U Z N E S E N I E  č. 1/2013

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa 12. 02. 2013
o 18,00 hod. v sále kultúrneho domu

Obecné zastupiteľstvo:


A. Berie na vedomie:

Prezentáciu výstavby nájomných bytov v obci od projekčnej spoločnosti S.A.B.A. Prievidza.
Vyhodnotenie otvárania ponúk k odpredaju dedinskej lúky podľa vyhlásenej obchodnej súťaže.
Návrh plánu kultúrno-športových akcií v roku 2013.
Informáciu starostky obce o ďalších aktivitách STVaK Banská Bystrica po neúspechu veľkého projektu odkanalizovania Hornej Nitry.
Informáciu starostky obce o pripravovanom podujatí – Prehliadky detského folklóru v Porube dňa 20. 02. 2013 o 15,00 hod. - podujatie v rámci Zimných slávností Hornonitria.
Zloženie komisie školstva  a kzultúry pri OZ Poruba na návrh predsedu – poslanca OZ a to: Ing. Stanislav Kurbel – predseda, Zdenka Weissová, Eva Dobrotková.

B. Konštatuje, že:

     1.

C. Zriaďuje:

     1.

D. Volí:



E. Schvaľuje:

Zmenu na poste konateľa obecnej s. r. o. Poruba k 12. 02. 2013 z dôvodu odchodu ekonómky obce Ing. Henriety Gebrlínovej na volenú funkciu Hlavnej kontrolórky mesta Prievidza. Namiesto nej bude konateľom s. r. o. Poruba Ing. Eva Foltánová. Obecná s. r. o. Poruba je momentálne v procese likvidácie na Krajskom súde Trenčín.
Finančnú spoluúčasť pri výstavbe nájomných bytov firmou Roko Slovakia, s. r. o., Prievidza a to do výšky 60 tis. €, ktoré budú použité pri zabezpečovaní financovania technickej vybavenosti k bytovým domom a inžinierskych sietí v zmysle zákona č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.
Uzavretie nájomnej zmluvy so stavebnou firmou Roko Slovakia, s. r. o., Prievidza o prenájme pozemku KÚ Poruba č. parcely 1213/6 – ostatná plocha o výmere 3324 m2 a číslo parcely 1213/5 – ostatná plocha o výmere 25 m2 podľa § 9a, písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom výstavby bytových domov a príslušných inžinierskych sietí a to 2  bytové domy po 11 bytov postavených v súlade so zákonom č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, za podmienky kolaudácie stavby do 15. 02. 2014. Uvedený prenájom bude v súlade s nájomnou zmluvou uzatvorenou  medzi Obcou Poruba a prenajímateľom – vlastníkom predmetných parciel, Urbárom pozemkové spoločenstvo obce prouba a to pri dodržaní časti III. a VI. - odsek 6 tetjto nájomnej zmluvy.
Uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve so stavebnou firmou Roko Slovakia, s. r. o., Prievidza za účelom odkúpenia nájomných bytov po ich skolaudovaní a následnom získaní finančných prostriedkov z dotácie MDVaRR SR a požičky zo ŠFRB v roku 2014.
Odpredaj parcely registra C, p. č. 2301/1 vo výmere 1 036 m2, druh pozemku – ostatné plochy, priamym predajom podľa § 9a) ods. 1 písm. c) zákona 138/19991 Zb. o majetku obci pre Veroniku Zeiselovú, bytom Vyšehradné 872/71, 972 13 Nitrianske Pravno, za cenu podľa súdnoznaleckého odhadu 2,40 €/1m2, t. j. za 2 486,40 €.
Odpredaj obecnej lúky p. č. 2999/1 – lesný pozemok, vo výmere 5 306 m2 a p. č. 2998/2 – lesný pozemok vo výmere 4 972 m2 za cenu 20 000 € podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí firme Comtel, spol. s r. o., Opatovce nad Nitrou za účelom výstavby nízkoenergetických rodinných domov.
    
F. Ukladá:

Obecnému úradu Poruba uzatvoriť nájomnú zmluvu so stavebnou firmou Roko Slovakia, s. r. o., Prievidza o prenájme pozemku KÚ Poruba č. parcely 1213/6 – ostatná plocha o výmere 3324 m2 a číslo parcely č. 1213/5 – ostatná plocha o výmere 25 m2 podľa § 9a, písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom výstavby bytových domov a príslušných inžinierskych sietí a to 2  bytové domy po 11 bytov postavených v súlade so zákonom č. 443/2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, za podmienky kolaudácie stavby do 15. 02. 2014. Uvedený prenájom bude v súlade s nájomnou zmluvou uzatvorenou  medzi Obcou Poruba a prenajímateľom – vlastníkom predmetných parciel, Urbárom pozemkové spoločenstvo obce Poruba a to pri dodržaní časti III. a VI. - odsek 6 tetjto nájomnej zmluvy.
Obecnému úradu  uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve so stavebnou firmou Roko Slovakia, s. r. o., Prievidza za účelom odkúpenia nájomných bytov po ich skolaudovaní a následnom získaní finančných prostriedkov z dotácie MDVaRR SR a požičky zo ŠFRB v roku 2014.

G: Odporúča:

      1.   
H: Zamieta:


CH: Ruší:
Uznesenie č. 3/2012/E/6 – odpredaj pozemku parcely registra C, p. č. 2301/1 vo výmere 1 036 m2, druh pozemku – ostatné plochy, pre Pavla Čavojského, Poruba 428 za cenu 2,40 €/1m2 , stanovenú podľa súdnoznaleckého posudku(Zákon o majetku obcí – č. 138/19991 Zb.,  § 9a) ods. 1 písm.c) na základe rozhodnutia Správy katastra Prievidza, z dôvodu nesúladu s uvedeným paragrafom.
Uznesenie č. 6/2012/F/1 – podmienky odpredaja dedinskej lúky verejnou obchodnou súťažou na predaj p. č. 2999/1 a 2998/2 za najnižšiu cenu 68 500 € za podmienky výstavby rodinných domov.




V Porube, dňa 12. 02. 2013                                                                             Ing. Helena Čavojská
Zapísala: Ing. Helena Čavojská                                                                           starostka obce

