
U Z N E S E N I E  č. 1/2018 

 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa 13.3.2018 

o 18,00 hod. v sále kultúrneho domu 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

 

A. Berie na vedomie: 

1. Správu o kontrolnej činnosti za rok 2017 

2. Správu z následnej finančnej kontroly č. 1/2018 

3. Informáciu o výzvach MAS Žiar 

4. Informáciu o zastavení trestného konania – nepovolená skládka v Bielom Jarku 

 

 

B. Konštatuje, že: 

 

 

C. Zriaďuje: 

 

 

D. Vyhlasuje: 

 

 

E. Schvaľuje: 

 

1. Časový plán zasadnutí OZ v r. 2018. 

2. Rozšírenie a doplnenie 7 stožiarov plus 5 ks svietidiel verejného osvetlenia v časti obce nad 

bývalou školou a vypracovanie dohody o úprave ceny služby k Zmluve o poskytovaní služby 

verejného osvetlenia ZS-2017-000046-00 o 95,00 € s DPH mesačne. V cene je započítaná okrem 

realizácie aj elektrina a údržba po dobu 15 rokov. 

3. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2014 – o úprave nájmov bytov vo vlastníctve obce Poruba, a to vypustiť 

z textu uvedeného VZN §2 – bod 5 (o povinnosti predloženia notárskej zápisnice o uznaní dlhu 

povinnej osoby pre prípad neplatenia nájomného). 

4. Zvýšenie mesačného nájomného od 1.4.2018 v obecných bytoch podľa prílohy a to z dôvodu 

zvýšenia tvorby fondu opráv a režijných nákladov na správu bytov. 

5. Uzatvorenie nových nájomných zmlúv na obdobie 3 rokov nasledovne: 

Č.bytu  nájomník   doba nájmu 

1/486  Alena Svitková  1.4.2018 – 31.3.2021 

2/486  Lucia Bartolenová  6.5.2018  - 5.5.2021 

3/486  Juraj Boško  1.4.2018 – 31.3.2021 

5/486  Eva Zajícová  1.4.2018 – 31.3.2021   

8/486  Lenka Badáková  1.4.2018 – 31.3.2021 

9/486  Renáta Kopřivová  1.4.2018 – 31.3.2021 

10/486  Ľubica Pavlíčková  1.4.2018 – 31.3.2021 

1/487  Dominika Opavská  1.4.2018 – 31.3.2021 

2/487  Ján Vrajko   11.4.2018 – 10.4.2021 

4/487  Roman Gaman  1.4.2018 - -31.3.2021 

8/487  Marián Baniar  1.4.2018 – 31.3.2021 

9/487  Roman Havalda  1.4.2018 – 31.3.2021 

11/487  Katarína Szajková  1.4.2018 – 31.3.2021 

6. Odpredaj parcely č. 741/5, registra C KN vo výmere 99 m2 z celkovej výmery parcely 741/2 813 

m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Poruba, evidovanej na LV č. 1 Martinovi 



Kupcovi, bytom Poruba č. d. 492 za cenu 3,30 €/m2 v zmysle zákona č. 138/1991 § 9a, odsek 8, 

písm. e), nakoľko ide o výmeru viac ako 7 rokov využívanú majiteľom pozemku. Náklady spojené s 

vypracovaním geometrického plánu a zavkladovanie do katastra nehnuteľností hradí v plnej výške 

kupujúci.  

7. Návrh Zmluvy o užívaní časti majetku obce Poruba s OZ Klub športu Poruba a TJ Magura Poruba 

na dobu 10 rokov do r. 2028. 

8. Zámer obce uchádzať sa o finančnú dotáciu zo štátneho rozpočtu – kapitoly Ministerstva vnútra SR 

na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice  a schvaľuje finančnú spoluúčasť k projektu rekonštrukcie 

z vlastných prostriedkov – rozpočtu obce a to najmenej vo výške 5 % z celkových výdavkov 

projektu. Finančné prostriedky budú použité na realizáciu plynového kúrenia a zateplenie 

obvodových múrov budovy. 

9. Návrh na odpis nevymožiteľnej pohľadávky obce Poruba, účet 042 080 – obstaranie majetku 

(obecné bytové domy) vo výške 36 340,70 € v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z.z. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Pohľadávka vznikla ešte v r. 2009, projekt nebol 

zrealizovaný. Odpis pohľadávky na základe ukončenia exekučného konania EX2419/14 z 20.1.2015 

(JUDr. René Matuška). 

10. Zakúpenie sanitárneho kontajneru, slúžiaceho ako pánske a dámske toalety v sume 10 500,00 € bez 

DPH plus doprava. 

 

F. Ukladá:  
1. Komisii stavebnej a verejného poriadku preveriť na mieste možnosť odpredaja  parcely č. 741/6 vo 

výmere 96 m2 vyčlenenej z parcely č. 741/2 – 813 m2 záujemcovi Jánovi Drábovi, Poruba č. d. 381 

a to v súvislosti so zachovaním bezpečnosti cestnej premávky v uvedenom úseku. 

Zodp.: predseda komisie stavebnej    Termín do 30 4. 2018 

 

 

 

G. Odporúča: 

 

H. Zamieta: 

 

CH. Ruší: 

 

I. Volí: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Porube, dňa 13.3. 2018                                                                             Ing. Helena Čavojská 

Zapísala: Ing. Helena Čavojská                                                                           starostka obce 


