
Z A P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 18.05.2017 
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. Požiadal o doplnenie programu rokovania obecného zastupiteľstva, ktorý bol uvedený na 

pozvánke – doplnenie bodu: Záverečný účet obce Horná Poruba za rok 2016 a stanovisko hlavného 

kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2016. Následne bol doplnený program rokovania schválený 

jednohlasne. 

 

Za zapisovateľku bola určená p. Miroslava Porubčanová. Za overovateľov zápisnice: Ing. Bohumila 

Donková, Ing. Anna Živčicová. 

 

2. Kontrola uznesení 

Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predošlých zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

3. Záverečný účet obce Horná Poruba za rok 2016 

Záverečný účet obce Horná Poruba za rok 2016 predniesla účtovníčka obce p. Miroslava 

Porubčanová. Záverečný účet obce bol prehodnotený aj komisiou pre oblasť financií, poslanci 

nemali žiadne dotazy ani pripomienky. 

 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce Horná Poruba - 2016 

Vladislav Staňo – hlavný kontrolór obce Horná Poruba, predložil poslancom stanovisko 

k Záverečnému účtu obce Horná Poruba za rok.2016. 

 

 



5. Čerpanie rozpočtu k 31.03.207 

Starosta obce oboznámil poslancov s plnením rozpočtu k 31.03.2017, nikto nemal pripomienky 

ani dotazy.  

 

6. Správa hlavného kontrolóra k čerpaniu rozpočtu k 31.03.2017 

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

k čerpaniu rozpočtu obce Horná Poruba k 31.03.2017. 

 

7. Správa finančnej komisie k črpaniu rozpočtu k 31.03.2017 

Správu k čerpaniu rozpočtu k 31.12.2016 za finančnú komisiu  predniesol Mgr. Martin Staňo–

predseda komisie. 

 

8. 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 stále 

prebieha kontrola verejného obstarávania – na stavbu. Kontajnery sú vysúťažené cez 
elektronické trhovisko. Verejné obstarávanie na manipulačnú techniku bolo zrušené, 
nakoľko je potrebné zabezpečenie prípadnej pohľadávky  formou blankozmenky alebo 
záložného práva. 

- Starosta obce  predložil na schválenie vnútorný predpis na používanie pečiatok. 
- Starosta ďalej informoval, že  sme dostali prísľub na nenávratný finančný príspevok na 

osobné motorové vozidlo vo výške 9.000,- EUR. Požiadal poslancov OZ o vyjadrenie, 
či môže urobiť verejné obstarávanie. 

 
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               

 



 
 
 
 
 

 


