
Z A P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.02.2017 
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. Dal schváliť program obecného zastupiteľstva, ktorý bol uvedený na pozvánke. 

 

Za zapisovateľku bola určená p. Miroslava Porubčanová. Za overovateľov zápisnice: p. Zuzana Staňová, 

Marek Barcík. 

 

2. Kontrola uznesení 

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

že prijaté uznesenia boli splnené. 

 

3. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2016 

Starosta obce oboznámil poslancov s plnením rozpočtu k 31.12.2016, nikto nemal pripomienky 

ani dotazy.  

 

4. Správa hlavného kontrolóra k čerpaniu rozpočtu k 31.12.2016 

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

k čerpaniu rozpočtu obce Horná Poruba k 31.12.2016. 

 

5. Správa finančnej komisie k črpaniu rozpočtu k 31.12.2016 

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

– predseda komisie. 



6. Správa o kontrolnej činnosti                                                                                                                               

Hlavný kontrolór – Vladislav Staňo – podal správu o kontrolnej činnosti za II.polrok 2016 

a správu o kontrolnej činnosti za rok 2016. 

 

7. Rôzne 

- Starosta obce informoval o stave finančných prostriedkov na účtoch v banke a porovnal 
stav finan.prostiriedkov s rovnakým obdobím minulého roku. 

- Starosta obce informoval o stave projektu – Zberný dvor v obci Horná Poruba, kde 
prebieha kontrola verejného obstarávania. Zatiaľ prebehli tri kontroly bez závad, jedna 
kontrola neprebehla – a to kontrola na stavbu.  

- Starosta obce  informoval o oprave podláh v Základnej škole s materskou školou. 
1.etapa opráv sa uskutoční počas riaditeľského voľna a 2.etapa počas jarných prázdnin. 

- Starosta obce informoval o požiadavkách p. riaditeľky školy v Hornej Porube na 
zakúpenie skríň do ZŠ a vymaľovanie ZŠ. 

- Termín na zápis do ZŠ – 4.4.2017 
- Termín na zápis do MŠ – 3.-4.5.2017 
- Starosta obce podal návrh na nákup techniky za traktor. A to posýpač a radlicu na 

odhŕňanie snehu. 
- Starosta ďalej informoval, že  podal na Ministerstvo financií SR žiadosť o dotáciu na 

opravu miestneho rozhlasu. 
 

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               

 
 
 
 
 
 

 


