.2020. Predseda inventarizačnej komisie na inventúru účtov 

k 31.12.2020 bol zvolený Peter Brodňan , Ing. ,  členovia komisie :  Tomáš Mikunda , Ing. ,  

Soňa Kašová 

 

 

        prítomní : 5 

       Hlasovanie : za jednohlasne 

 

 

K bodu 17. Diskusia 

                   Príspevky v diskusii  boli ohľadom Pozemkových úprav v katastrálnom území Porúbka. 

 

 

K bodu  18. Návrh uznesenia. 

 

                Uznesenia zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva  v Porúbke č. IX/2020,   konaného 25.08.2020    

                prečítala  poslankyňa  Mgr. Jaroslava Brodňanová. 

             

 

K bodu 19.Záver. 

 Starosta obce poďakoval prítomným  za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

 

    Zapisovateľ:                                                                                            Overovatelia zápisnice:   

 

    Soňa Kašová                                                                                               Lukáš Brodňan  

                                                                                                                   

 

                                                                                                                            

            

                                                                                                                         Ing. Peter Brodňan  

 

   Starosta obce: 

 

    Igor Frko                                                                                                     


