
 

 

 

 

 

Uznesenie  č.  001 / 2019 

Obecné zastupiteľstvo  BERIE  NA  VEDOMIE 
a)  Informáciu starostu obce  : 
     -  o stave finančných prostriedkov obce 
     -  o zmene otváracích hodín  Zberného dvora 
 

 

Uznesenie  č.  002/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
a) Program rokovania ( viď príloha ) 
b) Návrhovú komisiu, mandátovú v zložení : Mgr  Martin Staňo,  Ľubomír  Čurík 
c) Overovateľov zápisu :  RNDr. Jana Cíbiková, Katarína Lisáková 

 
 

Uznesenie  č.  003/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva (viď príloha ) 

 

 

Uznesenie  č.  004/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
Plán kontrolnej činnosti HK obce   na 1. Polrok 2019  ( viď príloha) 

 

 

Uznesenie  č.  005/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
Odňatie poľnohospodárskej pôdy parc.č. KNC 928/2 o výmere 607 m2 v k.ú. Horná 
Poruba , pre výstavbu  rodinného domu pre stavebníka  Petra Pučeka, Horná Poruba 
363 

 
UZNESENIA 

Z  RIADNEHO  ZASADNUTIA  OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  
konaného dňa  24. 01. 2019  o 18.00 hod. 

na obecnom úrade v Hornej Porube 
 



Uznesenie  č.  006/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
Člena  do  Rady  školy  ZŠ s MŠ Horná Poruba za zriaďovateľa : 

Ľubomíra  Čuríka 

 

 

 

Overovatelia zápisnice : 

RNDr. Jana Cíbiková    ................................................... 
 
Katarína  Lisáková                 ................................................... 
 

 

 

 

         Ing. Milan  Staňo 
           starosta  obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Uznesenie  č.  007 / 2019 

Obecné zastupiteľstvo  BERIE  NA  VEDOMIE 
a)  Informáciu starostu obce  : 
     -  o stave finančných prostriedkov obce 
     -  o príprave realizácie parkoviska, detského ihriska 
     -  o príprave riešenia obecných oznamov cestou sms správ 
 
b)    správu finančnej komisie k čerpaniu rozpočtu za rok  2018 
 
c)    správu hlavného kontrolóra k čerpaniu rozpočtu za  rok  2018 
 
 

 

Uznesenie  č.  008/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
a) Program rokovania ( viď príloha ) 
b) Návrhovú komisiu, mandátovú v zložení : Katarína Lisáková,  Marek Barcík 
c) Overovateľov zápisu :  Ing. Bohumila Donková, Zuzana Staňová 

 
 
 

Uznesenie  č.  009/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
Čerpanie rozpočtu za ROK 2018 

 

 

Uznesenie  č.  010/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
Ročný zápis kroniky obce  za rok 2017 v počte  22 strán 

 

 
UZNESENIA 

Z  RIADNEHO  ZASADNUTIA  OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  
konaného dňa  28. 02. 2019  o 18.00 hod. 

na obecnom úrade v Hornej Porube 
 



Uznesenie  č.  011/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
Prenájom miestnosti v budove obecného úradu s.č. 39 na 2. NP  ovýmere 18 m2, 
s možnosťou využívania spoločných priestorov a WC na 2. NP pre Monika  
Tomanová  SUNRISE – kurzy angličtiny a preklady v sume  4,50 €/m2. 

Prenájom sa schvaľuje  na dobu neurčitú, v zmysle nájomnej  zmluvy. 

 

Uznesenie  č.  012/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  UKLADÁ 
obecnému úradu pripraviť zmluvu na prenájom priestorov – uznesenie 011/2019. 

Termín : 1.3.2019 

 

 

 

Overovatelia zápisnice : 

Ing. Bohumila Donková   ................................................... 
 
Zuzana Staňová                 ................................................... 
 

 

 

 

         Ing. Milan  Staňo 
           starosta  obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uznesenie  č.  013 / 2019 

Obecné zastupiteľstvo  BERIE  NA  VEDOMIE 
a)  Informáciu starostu obce  : 
     -  o stave finančných prostriedkov obce 
     -  o priebehu prác na výstavbe  parkoviska, detského ihriska 
 
 
b)    správu finančnej komisie k čerpaniu rozpočtu za I. štvrťrok  2019 
 
c)    správu hlavného kontrolóra k čerpaniu rozpočtu za  I. štvrťrok  2019 
 
d)  Informáciu  Mgr. Pučekovej   - počet žiadostí o prijatie detí do MŠ 
 
 
 

Uznesenie  č.  014/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
a) Program rokovania ( viď príloha ) 
b) Návrhovú komisiu, mandátovú v zložení : Mgr. Martin Staňo,  RNDr. Jana 

Cíbiková 
c) Overovateľov zápisu :  Marek Barcík, Ľubomír Čurík 

 
 

Uznesenie  č.  015/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
Čerpanie rozpočtu za I. štvrťrok 2019 

 

Uznesenie  č.  016/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
Preplatenie cestovného pre žiakov ZŠ a MŠ  na výlety v rámci MDD. 

 

 
UZNESENIA 

Z  RIADNEHO  ZASADNUTIA  OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  
konaného dňa  28. 05. 2019  o 19.00 hod. 

na obecnom úrade v Hornej Porube 
 



Uznesenie  č.  017/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
Finančné prostriedky vo výške 1000.- € na atrakcie počas športového dňa pre deti, 
konaného  23.6.2019 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice : 

Marek Barcík   ................................................... 
 
Ľubomír Čurík               ................................................... 
 

 

 

 

         Ing. Milan  Staňo 
           starosta  obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Uznesenie  č.  018 / 2019 

Obecné zastupiteľstvo  BERIE  NA  VEDOMIE 
a)  Informáciu starostu obce  : 
     -  o stave finančných prostriedkov obce 
     -  o rokovaniach na RUVZ o priestoroch v budove MŠ 
     -  o zhodnotení športového dňa detí  
     -  o pripravovanej  transformácii združenia  Biomasa 
 
b)    stanovisko hlavného kontrolóra  k Záverečnému účtu za  rok  2018 
 

Uznesenie  č.  019/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
a) Program rokovania ( viď príloha ) 
b) Návrhovú komisiu, mandátovú v zložení : Mgr. Martin Staňo, Katarína 

Lisáková  
c) Overovateľov zápisu : Ing. Bohumila Donková , Marek Barcík 

 

Uznesenie  č.  020/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
Záverečný účet obce za rok 2018 a celoročné hospodárenie  bez  výhrad 

 

Uznesenie  č.  021/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 
3 783,13  EUR. 
 

Uznesenie  č.  022/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
Úpravu priestorov MŠ – vybúranie otvoru medzi triedami- zväčšenie priestoru herne 
a dennej časti, zabezpečenie harmonikových dverí. Následne údržbu  WC v MŠ. 

 

 
UZNESENIA 

Z  RIADNEHO  ZASADNUTIA  OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  
konaného dňa  27. 06. 2019  o 19.00 hod. 

na obecnom úrade v Hornej Porube 
 



Uznesenie  č.  023/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
Nákup  priekopového  mulčovača  na  úpravu  verejných  priestranstiev 

 

Uznesenie  č.  024/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
Odpredaj spoluvlastníckeho podielu na pozemku  KN-E 44/201  - záhrada   
o celkovej výmere  204  m2 v k.ú. Horná Poruba, vedeného na LV č. 2059 pod  B 7 
v podiel  1/15  t.j.  13,6 m2 .  v prospech Ľubomíra  Drestu, bytom Horná Poruba 366,  
ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok je priľahlý k pozemkom vo 
vlastníctve žiadateľa a žiadateľ tento dlhodobo užíva.  
Odpredajná cena sa stanovuje vo výške  5,00 €/m2, ktoré kupujúci uhradí pri podpise 
kúpnej zmluvy. 
Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti  hradí kupujúci. 
 

Uznesenie  č.  025/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
3. Finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo,  pre zariadenie školského 
stravovania v ZŠ s MŠ Horná Poruba,  s účinnosťou od 01.09.2019 

 

 

 

Overovatelia zápisnice : 

Marek Barcík               ................................................... 
 
Ing. Bohumila  Donková               ................................................... 
 

 

 

 

         Ing. Milan  Staňo 
           starosta  obce 
 

 

 

 



 

 

 

Uznesenie  č.  026 / 2019 

Obecné zastupiteľstvo  BERIE  NA  VEDOMIE 
a) Informáciu starostu obce  : 
     -  o stave finančných prostriedkov obce 
     -  o prácach   v budove MŠ 
     -  o začatí prác na výstavbe detského ihriska a parkoviska  
     -  o schválení  transformácie združenia  Biomasa 
 
b)    správu finančnej komisie k čerpaniu rozpočtu za II. štvrťrok  2019 
 
c)    správu hlavného kontrolóra k čerpaniu rozpočtu za  II. štvrťrok  2019 
 

Uznesenie  č.  027/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
a) Program rokovania ( viď príloha ) 
b) Návrhovú komisiu, mandátovú v zložení : Mgr. Martin Staňo, Ing. Bohumila 

Donková  
c) Overovateľov zápisu : Katarína  Lisáková, RNDr. Jana Cíbiková 

 

Uznesenie  č.  028/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
Čerpanie rozpočtu za II. štvrťrok 2019 

Uznesenie  č.  029/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
Odpredaj podielov obce na pozemku  KNC  1293/4 -  zastavané plochy a nádvoria   
o  výmere 145  m2, v podiele  171/743  t.j.  33,37 m2,  KNC 1293/5 - zastavané 
plochy a nádvoria   o  výmere 70  m2, v podiele  171/743  t.j.  16,11 m2, KNC 1293/6  
- zastavané plochy a nádvoria   o  výmere 39  m2, v podiele  171/743  t.j.  8,97 m2  
a KNC 1292/16 – orná pôda o výmere  361 m2 , odčlenenej z KNE 5101 v k.ú. Horná 
Poruba ,  vyčlenené GP č. 62/2018, ktorý vypracoval Ing. Igor Ďurík, v prospech 
Martina  Staňa, bytom Horná Poruba 328,  ako prípad hodný osobitného zreteľa – 
vzájomné vysporiadanie  miestnej  komunikácie   KNC 1293/3. 
Odpredajná cena sa stanovuje vo výške  5,0  €/m2, ktoré kupujúci uhradí pri podpise kúpnej 
zmluvy. 
Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti  hradí kupujúci. 
 

 
UZNESENIA 

Z  RIADNEHO  ZASADNUTIA  OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  
konaného dňa  27. 09. 2019  o 17.00 hod. 

na obecnom úrade v Hornej Porube 
 



Uznesenie  č.  030/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
Kúpu  podielov Martina  Staňa, trvale bytom Horná Poruba 328  na pozemku  KNC  
1293/3 -  zastavané plochy a nádvoria   o  výmere 489  m2, v podiele  572/743  t.j.  
376,46  m2  v k.ú. Horná Poruba ,  vyčlenené GP č. 62/2018, ktorý vypracoval Ing. 
Igor Ďurík, ako prípad hodný osobitného zreteľa – vzájomné vysporiadanie  miestnej  
komunikácie   KNC 1293/3. 
Odpredajná cena sa stanovuje vo výške  5,0  €/m2, ktoré obec  uhradí pri podpise kúpnej 
zmluvy. 
Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti  hradí obec. 
 

Uznesenie  č.  031/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  UKLADÁ 
Predsedom komisií pri OZ pripraviť návrhy rozpočtov na roky 2020 – 2023, pre 
jednotlivé komisie 

 

Z: predsedovia  komisií            Termín: 25.10.2019 

Uznesenie  č.  032/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  UKLADÁ 
Komisii pre oblasť financií v spolupráci s OÚ prípravu rozpočtu na roky 2020 – 2023 

 

Z: predseda fin.komisie a OU     Termín: 20.10.2019 

Uznesenie  č.  033/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  UKLADÁ 
OU pripraviť návrh úpravy rozpočtu na rok 2019 

 
Z: pracovníci  OU       Termín: 25.10.2019 

 

Overovatelia zápisnice : 

Katarína  Lisáková               ................................................... 
 
RNDr. Jana Cíbiková                       ................................................... 
 
 
 
         Ing. Milan  Staňo 
           starosta  obce 
 



 

 

 

Uznesenie  č.  034 / 2019 

Obecné zastupiteľstvo  BERIE  NA  VEDOMIE 
Informáciu starostu obce  : 
     -  o stave finančných prostriedkov obce 
     -  o prácach   v obci a príprave na zimnú sezónu 
     -  o prácach  na výstavbe detského ihriska a parkoviska  
 
b)    správu finančnej komisie k čerpaniu rozpočtu za III. štvrťrok  2019 
 
c)    správu hlavného kontrolóra k čerpaniu rozpočtu za  III. štvrťrok  2019 
 
d)  návrh rozpočtu na roky 2021,2022 

 

Uznesenie  č.  035/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
a) Program rokovania ( viď príloha ) 
b) Návrhovú komisiu, mandátovú v zložení : Mgr. Martin Staňo, Katarína  

Lisáková  
c) Overovateľov zápisu : Ing. Bohumila Donková ,  Marek  Barcík 

 

Uznesenie  č.  036/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
Čerpanie rozpočtu za III. štvrťrok 2019 

Uznesenie  č.  037/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
Príloha č.1 k VZN č. 12 o 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  takto: 
  
Dotácia na kalendárny rok 2020 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Kategória škôl a školských 
zariadení 

Dotácia na mzdy a prevádzku 
na žiaka  
v eurách 

Materská škola a školské 
zariadenie   ( 24 ) 2 865.-   € 
 
Potencionálni  stravníci  ( 37) 

 
135.-  € 

 
UZNESENIA 

Z  RIADNEHO  ZASADNUTIA  OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  
konaného dňa  12. 12. 2019  o 18.00 hod. 

na obecnom úrade v Hornej Porube 
 



Uznesenie  č.  038/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
Úpravu réžie pre cudzích stravníkov v ŠJ. Celková cena obeda bude od 1.1.2020 vo  
výške  3,20 €. 

Uznesenie  č.  039/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
VZN č. 6 o prideľovaní obecných nájomných  bytov 

 

Uznesenie  č.  040/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
Výšku  fondu  opráv na  bytových  domoch : 
Bytový dom s.č. 397      v sume  0,32  €/m2 
Bytový dom s.č.  42       v sume  0,35  €/m2 
 
A výšku  nájomného v bytovom dome s.č. 42 v sume  2,41 €/m2 
 
s účinnosťou od  1.1.2020 
 

Uznesenie  č.  041/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
Rozpočet obce Horná Poruba   na  rok  2020 
 

Uznesenie  č.  042/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
Výrub stromov ( tují pri schodoch ) na miestnom cintoríne, z dôvodu poškodzovania 
schodov a hrobových miest 
 

Uznesenie  č.  043/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
Odpredaj pozemku KNC 353/2 – zastavaná plocha a nádvorie – o výmere  50 m2, 
v k.ú. Horná Poruba , odčlenenej z parcely KNE 5057  GP č. 66/2019, ktorý 
vypracoval Ing. Igor Ďurík, v prospech Heleny Hanko Mogoňovej, nar. 31.01.1991, 
trvale bytom Horná Poruba 134, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Pozemok je 
priľahlým pozemkom k pozemku s RD žiadateľky. 
Odpredajná cena sa stanovuje vo výške  5,0  €/m2, ktoré obec  uhradí pri podpise kúpnej 
zmluvy. 
Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti  hradí kupujúci. 



Uznesenie  č.  044/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
Odpredaj pozemku KNC 353/3 – zastavaná plocha a nádvorie – o výmere  189 m2, 
v k.ú. Horná Poruba , odčlenenej z parcely KNE 5057  GP č. 66/2019, ktorý 
vypracoval Ing. Igor Ďurík, v prospech Jozefa Barcíka, nar. 21.10.1964, trvale bytom 
Horná Poruba 369, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Pozemok je priľahlým 
pozemkom k pozemku s RD žiadateľa. 
Odpredajná cena sa stanovuje vo výške  5,0  €/m2, ktoré obec  uhradí pri podpise kúpnej 
zmluvy. 
Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti  hradí kupujúci. 
 
 
 

Uznesenie  č.  044/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
Odpredaj pozemku KNC 353/4 – zastavaná plocha a nádvorie – o výmere  742 m2, 
v k.ú. Horná Poruba , odčlenenej z parcely KNE 5057  GP č. 66/2019, ktorý 
vypracoval Ing. Igor Ďurík, v prospech Martina  Hudeca, nar. 02.06.1990, trvale 
bytom Horná Poruba 371, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Pozemok je 
priľahlým pozemkom k pozemku  žiadateľa. 
Odpredajná cena sa stanovuje vo výške  5,0  €/m2, ktorú kupujúci  uhradí pri podpise kúpnej 
zmluvy. 
Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti  hradí kupujúci. 
 
 
 

Uznesenie  č.  045/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
Úpravu rozpočtu na rok 2019 takto: 
 
Príjmy:       111003  + 24 807  € 
 
Výdavky :   
kapitálové 06.2.0  + 35 000.- € 
bežné  06.2.0  -  14 000.- € 
  08.1.0  +   2 000.- € 
  08.2.0  -  11 300.- € 
  09.1.1  +   2 300 .-€ 
  10.2.0  +   1 000.- € 
 
 



Uznesenie  č.  045/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
Zmenu  VZN č. 8  v článku  4  odst.1,  takto : 

1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 
výdavkov materskej školy (mesačne na jedno dieťa sumu:   18,00 €. 

Ostatné odst. zostávajú v  pôvodnom znení 

 
 

Uznesenie  č.  046/ 2019 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
Ročný zápis kroniky obce  Horná Poruba  za rok 2018 v počte  17 strán 

 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice : 

Ing. Bohumila Donková             ................................................... 
 
Marek  Barcík                         ................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
         Ing. Milan  Staňo 
           starosta  obce  


