Obecné zastupiteľstvo Závažná Poruba
Zápisnica č. 6/2020
napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube
konaného dňa 26. októbra 2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Overovatelia zápisnice: Ján Jambrich a Ing. Katarína Poliaková
Program: 1. Vyhodnotenie uznesenia
2. Správa komisie finančnej, regionálneho rozvoja a správy majetku
3. Úprava rozpočtu vzhľadom na nové skutočnosti, ktoré je potrebné zapracovať do
schváleného rozpočtu obce na rok 2020

4. VZN č.1/2020 o podmienkach poskytovania dotácií
5. VZN č.2/2020, ktorým sa mení VZN č.3/2019 o miestnych daniach miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Závažná
Poruba
6. Určenie názvov ulíc IBV pod Poludnicou
7. Oprávnenia a interpelácie
8. Rôzne
9. 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. 14/2020 splnené
uznesenie č. 15/2020 splnené
uznesenie č. 16/2020 splnené
uznesenie č. 17/2020 splnené
uznesenie č. 18/2020 splnené
uznesenie č. 19/2020 splnené
K bodu 2
Správu komisie finančnej, regionálneho rozvoja a správy majetku predložila Ing.
Katarína Poliaková
Rok 2020 môžeme zhodnotiť ako turbulentný a nekonzistentný z pohľadu príjmov,
ale aj podujatí, ktoré sa mohli konať a nekonali. To čo platilo, už neplatí. Covid 19 od
základov zmenil a mal by zmeniť aj náš postoj ku zmene. ŽIJEME TOTIŽTO NOVÚ
REALITU…
OcZ zobralo predloženú správu na vedomie, ktorá je súčasťou zápisnice.

K bodu 3
Úprava rozpočtu vzhľadom na nové skutočnosti, ktoré je potrebné zapracovať do
schváleného rozpočtu obce na rok 2020 predložila Ing. Pavel Beťko


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

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:
Za: 7
Proti: 0

K bodu 4
VZN č.1/2020 o podmienkach poskytovania dotácií
Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Závažnej
Porube dňa 26.októbra 2020.
Vo VZN sú podrobne stanovené podmienky žiadosti ako aj vyúčtovanie dotácie pre jednotlivé
združenia.
Hlasovanie za VZN:
Za: 7
Proti: 0

K bodu 5
VZN č.2/2020, ktorým sa mení VZN č.3/2019 o miestnych daniach miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Závažná Poruba
Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Závažnej
Porube dňa 26.októbra 2020.
Hlasovanie za VZN:
Za: 7
Proti: 0

K bodu 6
Určenie názvov ulíc IBV pod Poludnicou
Treba sa dohodnúť na názvoch šiestich ulíc.
V návrhu sú dané tieto názvy:
- Pod Poludnicou
- Pod Dubcom
- Pri Potočku
- Pod Brezinkami
- Za močiarmi
- Pri topoľoch
Treba podať návrhy ulíc aby sa malo z čoho vybrať.

K bodu 7
Oprávnenia a interpelácie
Starosta obce:
BRKO – kuchynský odpad
V obci sa umiestnia špeciálne nádoby na 3 miestach, kde občania budú nosiť kuchynský
odpad a zberová spoločnosť OZO ho bude brať a likvidovať. Náklady na jednu nádobu
predstavujú 250€.
Kamerový systém
- treba dokončiť kamerový systém, chceme ho rozšíriť o miesta pri DSS a pri Dome
smútku
- predpokladané náklady na dokončenie sú 4800€
Rozšírenie cesty ku kaplnke
- cesta sa rozšíri približne o meter čím sa zlepšia šírkové pomery a zjazdnosť
komunikácie.
- predpokladané náklady sú 4200€
Treba dorobiť druhú divadelnú šatňu a zariadiť nové vybavenie zasadačky prípadne podľa
financií prerobiť malú zasadačku

Na záver:
starosta obce informoval o tom ako bude prebiehať celoplošné testovanie Covid 19.
Obec poskytne priestory, dobrovoľníkov, DHZ a niektoré materiálne zabezpečenie.

Zapísala Ing. Zuzana Vallušová
Závažná Poruba 05.11.2020

Ing. Pavel Beťko
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Ing. Katarína Poliaková...........................................................
Ján Jambrich......................................................................

