ZAPISNICA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 08.09.2016
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. Zuzana Staňová
a Ing. Anna Živčicová.

2. Kontrola uznesení
Starosta obce vykonal kontrolu uznesení z predošlých zasadnutí obecného zastupiteľstva, skonštatoval,
že prijaté uznesenia boli splnené. Ukladacie uznesenie pre hlavného kontrolóra – plní sa.

3. Čerpanie rozpočtu k 30.6.2016
Starosta obce oboznámil poslancov s plnením rozpočtu k 30.6.2016, nikto nemal pripomienky
ani dotazy.

4. Správa hlavného kontrolóra k čerpaniu rozpočtu k 30.6.2016
Vladislav Staňo – hlavný kontrolór obce Horná Poruba, predniesol poslancom správu
k čerpaniu rozpočtu obce Horná Poruba k 30.6.2016.

5. Správa finančnej komisie k črpaniu rozpočtu k 30.6.2016
Správu k čerpaniu rozpočtu k 30.6.2016 za finančnú komisiu predniesol Mgr. Martin Staňo –
predseda komisie.

6. Správa o kontrolnej činnosti
Vladislav Staňo – hlavný kontrolór obce – predložil správu o kontrolnej činnosti za I. polrok
2016.

7. Rôzne
-

-

Starosta obce informoval o stave finančných prostriedkov na účtoch v banke.
Starosta obce informoval o potrebe vymeniť odkvapy na budovách domu smútku
a kultúrneho domu.
Starosta obce informoval o potrebe opraviť oplotenie ihriska pri škole. Navrhol drôtené
pletivo nahradiť silónovou sieťou.
Starosta obce hovoril o rekonštrukcii miestnych komunikácií v roku 2017. Keďže sa
blíži zostavovanie rozpočtu na rok 2017, je potrebné dohodnúť výšku finančných
prostriedkov, ktorá bude vyčlenená v rozpočte na tieto komunikácie. Preto požiadal
stavebnú komisiu o vypracovanie zoznamu komunikácií podľa naliehavosti
rekonštrukcie.
Starosta obce pripomenul, že sa blíži mesiac úcty k starším. Navrhol poukážky
v hodnote 4,- €. Termín posedenia 6.11.2016.
Starosta obce informoval o ďalších obecných akciách: hodová zabíjačka a vianočné trhy
(Mikulášske).
Starosta obce predložil žiadosť o rozkopanie miestnej komunikácie – Dušan Staňo,
Horná Poruba č.187.
RNDr. Jana Cíbiková – v mnohých obciach videla informačné tabule o histórii aj
súčasnosti obcí, preto navrhla podobné tabule umiestniť aj v našej obci, napr.v parku.

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

