UZNESENIE
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube
Dňa 26. októbra 2020

U z n e s e n i e č. 20/2020
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
I.

berie na vedomie

Správu komisie finančnej, regionálneho rozvoja a správy majetku
Hlasovanie :
Za uznesenie hlasovali: Lucia Bačíková, Ivan Jačala, Ján Jambrich, Stanislav Kuzma, Richard
Macko, RSDr. Dušan Migaľa, Ing. Katarína Poliaková
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa:

U z n e s e n i e č. 21/2020
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
I.

berie na vedomie

 Potrebu upraviť rozpočet vzhľadom na nové skutočnosti, ktoré je potrebné zapracovať
do schváleného rozpočtu obce na rok 2020
 Preverenie dodržania podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania
vykonané hlavnou kontrolórkou obce pred ich prijatím
II.

schvaľuje
 Úpravu rozpočtu Obce Závažná Poruba s platnosťou od 26.10.2020 podľa
predloženého návrhu na úpravu rozpočtu obce Závažná Poruba, a to:
 zníženie výnosu dane z príjmov poukazovaného územnej samospráve – podpoložka
111 003 o čiastku 26 947 eur a zvýšenie príjmov z návratných finančných
výpomocí – podpoložka 514002 o čiastku 26 947 eur
 zníženie výdavkov na splátky istín z dlhodobých úverov z vlastných zdrojov obce –
podpoložka 821005 o čiastku 8484 eur a zvýšenie týchto výdavkov zo zdrojov
štátnych finančných aktív
 zníženie výdavkov na splátky istín z dlhodobých úverov zo ŠFRB z vlastných
zdrojov obce – podpoložka 821007 o čiastku 11 696 eur a zvýšenie týchto
výdavkov zo zdrojov štátnych finančných aktív
 zníženie výdavkov na splátky finančného lízingu – traktor z vlastných zdrojov obce
– podpoložka 824 o čiastku 6767 eur a zvýšenie týchto výdavkov zo zdrojov
štátnych finančných aktív

 Prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na základe Uznesenia vlády
Slovenskej republiky č. 494 z 12.augusta 2020 na výkon samosprávnych pôsobností z
dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku
pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 26 947,-- eur
Hlasovanie :
Za uznesenie hlasovali: Lucia Bačíková, Ivan Jačala, Ján Jambrich, Stanislav Kuzma, Richard
Macko, RSDr. Dušan Migaľa, Ing. Katarína Poliaková
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa:

U z n e s e n i e č. 22/2020
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube na základe ustanovenia §11 ods.4 písm. g)
zákona SNR 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
I.

sa

uznáša na

Všeobecno záväznom nariadení č. 1/2020 o podmienkach poskytovania dotácií
Hlasovanie :
Za uznesenie hlasovali: Lucia Bačíková, Ivan Jačala, Ján Jambrich, Stanislav Kuzma, Richard
Macko, RSDr. Dušan Migaľa, Ing. Katarína Poliaková
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa:

U z n e s e n i e č. 23/2020
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube na základe ustanovenia §11 ods.4 písm. g)
zákona SNR 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

I.

sa uznáša na

Všeobecno záväznom nariadení č. 2/2020, ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie
č 3/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Závažná Poruba
Hlasovanie :
Za uznesenie hlasovali: Lucia Bačíková, Ivan Jačala, Ján Jambrich, Stanislav Kuzma, Richard
Macko, RSDr. Dušan Migaľa, Ing. Katarína Poliaková

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa:
V Závažnej Porube dňa 26.10.2020

Ing. Pavel Beťko, v.r.
Starosta obce

