U Z N E S E N I E č. 3/2017
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa 16.5.2017
o 18,00 hod. v sále kultúrneho domu
Obecné zastupiteľstvo:
A. Berie na vedomie:
1. Správu hlavného kontrolóra obce o hotovostných a bezhotovostných finančných operáciách
v I. štvrťroku 2017.
2. Informáciu o odvoze nebezpečného odpadu a elektroodpadu dňa 3.6.2017.
3. Informáciu o stave na nepovolenej skládke v lokalite tzv. bieleho jarku.
4. Informáciu o stave príprav odkanalizovania obce zo strany StVS Banská Bystrica.
5. Informáciu o havarijnom stave a nutnosti opravy niektorých zariadení Školskej jedálne pri
MŠ Poruba v hodnote cca 1200,00 € (škrabka na zemiaky a kotol).
6. Informáciu o odovzdaní materiálu CO skladu Okresnému úradu Prievidza.
7. Informáciu o zakúpení dopravného značenia podľa dopravného pasportu do križovatky pri
bývalej „dobrotke pajte“.
B. Konštatuje:
C. Zriaďuje:
D. Vyhlasuje:
E. Schvaľuje:
1. Prijatie úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. vo výške 150 000,00 € na
financovanie investičnej akcie: „Prístavba a rekonštrukcia športovej haly v Porube“ za
podmienok dohodnutých v úverovej zmluve.
2. Zabezpečenie úveru formou blankozmenky obce.
3. Úpravu rozpočtu obce na r. 2017 v súvislosti s prijatím úveru vo výške 150 000,00 €.
4. Zabezpečenie odvozu z nepovolenej skládky v lokalite tzv. biely jarok spoločnosťou Marius
Pedersen a.s. po skončení daždivých dní a vysušení podložia.
5. Schvaľuje vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce vo výške cca 3 100,00 € za
zakúpenie a osadenie okien na budove tzv. starej školy, v ktorej má priestory OZ Klub mládeže
Poruba.
6. V súvislosti s ukončením platnosti doteraz uzatvorenej nájomnej zmluvy v obecnom nájomnom
byte uzatvoriť novú na 3 ročné obdobie pre nájomníka pána Daniela Boboka – byt č. 7
v bytovom dome č. 486 a pána Viliama Vidu – byt č. 5 v bytovom dome č. 487.
F. Ukladá:
G. Odporúča:
H. Zamieta:
CH. Ruší:
I. Volí:
V Porube, dňa 16.5. 2017
Zapísala: Ing. Helena Čavojská

Ing. Helena Čavojská
starostka obce

