UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube
dňa 06. júna 2016
Uznesenie

č. 14/2016

Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
k o n š t a t u j e , že
hospodárenie Obce Závažná Poruba za rok 2015 bolo podľa členenia finančného
rozpočtu nasledovné:
 príjmy bežného rozpočtu boli dosiahnuté vo výške 952 264,45 eur a výdavky
bežného rozpočtu boli čerpané vo výške
880 294,87 eur, s výsledkom
hospodárenia + 71 969,58 eur,
 príjmy kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté vo výške 23 871,60 eur
a výdavky kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 173 386,34 eur,
s výsledkom hospodárenia – 149 514,74 eur,
 príjmové finančné operácie boli realizované v čiastke 173 147,26 eur,
výdavkové finančné operácie vo výške 66 146,59 eur.
- rozpočtové hospodárenie Obce Závažná Poruba za rok 2015 vykázalo schodok
hospodárenia vo výške 77 545,16 eur, no vrátane finančných operácií to bol prebytok
vo výške 29 455,51 eur.
II.
berie na vedomie
Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Závažná Poruba k Návrhu záverečného
účtu
Obce za rok 2015
III.
prerokovalo
záverečný účet Obce Závažná Poruba za rok 2015 a uzatvára Záverečný účet
Obce Závažná Poruba za rok 2015 schválením celoročného hospodárenia
bez výhrad.
IV.
určuje
v zmysle zákona NR SR číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien
a doplnkov
 previesť do Rezervného fondu z prebytku rozpočtu za rok 2015 čiastku
22 190,15 eur.
 použiť účelové finančné prostriedky celkom vo výške 7 265,36 eur, ktoré
pozostávajú z nevyčerpaných dotácií zo ŠR na mzdy a poistné za december
2015 a na VP pre MŠ a ZŠ.
V.
ukladá
Ekonómke obce zabezpečiť viazanie účelových finančných prostriedkov a
naplnenie
rezervného fondu obce v zmysle tohto uznesenia.
I.
-

Zodpovedná:

Mgr. Ľudmila Kráľová

Termín:

31. 10. 2016

Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Vladimír Duda, Mgr. Peter Haviar, Ivan Jačala, Stanislav Kuzma,
Dr. Dušan Migaľa, Vladimír Mlynček , JUDr. Martina Niňajová

proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa : Magdaléna Iľanovská
Uznesenie

č. 15/2016

Obecné zastupiteľstvo
I.
II.

berie navedomie
správu o stave odpadového hospodárstva na území obce v roku 2015/2016
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Závažná Poruba č. 2/2016 o nakladaní
s komunálnym odpadom

Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Vladimír Duda, Mgr. Peter Haviar, Magdaléna Iľanovská, Ivan
Jačala, Stanislav Kuzma, Dr. Dušan Migaľa, Vladimír Mlynček, JUDr. Martina Niňajová
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa :
Uznesenie

č. 16/2016

Obecné zastupiteľstvo
I.
vyhlasuje
v zmysle §18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov (ďalej len Zákon č. 369/1990) deň konania voľby hlavného kontrolóra na 18.
07. 2016 o 17.00 hod. na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Závažnej porube.
II.

ustanovuje
1. spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra Obce Závažná Poruba
v zmysle §18a ods. 3 Zákona č. 369/1990 tajným hlasovaním poslancov
Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube.
2. náležitosti prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra Obce
Závažná Poruba nasledovne: písomná prihláška musí obsahovať:
- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj
- úradne overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe
- koncepciu činnosti hlavného kontrolóra obce Závažná Poruba
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
- súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby
v obecnom zastupiteľstve podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

Kandidáti, ktorí splnia podmienky ustanovené §18 a 18a Zákona č. 369/1990 majú pred
vykonaním voľby právo na vystúpenie v časovom rozsahu max. 10 minút, a to podľa poradia,
v akom boli doručené ich prihlášky na obecný úrad.

III.

určuje
1. deň nástupu do práce: 01. 08. 2016
2. pracovný čas hlavného kontrolóra Obce Závažná Poruba: 7,5 hod. týždenne,
čo je 0,2 pracovného úväzku
3. termín ukončenia podávania prihlášok: 04.07. 2016 do 12.00 hod.
4. miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku spolu
s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu: Obec Závažná
Poruba, Obecný úrad, Hlavná 135, 032 02 Závažná Poruba. Obálku je potrebné
označiť „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“.

Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Vladimír Duda, Mgr. Peter Haviar, Magdaléna Iľanovská, Ivan
Jačala, Stanislav Kuzma, Dr. Dušan Migaľa, Vladimír Mlynček, JUDr. Martina Niňajová
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa :
Uznesenie

č. 17/2016

Obecné zastupiteľstvo
I.

schvaľuje
Cenník nájmu a poplatkov za služby vykonávané Obcou Závažná Poruba

Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Vladimír Duda, Mgr. Peter Haviar, Magdaléna Iľanovská, Stanislav
Kuzma, Dr. Dušan Migaľa, Vladimír Mlynček, JUDr. Martina Niňajová
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa : Ivan Jačala
V Závažnej Porube 07.06.2016
Ing. Pavel Beťko, starosta obce

