UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube
dňa 12. apríla 2021
___________________________________________________________________________
U z n e s e n i e č. 8/2021
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
I.

berie na vedomie
Správu o zhodnotení investičných akcií za rok 2020 a plán výstavby na rok
2021

Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Ján Jambrich, Pavol Jedlička, Stanislav Kuzma, Richard Macko,
RSDr. Dušan Migaľa,
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa :

U z n e s e n i e č. 9/2021
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
I.

berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Závažná Poruba

Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Ján Jambrich, Pavol Jedlička, Stanislav Kuzma, Richard Macko,
RSDr. Dušan Migaľa,
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa :

U z n e s e n i e č. 10/2021
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
I.
k o n š t a t u j e , že
 hospodárenie Obce Závažná Poruba za rok 2020 bolo podľa členenia finančného
rozpočtu nasledovné:


príjmy bežného rozpočtu boli dosiahnuté vo výške 1 327 561,22 eur a výdavky
bežného rozpočtu boli čerpané vo výške 1 112 903,04 eur, s výsledkom
hospodárenia +214 658,18 eur,



príjmy kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté vo výške 57 765,94 eur
a výdavky kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 89 242,37 eur,
s výsledkom hospodárenia -31 476,43 eur,



príjmové finančné operácie boli realizované v čiastke 69 653,94 eur, výdavkové
finančné operácie vo výške 41 749,09 eur, s výsledkom hospodárenia +27 904,85
eur.

 rozpočtové hospodárenie Obce Závažná Poruba za rok 2020 vykázalo prebytok
hospodárenia vrátane finančných operácií vo výške 211 086,60 eur.
II.

berie na

vedomie

 Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Závažná Poruba k Návrhu záverečného účtu
Obce za rok 2020
III.

prerokovalo

 záverečný účet Obce Závažná Poruba za rok 2020 a uzatvára Záverečný účet Obce
Závažná Poruba za rok 2020 schválením celoročného hospodárenia bez výhrad.
IV.

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 2020 čiastku
195 862,77 eur v termíne do 30.9.2021
použiť účelové prostriedky vo výške 15 223,83 eur v súlade s ich účelom

Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Ján Jambrich, Pavol Jedlička, Stanislav Kuzma, Richard Macko,
RSDr. Dušan Migaľa,
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa :
U z n e s e n i e č. 11/2021
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
I.

schvaľuje

1. úpravu rozpočtu obce Závažná Poruba na rok 2021 v príjmovej časti v položke
454001 vo výške +79 600,- eur so zdrojom financovania 46 a vo výdavkovej časti
takto:.

položka
V633001
V633001
V633003
V633004
V633006
V635006
V635006
V635006

Suma
4000
2000
1500
12000
3000
1900
1200
4500

V635006
V637002
V713004

5000
2000
2000

V713005
V716000
V717001
V717002
V717002

2000
1500
22000
10000
5000

Názov rozpočtu
Interiérové vybavenie- kancelárie- OÚ
Interiérové vybavenie- divad. šatne
Telekomunikačná technika- rozhl. ústredňa- OÚ
Prevádz. stroje-nádoby na plasty- občania
Všeobecný materiál- vian. osvetlenie- OÚ
Údržba- Budov, objektov- okná infocentrum- OÚ
Údržba- Budov, objektov- okná garáže- OÚ
Budov, objektov alebo ich častí- TELOCVIČŇA
Budov, objektov alebo ich častí- Areál Mateja
Star
Konkurzy a súťaže- 90. rokov športu v obci
Prevádzkových strojov- snežný skúter
Špeciálnych strojov, prístrojov,- kamerový
systém
Prípravná a projektová dokumentácia- DSS
Realizácia nových stavieb- det. mult. ihrisko
Rekonštrukcia a modernizácia- HZ
Rekonštrukcia a modernizácia- rozšírenie VO

2. úpravu použitia rezervného fondu obce Závažná Poruba v roku 2021 navýšením
jeho použitia o 79 600,- eur, v tom úpravu použitia na položky podľa bodu 1
Hlasovanie :
za uznesenie hlasovali : Ján Jambrich, Pavol Jedlička, Stanislav Kuzma, Richard Macko,
RSDr. Dušan Migaľa,
proti uzneseniu hlasovali :
zdržal sa :

V Závažnej Porube dňa 15.04.2021
Ing. Pavel Beťko, v.r.
starosta obce

