
Obec Porúbka 

 

                                                                       Z á p i s n i c a 

                               zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porúbke č. XI/2021 

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

 

Dátum konania:  07.04.2021 

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.X/2020 

4. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2020 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2020. 

6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020, správa nezávislého audítora o audite  

    učtovnej   závierky za rok 2020. 

7.  Individuálna výročná správa obce. 

8. Schválenie použitia finančných prostriedkov rezervného fondu obce na splatenie investičného 

    zámeru Chodník v súbehu s cestou I/64 

9.Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2021 o jednorázovom finančnom             

príspevku  pri narodení dieťaťa.  

10. Úprava rozpočtu obce za rok 2021 

11. Rôzne. 

12. Diskusia. 

13. Návrh uznesenia. 

14. 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 OZ č. XI/ 2021 

                                          
                                                                                               

            
          prítomní: 5 

          Hlasovanie : za: jednohlasne 

 

 

 

 

 

            

 

 



 K bodu 2. 

        Overovatelia zápisnice:             Ing. Peter Brodňan, Stanislav Koleno  

        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. X/20 

 

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

  uložená   žiadna úloha. 

 

      prítomní: 5           

      Hlasovanie: za: jednohlasne. 

 

    K bodu 4. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2020 .  

       Hlavný kontrolór obce Porúbka Ing. Tomáš Mikunda prečítal správu hlavného kontrolóra  

       o kontrolnej  činnosti za rok 2020. ( príloha č. 1 ) 

       OZ v Porúbke  prerokovalo a zobralo na vedomie  správu hlavného kontrolóra o kontrolnej  

      činnosti za rok 2020. 

                     

        prítomní: 5 

        Hlasovanie : za : jednohlasne  

 

   K bodu 5.  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2020.  

      Obecné zastupiteľstvo v Porúbke prerokovalo  a následne zobralo na vedomie  

       stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2020. 

      ( príloha č.2 ) 

 

        prítomní : 5 

        Hlasovanie : za jednohlasne 

 

     K  bodu 6.  Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020, správa nezávislého audítora 

                         o  audite   učtovnej   závierky za rok 2020. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke  prorokovalo záverečný účet obce na rok 2020 a správu nezávislého 

audítora za rok 2020. 

OZ v Porúbke zobralo na vedomie správu audítora za rok 2020   

      

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke schválilo Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie  

bez výhrad. 

 Obecné zatupiteľstvo  schvalilo  použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného 

fondu vo výške  34 951,77 EUR. 
 

                        

           prítomní : 5 

          Hlasovanie : za jednohlasne 



                              

 

    K  bodu 7.   Individuálna výročná správa obce. 

                                                                                                            

Obecné zastupiteľstvo  prorokovalo  a zobralo na vedomie  Individuálnu výročnú správu obce za rok 

2020. ( príloha č.3 ) 

     prítomní : 5 

     Hlasovanie : za jednohlasne 

                                                                   

                                  

                                                                                                                                  

 K bodu 8.  Schválenie použitia finančných prostriedkov rezervného fondu obce na splatenie  

                    investičného    zámeru Chodník v súbehu s cestou I/64 

 

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke  prerokovalo a následne schválilo použitie finančných prostriedkov 

rezervného fondu obce na splatenie investičného zámeru Chodník v súbehu s cestou I/64 v k.ú. 

Porúbka v sume  30 313,14 € .                                      

  

 

          prítomní : 5 

         Hlasovanie : za jednohlasne   

  

 

 

K  bodu 9.   Schválenie Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2021 o jednorázovom finančnom 

                     príspevku  pri narodení dieťaťa. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke prerokovalo a schválilo  Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o 

jednorázovom finančnom     príspevku pri narodení dieťaťa v sume 100 € . 

 

                                                        

 

          prítomní : 5 

         Hlasovanie : za jednohlasne 

        

          

 

  K  bodu 10. Úprava rozpočtu obce za rok 2021 . 

 

 Lucia Kubenová, Mgr., informovala OZ o úprave rozpočtu obce za rok 2021. (príloha č.4 ) 

OZ v Porúbke prerokovalo a schválilo úpravu  rozpočtu  obce na rok 2021 .  

 
  

         prítomní : 5 

         Hlasovanie : za jednohlasne 

 

 

 

      K  bodu 11.  Rôzne. 

 



         Neboli žiadne návrhy. 

                                                       

 

       prítomní : 5 

       Hlasovanie : za jednohlasne 

        

 

                                                                               

        K  bodu 12.  Diskusia. 

        1.V diskusi starosta obce Porúbka Igor Frko informoval obecné zastupiteľstvo o investičnej akcii  

        Chodník v súbehu s cestou I/64.  

        2. Starosta  obce oboznámil obecné zastupiteľstvo  s nepriaznivou situáciou v MŠ Porúbka   

           ohľadom odvolania p. riaditeľky Eleny Hodasovej na základe početných sťažností od rodičov 

          detí navštevujúcich MŠ Porúbka. 

  

 

       prítomní : 5 

       Hlasovanie : za jednohlasne 

 

             K bodu 13.  Návrh uznesenia. 

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

                prečítala  poslankyňa  Mgr. Jaroslava Brodňanová. 

             

 

                           prítomní : 5 

       Hlasovanie : za jednohlasne 

 

 

                 K bodu 14.  Záver. 

 

         Starosta obce poďakoval prítomným  za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

    Zapisovateľ:                                                                                            Overovatelia zápisnice:   

 

    Soňa Kašová                                                                                               Stanislav Koleno  

                                                                                                                   

 

                                                                                                                            

            

                                                                                                                         Ing. Peter Brodňan  

 

   Starosta obce: 

 

    Igor Frko                                                                                                     


