
 

     

                                 

 
                                                                 U Z N E S E N I A   
                    zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce  PORÚBKA  č. XVII/2022 

                                                              zo dňa 18.08.2022 

 

Program rokovania obecného zastupiteľstva: 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2.Voľba zapisovateľa ,overovateľov zápisnice, návrhovej komisie. 

3. Kontrola úloh z uznesenia OZ č. XVI/2022 

4. Schválenie úpravy rozpočtu obce za rok 2022 

5. Schválenie návrhu VZN č.1/2022 , o výške príspevku a spôsobe jeho platby 

     na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  

     pôsobnosti obce Porúbka . O výške stravného a príspevku na úhradu režijných nákladov  

     v školskej jedálni.                                                                                                                

6. Rôzne :    1, Organizačné zabezpečenie spoločenskej akcie :  

                         „Október mesiac úcty k starším" 

                    2.  Organizačný poriadok obce Porúbka                  

7. Diskusia. 

8. Návrh uznesenia. 

9. Záver 
 

k bodu 1/ Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 
 

                                     Uznesenie č. 1/XVII/22 
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke : 
 

A. konštatuje, že: 
     -OZ je uznášania schopné – na rokovaní sú prítomní …4.. poslanci, neprítomní ...1...   

 

B. schvaľuje: program zasadnutia OZ č. XVII/ 2022 s nasledovnými zmenami: 
    s doplnením bodu č.6 –Rôzne:  
                                                                                                                       
                        1.Organizačné zabezpečenie spoločenskej akcie : 
                       „Október mesiac úcty k starším“ 
                      2.Organizačný poriadok obce Porúbka 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

           Hlasovanie : 
          prítomní: 4  
 

za: Peter Mikunda, Stanislav Koleno, Ing. Peter Brodňan, Mgr. Jaroslava Brodňanová 
       

                proti : 0 
                zdržal sa: 0                                                     
 

                                                                                                                                                      

                        Igor Frko 

starosta obce 

                                            



 

     

                                 

    

 K bodu 2/ Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie 

                                                                   

                                                 Uznesenie č. 2/XVII/22 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke : 
A. v o l í: 

     -overovateľov zápisnice: Mgr. Jaroslava Brodňanová , Ing. Peter Brodňan  

     -navrhovateľa uznesenia:  Peter Mikunda , Stanislav Koleno 

B. určuje:     -zapisovateľku zápisnice : Soňa Kašová. 

 

Hlasovanie : 

prítomní:     4 
    za:  Peter Mikunda, Stanislav Koleno, Ing. Peter Brodňan,  Mgr. Jaroslava Brodňanová 

              proti: 0 
              zdržal sa: 0      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

                                                                                                                   Igor Frko 

                                                                                                                starosta obce                

 

 
 

k bodu 3/  Kontrola úloh z uznesení  zasadnutia  OZ  č. XVI/2022  

  

                                                       Uznesenie č. 3 /XVII/22 

 

 
 Obecné zastupiteľstvo v Porúbke : 

A. konštatuje, že:  - neboli uložené žiadne úlohy 

 

Hlasovanie : 

prítomní:                 4 

   za:  Peter Mikunda, , Stanislav Koleno,  Ing. Peter Brodňan,  

                                                                   Mgr. Jaroslava Brodňanová 

              
              proti: 0 

   zdržal sa: 0   
 

 

                                                                                                                                               Igor Frko       

                                                                                                                              starosta obce 

                                                                                                                                                                                



 

     

                                 

k bodu 4/  Schválenie úpravy rozpočtu obce za rok 2022 

 

Uznesenie č.4 /XVII/22 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke : 
A. prerokovalo :  Úpravu  rozpočtu obce za rok 2022 

B. schvaľuje:  Úpravu  rozpočtu obce za rok 2022 

                                                                  

Hlasovanie : 

prítomní:                     4 

   za:  Peter Mikunda, Stanislav Koleno, Ing. Peter Brodňan, Mgr. Jaroslava Brodňanová 

 
             proti: 0 
             zdržal sa: 0         

 
 

                                                                                                                                Igor Frko       

                                                                                                                              starosta obce 

 

 

k bodu 5/ Schválenie návrhu VZN č.1/2022 , o výške príspevku a spôsobe jeho platby 

     na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  

     pôsobnosti obce Porúbka . O výške stravného a príspevku na úhradu režijných nákladov  

     v školskej jedálni.                                                                                 

Uznesenie č. 5/XVII/22 

 

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :                                                       

A. prerokovalo :  návrh VZN č.1/2022 , o výške príspevku a spôsobe jeho platby 

     na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  

     pôsobnosti obce Porúbka . O výške stravného a príspevku na úhradu režijných nákladov  

     v školskej jedálni.                                                                                 

B. schvaľuje:   VZN č.1/2022 , o výške príspevku a spôsobe jeho platby 

     na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  

     pôsobnosti obce Porúbka . O výške stravného a príspevku na úhradu režijných nákladov  

     v školskej jedálni.                                                                                                                                                                                                                

Hlasovanie : 

prítomní:                     4 

   za:  Peter Mikunda, Stanislav Koleno, Ing. Peter Brodňan, Mgr. Jaroslava Brodňanová 
             proti: 0 
             zdržal sa: 0                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                              Igor Frko 

starosta obce 



 

     

                                 

    k bodu 6/  Rôzne : 1. Organizačné zabezpečenie spoločenskej akcie „Október mesiac úcty 

k starším“ 

   

   

                                                                          

Uznesenie č. 6/XVII/22 
                               -                           -                     
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :                                                       

A. schvaľuje :  Organizačné zabezpečenie spoločenskej akcie „Október mesiac úcty k 

starším"              

  B. ukladá: poslancovi OZ – predsedovi komisie pre šport a kultúru Lukášovi Brodňanovi 

zabezpečiť kultúrny program na spoločenskú akciu:  

„Október mesiac úcty k starším“  na deň : 15.10.2022 

                             -                           -                                                                                                                                                 

Hlasovanie : 

prítomní:                     4 

   za:  Peter Mikunda, Stanislav Koleno, Ing. Peter Brodňan, Mgr. Jaroslava Brodňanová 
             proti: 0 
             zdržal sa: 0                                                    

 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                            Igor Frko 

                                                                                                     starosta obce 

                                                                  

 k bodu 7/  Organizačný poriadok obce Porúbka 

 

Uznesenie č.7 /XVII/22 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke : 
A. prerokovalo : Organizačný poriadok obce Porúbka  

 

B. Berie na vedomie: Organizačný poriadok obce Porúbka  

 

                                                                  

Hlasovanie : 

prítomní:                     4 

   za:  Peter Mikunda, Stanislav Koleno, Ing. Peter Brodňan, Mgr. Jaroslava Brodňanová 
             proti: 0 
             zdržal sa: 0         

 

                                                                                                                                Igor Frko       

                                                                                                                              starosta obce 



 

     

                                 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 8. Diskusia 

 9.Návrh uznesenia 

 10. Záver                                                                                                                         
 

                                                                                                                                                 

                                                                                                         

                                                                                                                                        

 

navrhovatelia  uznesenia:                                                                         Igor Frko  

vyvesené: 19.08.2022                                                                            starosta obce 

                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                               


