UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube
dňa 14. decembra 2018
___________________________________________________________________________
U z n e s e n i e č. 36/2018
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
I.

konštatuje , že

Návrh rozpočtu obce Závažná Poruba na roky 2019-2021 je spracovaný v súlade so zákonom
číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, pričom v súlade s § 9 citovaného zákona sa zostavuje viacročný
rozpočet ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú vyjadrené
zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov obce na roky 2019 až 2021 podľa ods. 4 § 9
príjmy a výdavky rozpočtované v rokoch 2020 a 2021 nie sú rozpočtované ako záväzné
ukazovatele rozpočtu. Príjmy a výdavky schváleného rozpočtu na rok 2019, ktoré sú
záväznými ukazovateľmi rozpočtu sa členia na:
 bežný rozpočet, ktorý obsahuje bežné príjmy vo výške 1 147 612,- € a bežné
výdavky vo výške 1 086 270,- € s výsledkom hospodárenia + 61 342,- €,
 kapitálový rozpočet, ktorý obsahuje kapitálové príjmy vo výške 513 741,€
a kapitálové výdavky vo výške
583 241,- € s výsledkom hospodárenia – 69 500,€,,
 finančné operácie, ktoré zahŕňajú príjmové operácie – použitie rezervného fondu obce
vo výške 48 000,- € a výdavkové operácie vo výške 39 842,- €.
II.

berie na

vedomie

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Závažná Poruba k predloženému návrhu rozpočtu
obce Závažná Poruba na roky 2019-2021
III.

schvaľuje

Rozpočet obce Závažná Poruba na rok 2019 v súlade s ods. I tohto uznesenia a použitie
rezervného fondu v roku 2019 v rozsahu záväzných ukazovateľov rozpočtu uvedeného
v textovej časti a tabuľkových prehľadoch rozpočtu a rozpočty obce na roky 2020 a 2021
v rozsahu ukazovateľov uvedených v tabuľkových prehľadoch, ktoré nie sú záväznými
ukazovateľmi rozpočtu.
Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Lucia Bačíková, Ing. Peter Iľanovský, Ivan Jačala, Ján Jambrich,
Pavol Jedlička, Stanislav Kuzma, Richard Macko, RSDr. Dušan Migaľa, Ing. Katarína
Poliaková
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa :

U z n e s e n i e č. 37/2018
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
schvaľuje
dotáciu pre Športový klub Závažná Poruba vo výške 28 000,- € podľa
schváleného rozpočtu
Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Lucia Bačíková, Ing. Peter Iľanovský, Ivan Jačala, Ján Jambrich,
Pavol Jedlička, Stanislav Kuzma, Richard Macko, RSDr. Dušan Migaľa, Ing. Katarína
Poliaková
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa :
I.

U z n e s e n i e č. 38/2018
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
schvaľuje
dotáciu pre Bežecký klub Opalisko Závažná Poruba vo výške 4 000,- € podľa
schváleného rozpočtu a v prípade úpravy rozpočtu súhlasí s jej úpravou
(navýšením) na 5 000,- €
Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Lucia Bačíková, Ing. Peter Iľanovský, Ivan Jačala, Ján Jambrich,
Pavol Jedlička, Stanislav Kuzma, Richard Macko, RSDr. Dušan Migaľa, Ing. Katarína
Poliaková
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa :
I.

U z n e s e n i e č. 39/2018
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
schvaľ uje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Závažná Poruba na I.
polrok 2019.
Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Lucia Bačíková, Ing. Peter Iľanovský, Ivan Jačala, Ján Jambrich,
Stanislav Kuzma, Richard Macko, RSDr. Dušan Migaľa, Ing. Katarína Poliaková
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa :
I.

U z n e s e n i e č. 40/2018
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
schvaľ uje
Plán a program zasadnutí OcZ na I. polrok 2019
Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Lucia Bačíková, Ing. Peter Iľanovský, Ivan Jačala, Ján Jambrich,
Stanislav Kuzma, Richard Macko, RSDr. Dušan Migaľa, Ing. Katarína Poliaková
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa :
I.

U z n e s e n i e č. 41/2018
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
schvaľ uje
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Lucia Bačíková, Ing. Peter Iľanovský, Ivan Jačala, Ján Jambrich,
Stanislav Kuzma, Richard Macko, RSDr. Dušan Migaľa, Ing. Katarína Poliaková
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa :
I.

U z n e s e n i e č. 42/2018
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
I.

zriaďuje
komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov obce Závažná Poruba

volí
a) predsedu komisie
poslanec: RSDr. Dušan Migaľa
b) členov komisie
poslancov: Ing. Katarína Poliaková, Ing. Peter Iľanovský
Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Lucia Bačíková, Ing. Peter Iľanovský, Ivan Jačala, Ján Jambrich,
Stanislav Kuzma, Richard Macko, RSDr. Dušan Migaľa, Ing. Katarína Poliaková
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa :
II.

U z n e s e n i e č. 43/2018
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
I.

berie na vedomie
Správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce
Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Lucia Bačíková, Ing. Peter Iľanovský, Ivan Jačala, Ján Jambrich,
Stanislav Kuzma, Richard Macko, RSDr. Dušan Migaľa, Ing. Katarína Poliaková
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa :
U z n e s e n i e č. 44/2018
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
I.
berie na vedomie
návrh na odpredaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Závažná Poruba. Jedná sa
o nehnuteľný majetok, zapísaný na liste vlastníctva č.1749 pre katastrálne územie Závažná
Poruba, a to pozemok zameraný geometrickým plánom č. 45347191-91/2018 overený OÚ
v Liptovskom Mikuláš - katastrálnym odborom dňa 6.12.2018, v ktorom má pridelené
parcelné číslo KN-C 982/2 – druh pozemku záhrada o výmere 155 m2. Parcela KN-C č. 982/2
je vytvorená z parcely registra E zapísanej v uvedenom LV ako parcela KN-E č. 3765/6.
II.
schvaľuje
1. spôsob prevodu vlastníctva majetku obce
- prevod majetku vo vlastníctve obce sa uskutoční formou verejnej obchodnej súťaže
(ďalej len VOS ),
2.
-

podmienky VOS
minimálna ponúknutá kúpna cena sa určuje vo výške 16,70 eur za m2
záujemca predloží účel a zámer budúceho využitia kupovanej nehnuteľnosti
termín na doručenie písomných súťažných ponúk sa určuje do 20.01.2019 do 11.00 hod.
záujemca predloží ponuku v zalepenej obálke s vyznačením neotvárať a to poštou alebo
osobne na Obecný úrad v Závažnej Porube, Hlavná 135, 032 02 Závažná Poruba
výsledky VOS budú záujemcom oznámené písomne alebo e-mailom do 10 dni od
vyhodnotenia schválenia odpredaja
obec Závažná Poruba si vyhradzuje právo nevybrat' ani jedného záujemcu a VOS zrušiť

Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Lucia Bačíková, Ing. Peter Iľanovský, Ivan Jačala, Ján Jambrich,
Stanislav Kuzma, Richard Macko, RSDr. Dušan Migaľa, Ing. Katarína Poliaková
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa :
V Závažnej Porube dňa 19.12.2018
Ing. Pavel Beťko, v.r.
starosta obce

