
Z A P I S N I C A 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.06.2016 
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. Katarína 

Stanová a Ing. Bohumila Donková. 

 

2. Kontrola uznesení 

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

že prijaté uznesenia boli splnené. 

 

3. Čerpanie rozpočtu k 31.3.2016 

Starosta obce oboznámil poslancov so Záverečným účtom obce Horná Poruba za rok 2015. 

Predseda finančnej komisie, Mgr. Martin Staňo, skonštatoval, že finančná komisia sa na svojom 

zasadnutí zaoberala Záverečným účtom obce za rok 2015 a nemá k nemu pripomienky. 

Doporučuje Obecnému zastupiteľstvu ZU za rok 2015 schváliť bez výhrad. 

 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2015 

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

stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2015. Obecné zastupiteľstvo ho zobralo na vedomie. 

 

 



                                                                                                          

5. Rôzne 

- Starosta obce informoval o stave finančných prostriedkov na účtoch v banke. 
- Starosta obce informoval o projekte na „Zberný dvor“. Stavebná časť by bola do 

70.000,- EUR bez DPH, mechanizácia a kontajnery do 80.000,- EUR bez DPH. 
Spolufinancovanie by bolo do 10.000,- EUR bez DPH. 

- Starosta obce informoval o projekte „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horná 
Poruba“.  Výmena lámp je skončená, faktúry sú uhradené. Finančné prostriedky 
z eurofondov zatiaľ neprišli, stále  pýtajú niečo na doplnenie. Stlmovanie svetiel na 40% 
od 22.00 hod do 4.30 hod. Požiadal poslancov, aby zhodnotili, či to nie je málo. 

- Vladislav Staňo – v osade 4 lipy nefunguje miestny rozhlas, nakoľko pri rekonštrukcii 
verejného osvetlenia poškodili prípojku k rozhlasovej ústredni. 

- Ing. Bohumila Donková – predložila žiadosť Ľubomíry Porubčanovej, bytom Horná 
Poruba č. 403 – na odkúpenie pozemku č. KNC 500/7, zapísaného na LV 1470, podľa 
nového geometrického plánu. Je to prístup k rodinnému domu č. 403. Komisia 
odporučila OZ pozemok odpredať podľa VZN. 

- Zuzana Staňová – predseda stavebnej komisie: komisia prešla a premerala všetky 
miestne komunikácie, zhodnotila stav tých komunikácií. 

- Miroslava Porubčanová – ekonómka obce – informovala o zmene rozpočtu 
rozpočtovým opatrením. Rozpočtové opatrenie bolo prijaté na základe úpravy 
normatívov pre ZŠ s MŠ v Hornej Porube. 

 
6.   Schválenie uznesení 

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

starosta o jednotlivých bodoch uznesenia hlasovať. 

7.    Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

Zapisovateľ: Miroslava Porubčanová 

 

Starosta obce: 
Ing. Milan Staňo                

 

                                            

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


