
U Z N E S E N I E  č. 3/2018 

 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa 26.6.2018 

o 18,00 hod. v sále kultúrneho domu 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

 

A. Berie na vedomie: 

1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2017 

2. Informáciu o schválenom Programe odpadového hospodárstva TSK a povinnosti obce 

aktualizovať POH. 

3. Informáciu o 4. ročníku futbalového turnaja vyslúžilcov obcí Pravnianskej doliny v Kľačne. 

4. Informáciu o príprave osláv SNP – 25.8.2018. 

 

B. Určuje: 

1. Obecné zastupiteľstvo obce Poruba určuje v súlade s § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 

2018 – 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Poruba na 7. 

2. Obecné zastupiteľstvo obce Poruba určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné 

obdobie: 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Poruba takto: plný úväzok na 

100 %. 

 

C. Zriaďuje: 

 

D. Vyhlasuje: 

 

E. Schvaľuje: 

1. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018. 

2. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

3. Nákup zariadenie do sály kultúrneho domu. 

4. Prístavbu určenú na skladové priestory k budove futbalových kabín. 

5. Pridelenie bytu č. 487/3 – dvojizbový – Norbertovi Gebrlínovi na obdobie od 01. 08. 2018 – 31. 

07. 2021. 

6. Pridelenie bytu č. 487/10 – jednoizbový – Milošovi Beláňovi (Malinová) na obdobie od 01. 08. 

2018 – 31. 07. 2021 

7. Zmluvu o zriadení vecného bremena na parcelu č. 30 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

306 m2, parcelu č. 599 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 216 m2 a parcelu č. 600 – 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 322 m2.  

 

F. Ukladá:  
 

G. Odporúča: 

 

H. Zamieta: 

 

CH. Ruší: 

 

I. Volí: 

 

V Porube, dňa 26.6. 2018                                                                             Ing. Helena Čavojská 

Zapísala: Ing. Helena Čavojská                                                                           starostka obce 


