
Z A P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.02.2016 

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. Marek Barcík 

a p. Katarína Stanová. 

 

2. Kontrola uznesení 

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

že prijaté uznesenia boli splnené. 

 

3. Čerpanie rozpočtu obce k 31.12.2015 

Poslanci sa oboznámili s plnením rozpočtu obce Horná Poruba k 31.12.2015. 

 

4. Správa hlavného kontrolóra k čerpaniu rozpočtu obce k 31.12.2015 

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

k plneniu rozpočtu obce k 31.12.2015. Obecné zastupiteľstvo ju zobralo na vedomie. 

 

5. Sprava finančnej komisie k čerpaniu rozpočtu obce k 31.12.2015 

Mgr.Martin Staňo – predseda finančnej komisie, predniesol poslancom správu k plneniu 

rozpočtu obce k 31.12.2015. Obecné zastupiteľstvo ju zobralo na vedomie. 

 



6. Správa o kontrolnej činnosti                                                                                                                           

Hlavný kontrolór  - Vladislav Staňo – predložil správu o kontrolnej činnosti za rok 2015 

a správu o kontrolnej činnosti za II.polrok 2015. 

Predložil na schválenie plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2016. 

                                                                                                          

7. Rôzne 

- Starosta obce informoval o stave finančných prostriedkov na účtoch v banke. 

- Starosta obce informoval o prácach na oprave WC v kultúrnom dome. Práce by mali 

byť ukončené do 20.3.2016. 

- Starosta obce informoval o projekte „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horná 

Poruba“.  Výmena lámp je skončená, faktúry sú uhradené. Svetlotechnické meranie 

bude uskutočnené do konca júna 2016. Finančné prostriedky z eurofondov zatiaľ 

neprišli. 

- Starosta obce – poškodené fasády na budove obecného úradu a kultúrneho domu 

sprejerstvom – polícia to odložila, poisťovňa nezaplatí škodu. 

- Žiadosť CVČ Ilava o zaplatenie poplatku za dieťa s trvalým pobytom v Hornej Porube, 

ktoré navštevuje CVČ Ilava za II. Polrok 2016 (suma 2.211,88 €).  Poslanci žiadosť 

neschválili. 

- Starosta obce navrhol na schválenie sobášiaceho: Mgr. Martin Staňo – zástupca starostu 

obce.  

- Katarína Stanová – uvítanie detí do života v termíne apríl 2016 – deti narodené v roku 

2015. 

- Ing. Anna Živčicová – schválená do funkcie kronikára obce Horná Poruba. 

 

8.    Schválenie uznesení 

Mgr. Martin Staňo  predložil návrh uznesení z obecného zastupiteľstva, po doplnení uznesenia dal 

starosta o jednotlivých bodoch uznesenia hlasovať. 

9.    Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

Zapisovateľ: Miroslava Porubčanová 

 

Starosta obce: 

Ing. Milan Staňo                

 

                                            

 
 



 


