
 
 
 
 
 

Uznesenie  č.  014 / 2018 

Obecné zastupiteľstvo  BERIE  NA  VEDOMIE 
a)  Informáciu starostu obce  : 
     -  o stave finančných prostriedkov obce 
     -  o stave  projektu „ Zberný dvor v obci Horná Poruba“ 
     -  o projekte  výstavby tribúny na futbalovom ihrisku 
     -  o projekte  na modernizáciu  hasičskej zbrojnice 
     -  o procese verejného obstarávania opravy ciest 
     -  o odchode do dôchodku p. Zapalačovej a prijatia do pracovného pomeru p. 
Ďurišovej 
     -  o možnosti vytvorenia pracovného miesta na zbernom dvore 
     -  o ukončení zmluvy s firmou Ilfes s.r.o Ilava pri správe budov 
     -  o uzatvorení zmluvy s fi. NATUR PAK  ako  OZV 
 
b)    správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za  rok  2017 
 

Uznesenie  č.  015/ 2018 

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

Cíbiková 
c) Overovateľov zápisu :  Katarína Lisáková, Marek Barcík 

 

Uznesenie  č.  016/ 2018 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie  bez  výhrad 

Uznesenie  č.  017/ 2018 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 
28 647,99 EUR. 
 

Uznesenie  č.  018/ 2018 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
Smernicu č. 1/2018  - sadzobník poplatkov za služby vykonávané obcou 
 

UZNESENIA 

Z  RIADNEHO  ZASADNUTIA  OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  

konaného dňa  28. 06. 2018  o 18.00 hod. 

na obecnom úrade v Hornej Porube 
 



Uznesenie  č.  019/ 2018 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
Smernicu č. 2/2018  - o používaní kamerového systému 
 

Uznesenie  č.  020/ 2018 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
Vytvorenie pracovného miesta na prevádzke  zberného dvora 

 

Uznesenie  č.  021/ 2018 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
Žiadosť rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Horná Poruba o dar  vo  výške  5 000.-  EUR 
 

Uznesenie  č.  022/ 2018 

Obecné zastupiteľstvo  UKLADÁ 
OÚ pripraviť  zmenu  VZN Obce Horná Poruba č.    8  o mieste a čase zápisu dieťaťa na 
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,   o výške príspevku za pobyt dieťaťa 
v materskej škole a  o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 
v školskej jedálni    

Termín :  10.7.2018 

 

 

Overovatelia zápisnice : 

Katarína Lisáková                ................................................... 
Marek  Barcík                 ................................................... 
 

 

 
         Ing. Milan  Staňo 
           starosta  obce 
 
 
 
 
 


