
Z A P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.12.2016 
v zasadačke Obecného úradu v Hornej Porube. 

 

 

Prítomní: Ing. Milan Staňo                                
               Mgr. Martin Staňo                                         
               Marek Barcík           

   RNDr. Jana Cíbiková                                    
   Ing. Bohumila Donková                                
   Katarína Stanová                                       
   Zuzana Staňová                                             

           Ing. Anna Živčicová                                       

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie 

Rokovanie zasadnutia otvoril  a viedol starosta obce Ing. Milan Staňo, ktorý privítal prítomných na 

zasadnutí. Dal schváliť program obecného zastupiteľstva, ktorý bol uvedený na pozvánke. 

 

Za zapisovateľku bola určená p. Miroslava Porubčanová. Za overovateľov zápisnice: p. Katarína 

Lisáková a RNDr. Jana Cíbiková. 

 

2. Kontrola uznesení 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predošlých zasadnutí obecného zastupiteľstva, skonštatoval, 

že prijaté uznesenia boli splnené. Ukladacie uznesenie pre stavebnú komisiu - splnené. 

 

3. Čerpanie rozpočtu k 30.9.2016 

Starosta obce oboznámil poslancov s plnením rozpočtu k 30.9.2016, nikto nemal pripomienky 

ani dotazy.  

 

4. Správa hlavného kontrolóra k čerpaniu rozpočtu k 30.9.2016 

Vladislav Staňo – hlavný kontrolór obce Horná Poruba, predniesol poslancom správu 

k čerpaniu rozpočtu obce Horná Poruba k 30.9.2016. 

 

5. Správa finančnej komisie k črpaniu rozpočtu k 30.9.2016 

Správu k čerpaniu rozpočtu k 30.9.2016 za finančnú komisiu  predniesol Mgr. Martin Staňo – 

predseda komisie. 



6. Návrh na zmenu rozpočtu                                                                                                                              

292017       +    910,00 

233001       +    375,00 

01.7.0          + 1285,00 

03.2.0          -  2000,00 

04.1.1          + 2000,00 

Dofinancovať ZŠ s MŠ  2.200,00 € na mzdy za 12/2016 a 1.900,00 € na odmeny pre 

zamestnancov materskej školy a školskej jedálne (1.100,00 € pedagogickí zamestnanci 

a 800,00 € nepedagogickí zamestnanci). 

 

7. Zmena  VZN  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej 
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských 
zariadení so sídlom na území obce Horná Poruba na rok 2017 

Dotácia na kalendárny rok  na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 2.045,00 €  a dotácia na potenciálneho stravníka 
120,00 €. 
 
8. Návrh rozpočtu na r. 2017 – 2019  
Návrh rozpočtu predložila Miroslava Porubčanová – účtovníčka obce. Návrh rozpočtu bol 
prerokovaný finančnou komisiou aj poslancami OZ na neformálnom zasadnutí. K návrhu 
rozpočtu neboli žiadne pripomienky ani doplňujúce návrhy. 
 
9. Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na r. 2017-2019  
Vladislav Staňo – hlavný kontrolór predniesol dôvodovú správu k návrhu rozpočtu. 
 
10. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na r. 2017-2019 
Vladislav Staňo – hlavný kontrolór obce prečítal stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2017-
2019.  
 
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2017 
Vladislav Staňo – hlavný kontrolór predložil Obecnému zastupiteľstvu na schválenie plán 
kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017. 
 
12. Návrh odmien Hlavného kontrolóra a členom OZ 
Mgr. Martin Staňo – predseda finančnej komisie na návrh finančnej komisie predložil návrh 
na odmeny poslancov a hlavného kontrolóra :  50,00 € /osoba 

                                                                                                        

13. Rôzne 

- Starosta obce informoval o stave finančných prostriedkov na účtoch v banke. 
- Starosta obce informoval o stave projektu – Zberný dvor v obci Horná Poruba, kde 

spolufinancovanie obce bude 5 % z vlastných zdrojov.  
- Starosta obce informoval o stave projektu – Rekonštrukcia verejného osvetlenia – 

projekt je ukončený, z vlastných zdrojov sme hradili sumu 1.414,00 €. 



- Starosta obce  informoval o oprave podláh v Základnej škole s materskou školou. 
Dotácia je schválená, zmluva je na ministerstve na podpis. Podlahy budú liate 
priemyselné epoxidové, kde je zmena oproti pôvodnému plánu (mali byť lepené). Do 
rozpočtu sa zmestíme, takže žiadne navýšenie výdavkov nebude. 

- Starosta obce hovoril o rekonštrukcii miestnych komunikácií v roku 2017. V rozpočte 
je naplánovaných 30.000,00 € (bez DPH), ale oprava všetkých miestnych komunikácií 
by stála 60.000,00 €, takže nebudú sa robiť všetky. 

- Starosta obce navrhol dodatok k VZN o vyberaní miestnych daní a poplatkov : Poplatok 
za drobný stavebný odpad 60,00 €/m3 odpadu. 

- Starosta obce – V roku 2015 OZ schválilo predaj pozemku Jane Andrisíkovej (KNC 
355 a KNC 356), nakoľko p. Andrisíková všetky pozemky aj dom, ktoré zdedila, 
predala Martinovi Hudecovi, bytom Horná Poruba č. 371. Navrhol zrušiť zmluvu s p. 
Andrisíkovou a novú zmluvu vystaviť na p. Martina Hudeca. Cena 5,00 €/m2, všetky 
poplatky hradí kupujúci. 

- Vladislav Staňo – navrhol pri vstupe do ZŠ, pre bezpečnosť detí, osadiť stĺpiky a reťaze 
na zabránenie vjazdu motorových vozidiel na plochu pred vchod do ZŠ.  

 
6.   Schválenie uznesení 

Mgr. Martin Staňo  predložil návrh uznesení z obecného zastupiteľstva, starosta dal o jednotlivých 

bodoch uznesenia hlasovať. 

7.    Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

Zapisovateľ: Miroslava Porubčanová 

 

Starosta obce: 
Ing. Milan Staňo               

 
 
 
 
 
 

 


