
Obec Porúbka 

 

                                                                       Z á p i s n i c a 

                               zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porúbke č. XII/2021 

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

 

Dátum konania:  30.06.2021 

Miesto konania:  Zasadacia miestnosť Obecného úradu v Porúbke 

 Prítomní:             podľa prezenčnej listiny 

 Program:     

 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 

2. Voľba zapisovateľa ,overovateľov zápisnice, návrhovej komisie. 

3. Kontrola úloh z uznesenia OZ č.XI/2021 

4. Schválenie úpravy rozpočtu obce za rok 2021 

5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hl.kontrolóra obce na II.polrok 2021 

6. Návrh na schválenie kúpnej zmluvy líniovej stavby most „ I/64 Porúbka -most 107“ 

7.Rôzne. 1)  Schválenie  preplatenia časti dovolenky (pedagogickí zamestnanci) 

                2) Schválenie člena za OcÚ do rady školy. 

                3) Návrh na prejednanie platu starostu obce. 

8.Diskusia. 

9.Návrh uznesenia. 

10.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. XII/ 2021 s s nasledovnými zmenami: 

      s doplnením bodu č.7 -Rôzne, 1) Schválenie  preplatenia časti dovolenky (pedagogickí zamestnanci) 

                                                       2)  Schválenie člena za OcÚ do rady školy 

                                                       3) Návrh na prejednanie platu starostu obce. 

 

                                          
                                                                                               

            
          prítomní: 5 

          Hlasovanie : za: jednohlasne 

 

 

 

 

 

            



 

 

 K bodu 2. 

        Overovatelia zápisnice:              Peter Mikunda, Stanislav Koleno  

        Návrhová  komisia :                  Mgr. Jaroslava Brodňanová , Ing.Peter Brodňan  

        OZ  určuje za zapisovateľku:    Soňu Kašovú 

             

      prítomní: 5 

      Hlasovanie : za: jednohlasne 

    

 

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

 

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

  uložená   žiadna úloha. 

 

      prítomní: 5           

      Hlasovanie: za: jednohlasne. 

 

    K bodu 4. Schválenie úpravy rozpočtu obce za rok 2021 

        Obecné zastupiteľstvo v Porúbke  prerokovalo úpravu rozpočtu  obce za rok 2021 a 

        schválilo  úpravu rozpočtu  obce za rok 2021. ( príloha č.1 ) 

 

                            

        prítomní: 5 

        Hlasovanie : za : jednohlasne  

 

   K bodu 5.  Schválenie plánu kontrolnej činnosti hl.kontrolóra obce na II.polrok 2021 

       Obecné zastupiteľstvo v Porúbke                                                  

       prerokovalo   a následne  schválilo plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na II. polrok 2021. 
          ( príloha č.2)                                                                                                                     
 

        prítomní : 5 

        Hlasovanie : za jednohlasne 

 

     K  bodu 6.  Návrh na schválenie kúpnej zmluvy líniovej stavby most 

          „ I/64 Porúbka -most 107“ 
                               -                           -                     
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke                                                    

 Prerokovalo návrh na schválenie kúpnej zmluvy líniovej stavby most „ I/64 Porúbka -most 107“ 

 a následne schválilo kúpnu  zmluvu líniovej stavby most „ I/64 Porúbka -most 107“ 

                                                                                                                                                    

 

                       

           prítomní : 5 

          Hlasovanie : za jednohlasne 

                              

 

 

 



 

 

    K  bodu 7.   Rôzne. 1) ) Schválenie  preplatenia časti dovolenky (pedagogickí zamestnanci ) 

                                      2) Schválenie člena za OcÚ do rady školy 

                                      3) Návrh na prejednanie platu starostu obce. 

 

       1)      Obecné zastupiteľstvo v Porúbke prorokovalo a schválilo  návrh na preplatenie časti 

dovolenky pedagogickým pracovníkom, ktorý nemajú možnosť si dovolenku vyčerpať v aktuálnom 

roku alebo v roku nasledujúcom po roku, za ktorý je dovolenka priznaná. 

      

     prítomní : 5 

     Hlasovanie : za jednohlasne 

                                                                   

       2)   )  Schválenie člena rady školy za zriaďovateľa Materskej školy Porúbka 197 

                                                        

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke  prerokovalo  a schválilo  návrh na  schválenie člena za OcÚ Porúbka 

do Rady školy pri Materskej škôlke Porúbka 197  pani Soňu Kašovú. 

                                                    

          prítomní : 5 

         Hlasovanie : za jednohlasne   

  

     3)  Návrh na prejednanie platu starostu obce. 

 

          Obecné zastupiteľstvo v Porúbke na podnet zástupcu starostu Petra Mikundu prerokovalo návrh 

         o zvýšení platu starostu a schválilo zvýšenie platu starostu obce o 20 %  s platnosťou  

         od 01.07.2021. 

                        

                                                                                                                                  

  K bodu 8. Diskusia  

 

                    Príspevky v diskusii : - odkúpenie pozemkov  

- budovanie zberného dvora 

- prerábka mlynu súkromnou osobou 

- prihlášky do MŠ  Porúbka 197 

- aktuálny stav a počet detí 

- značka prechod pre chodcov : vymeniť za vyššiu 

-  

 

 

K  bodu 9.   Návrh uznesenia. 

                  Uznesenia zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva  v Porúbke č. XII/2021,   konaného 30.06.2021    

                prečítala  poslankyňa  Mgr. Jaroslava Brodňanová. 

             

 

                           prítomní : 5 

       Hlasovanie : za jednohlasne 

 

                                                        

 



 

 

  K  bodu 10. Záver 

       

         Starosta obce poďakoval prítomným  za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

        

 

                                                                               

         

  

 

        

 

    Zapisovateľ:                                                                                            Overovatelia zápisnice:   

 

    Soňa Kašová                                                                                               Stanislav Koleno  

                                                                                                                   

 

                                                                                                                            

            

                                                                                                                         Ing. Peter Brodňan  

 

   Starosta obce: 

 

    Igor Frko                                                                                                     


