Obecné zastupiteľstvo Závažná Poruba
Zápisnica č. 5/2022
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube
konaného dňa 27. júna 2022
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Overovatelia zápisnice: Stanislav Kuzma a Ing. Peter Iľanovský
Program: 1. Vyhodnotenie uznesenia
2. Voľba hlavného kontrolóra obce Závažná Poruba
3. Správa o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky
4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2022
5. Návrh plánu práce a programu zasadnutí OcZ na II. polrok 2022
6. Správa o hospodárení obce za rok 2021, schválenie záverečného účtu
7. Úprava rozpočtu a použitie rezervného fondu
8. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Závažná Poruba na funkčné
obdobie 2022-2026
9. Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube na obdobie
2022-2026 a určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obce
10. Oprávnenia a interpelácie
11. Rôzne
12. Záver rokovania
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Pavel Beťko.
Predložil návrh programu rokovania. Poslanci s navrhnutým programom zasadnutia súhlasili.
Písaním zápisnice bola poverená Ing. Zuzana Vallušová.
K bodu 1
uznesenie č. 11/2022 splnené
uznesenie č. 12/2022 splnené
K bodu 2
Voľba hlavného kontrolóra obce Závažná Poruba
RSDr. Dušan Migaľa: Na základe vyhlásenia volieb na funkciu hlavného kontrolóra obce
Závažná Poruba dňa 25.04.2022, zverejneného na úradnej tabuli obce. Do stanoveného termínu
t.j. do 10. júna 2022 do 14.00 hod. bola doručená 1 obálka. Obálka bola zalepená a riadne
označená „Voľba hlavného kontrolóra“. Po oboznámení sa s podmienkami komisia pristúpila
k otvoreniu obálky. Prihlášku kandidáta na hlavného kontrolóra obce Závažná Poruba podala
Ing. Iveta Jurečková. Písomná dokumentácia kandidátky na funkciu hlavného kontrolóra obce
Závažná Poruba obsahovala všetky potrebné náležitosti. Kandidátka splnila všetky podmienky
ustanovené v §18 a 18a zákona č. 369/1990 Zb. a podmienky stanovené uznesením č. 9/2022
a má právo odprezentovať na rokovaní obecného zastupiteľstva svoju koncepciu činnosti

hladného kontrolóra obce Závažná Poruba v časovom rozsahu max. 10 minút na obecnom
zastupiteľstve.
Ing. Iveta Jurečková: Rada by som pokračovala v tejto funkcii a využila svoje praktické
skúsenosti z oblasti verejnej správy a jej kontroly a bola nápomocná pri zdravom
transparentnom a zákonnom fungovaní obce. Mám za sebou celoživotnú 40 ročnú prax
v uplatnení rozpočtových pravidiel verejnej správy, ekonomike, financovaní a kontrole tomto
sektore.
OcZ berie na vedomie prezentáciu i žiadosť kandidátky Ing. Ivety Jurečkovej na funkciu
hlavného kontrolóra obce Závažná Poruba.
OcZ konštatuje, že voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom o obecnom
zriadení spôsobom určeným Uznesením Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube č. 9/2022
zo dňa 25.4.2022
OcZ určuje pracovný čas hlavnej kontrolórke obce Závažná Poruba na 7,5 hod. týždenne, ktorý
bude stanovený ako nepravidelne rozvrhnutý pracovný čas a plat v súlade s § 18c ods. 1 a 2
zákona o obecnom zriadení
OcZ schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) a § 18c ods. 5) zákona o obecnom zriadení hlavnej
kontrolórke obce Závažná Poruba Ing. Ivete Jurečkovej mesačnú odmenu vo výške 30 %
mesačného platu určeného zákonom o obecnom zriadení v § 18c ods. 1 písm. c. a ods. 2
OcZ súhlasí s výkonom činností hlavnej kontrolórky obce Závažná Poruba Ing. Ivety
Jurečkovej, v zmysle tretej vety § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
jeho neskorších zmien a doplnkov.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0

K bodu 3
Ing. Iveta Jurečková predložila OcZ správu o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky obce
Závažná Poruba.
Z výsledkov kontroly hospodárenia za IV.Q.2021 bolo prijaté jedno opatrenie a to: Príprave
stavebných prác realizovaných v príslušnej budove venovať náležitú pozornosť a posúdiť
prípadnú ďalšiu zákazku v súvislostiach ustanovených zákonom 343/2015. Nakoľko s
účinnosťou od 31.3.2022 bol novelizovaný zákon o verejnom obstarávaní zabezpečiť
preškolenie zamestnancov zadávajúcich príslušné zákazky.
Obec plnila toto opatrenie tak, že pripravila a začala verejné obstarávanie ZNH začatých po
31.3.2022 prostredníctvom zamestnanca prijatého na dohodu o vykonaní práce, ktorý takéto
zručnosti má.

Zoznam opatrení a odporúčaní navrhnutých na nápravu zistených nedostatkov a na
odstránenie príčin ich vzniku.
- Opraviť zaúčtovanie účtovných dokladov správnym určením výdavkových podpoložiek a
opraviť účtovanie dopravy skríň vo faktúre 10/2022 tak, ako je to uvedené v tejto správe a
zvýšiť hodnotu majetku evidovaného na podsúvahovom účte o cenu vynaloženú za dopravu.
- Pre školský rok 2022/2023 v prípade, že bude služba – pohybové hry pre žiakov MŠ a ZŠ
zabezpečovaná, dohodnúť ju novou zmluvou s rozlíšením ceny za 45 min. a 60 min. hodinu.
- Zvážiť vydávanie Porubských novín v celofarebnej verzii a prehodnotiť počet výtlačkov v
súlade s odporúčaním uvedeným v tejto správe.
- Vydať smernicu o postupe pri obstarávaní zákaziek s nízkymi hodnotami.
OcZ zobralo predloženú správu na vedomie.

K bodu 4
Ing. Iveta Jurečková predložila OcZ plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok
2022
- hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti pri nakladaní s verejnými
prostriedkami a majetkom Obce
- správnosti a objektívnosti vykazovania uzávierkových ekonomických ukazovateľov
kontrolovaného účtovného obdobia
- plnenia úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, interných
smerníc a uznesení Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube pri výkone samosprávy
Obce.
OcZ schvaľuje predložený plán.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0

K bodu 5
Starosta Ing. Pavel Beťko predložil OcZ návrh plánu a programu zasadnutí OCZ na II. polrok
2022
OcZ schvaľuje predložený plán.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0

K bodu 6
Mgr. Ľudmila Kráľová predložila OcZ správu o hospodárení obce za rok 2021, schválenie
záverečného účtu
OcZ konštatuje, že
- hospodárenie Obce Závažná Poruba za rok 2021 bolo podľa členenia finančného
rozpočtu nasledovné:
- príjmy bežného rozpočtu boli dosiahnuté vo výške 1 363 990,78 eur a výdavky
bežného rozpočtu boli čerpané vo výške 1 252 131,80 eur, s výsledkom hospodárenia
+111 858,98 eur,
- príjmy kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté vo výške 146 162,29 eur a výdavky
kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 217 275,12 eur, s výsledkom
hospodárenia -71 112,83 eur,
- príjmové finančné operácie boli realizované v čiastke 85 248,24 eur, výdavkové
finančné operácie vo výške 40 601,62 eur, s výsledkom hospodárenia +44 646,62 eur.
Ing. Iveta Jurečková predložila OcZ Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Závažná Poruba
k Návrhu záverečného účtu Obce za rok 2021
OcZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Závažná Poruba k Návrhu
záverečného účtu Obce za rok 2021
OcZ prerokovalo záverečný účet Obce Závažná Poruba za rok 2021 a uzatvára Záverečný
účet Obce Závažná Poruba za rok 2021 schválením celoročného hospodárenia bez výhrad.
OcZ určuje v zmysle zákona 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 2021 čiastku 80 606,18 eur
v termíne do 30.9.2022
- použiť účelové prostriedky vo výške 4 786,59 eur v súlade s ich účelom.

K bodu 7
Úprava rozpočtu a použitie rezervného fondu
Starosta: je potrebné upraviť schválený rozpočet obce na rok 2022 vyšším zapojením zdrojov
rezervného fondu vzhľadom na novovzniknuté skutočnosti rozpočtovej potreby na realizáciu
investičných zámerov obce a úpravu rozpočtu príjmov aj výdavkov z týchto zdrojov a úpravu
miezd z dôvodu 3% navýšenia.
OcZ schvaľuje úpravu rozpočtu obce a úpravu použitia rezervného fondu obce.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0

K bodu 8
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Závažná Poruba na funkčné obdobie
2022-2026
Starosta: v súlade s §11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov na celé funkčné obdobie rokov 2022 – 2026 dal návrh na rozsah
výkonu funkcie starostu obce Závažná Poruba na plný úväzok.
OcZ určuje rozsah výkonu funkciu starostu obce.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0

K bodu 9
Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube na obdobie 2022 2026 a určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obce
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej
republiky a § 20 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 180/2014 Z. z.“) vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí rozhodnutím, ktoré bolo
uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 209/2022 Z. z. a určil:
1) deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022,
2) lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev,
počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 20. júla 2022,
3) lehotu na utvorenie volebných okrskov a na určenie volebných miestností podľa § 195a
ods. 4 písm. a) zákona č. 180/2014 Z. z. do 10. augusta 2022,
4) lehotu na utvorenie miestnych volebných komisií do 30. augusta 2022 a lehotu na ich
prvé zasadanie do 7. septembra 2022,
5) lehotu na utvorenie okrskových volebných komisií podľa § 195b zákona č. 180/2014 Z.
z. do 22. septembra 2022 a lehotu na ich prvé zasadanie do 5. októbra 2022.
Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu
obyvateľov obce podľa § 11 ods. 3 písm.d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Pre obec Závažná Poruba s počtom obyvateľov 1264, je určený na počet obyvateľov
v kategórii od 1 001 do 3 000 obyvateľov počet poslancov v rozmedzí 7 až 9 poslancov.
Podľa § 166 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev sa v
každej obci utvoria viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci obecného
zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov obce, najviac však 12 poslancov obecného
zastupiteľstva v jednom volebnom obvode; v mestách, ktoré sa členia na mestské časti, možno
utvoriť aj jednomandátové volebné obvody, ak na počet obyvateľov mestskej časti pripadá iba
jeden poslanec obecného zastupiteľstva.

Podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. volebné obvody a počet poslancov obecného
zastupiteľstva
v nich určí a zverejní obecné zastupiteľstvo v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb
na úradnej tabuli obce a na jej webovom sídle, ak ho má zriadené.
Podľa § 166 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. pre voľby starostu obce tvorí každá obec jeden
jednomandátový volebný obvod.
Voľby do orgánov samosprávy v Závažnej Porube sa budú konať v súlade s §195a ods. 1
zákona
č. 180/2014 Z.z. v rovnaký deň ako voľby do orgánov samosprávnych krajov v sobotu 29.
októbra 2022.
Vzhľadom na územie obce Závažná Poruba a vyššie uvedené zákonné normy so zachovaním
princípu rovnosti volebného práva pri počte obyvateľov obce je návrh vytvoriť 1 volebný
obvod pre celé územie obce a určiť počet poslancov na spodnej hranici v počte 7
poslancov.
OcZ určuje počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube na obdobie 2022 2026 a určuje počet volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obce.
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0

K bodu 10
Oprávnenia a interpelácie

K bodu 11
Rôzne
Regulatívy územného rozvoja
Starosta: Obec Závažná Poruba plánuje do územného plánu obce zapracovať návrh regulatívov
územného rozvoja s presne formulovanými zásadami priestorového usporiadania a funkčného
využívania územia vyjadrených vo forme regulatívov obsahujúcich záväzné pravidlá, ktoré
stanovujú opatrenia v území, podmienky využitia územia a umiestňovania stavieb.
Pozemkové spoločenstvo Luhy a Urbár Závažná Poruba budú prizvaný k tvorbe regulatívov
územného plánu
Ing. Katarína Poliaková: musíme vychádzať z toho kam chceme aby naša obec smerovala
a podľa toho nastaviť aj regulatívy.

Budova COOP Jednoty:
Ing. Katarína Poliaková: Čo treba spraviť aby sa budova COOP Jednoty zrekonštruovala kvôli
novému námestíčku?
Starosta: Už sme ich požiadali o to aby ju zrekonštruovali, ale je len na nich či to spravia.
Starosta oboznámil OcZ s rôznymi udalosťami ktoré sa uskutočnili alebo sa uskutočnia:
- na cintoríne sa namiesto solárneho osvetlenia dajú spínacie svetlá
- bežecké trate sú už geodeticky zamerané
- podali sme žiadosť na opravu strechy ZŠ Milana Rúfusa, kvôli jej havaríjnemu stavu
- Spraví sa nájomná zmluva na pozemky ktoré sú pod Nezábudkou
- Spravila sa cenová ponuka na renováciu parkiet v sále Kultúrneho domu, ktorá vyšla
na 5300€
- Chceme odpredať nepojazdný Mercedes
- 08.07.2022 sa uskutoční Malokarpatská vínna cesta
Lucia Bačíková: bolo by možné zameniť priestory pre divadelníkov z pôvodných priestorov
pod javiskom, za priestory bývalej pošty? Z dôvodu ľahšej manipulácie s kulisami a rôznymi
divadelnými pomôckami a rekvizitami pre divadlo.
Starosta: Potom to spolu prerokujeme. Je možné že tam pôjde Urbár Závažná Poruba.
RSDr. Dušan Migaľa: oboznámil OcZ o rôznych udalostiach:
- Na obecnej stránke je už zverejnená správa ako Budova MŠ oslávila päťdesiatku
- FS poludnica sa chystá na vystúpenie do Východnej
- Už je pripravené 111 vydanie porubských novín, ktoré bude mať 28 strán
K bodu 12
Starosta všetkým poďakoval a poprial pekné prázdniny.

Zapísala Ing. Zuzana Vallušová
Závažná Poruba 28.06.2022

Ing. Pavel Beťko
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Stanislav Kuzma...........................................................
Ing. Peter Iľanovský.......................................................

