
U Z N E S E N I E  č. 6/2017 

 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa 5.12.2017 

o 18,00 hod. v sále kultúrneho domu 

 

Obecné zastupiteľstvo: 

 

 

A. Berie na vedomie: 

1. Návrh rozpočtu obce na roky 2019 – 2020. 

2. Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018. 

3. Správu hl. kontrolóra o vykonanej následnej finančnej kontrole č. 4/2017. 

4. Správu hl. kontrolóra o vykonanej kontrole plnenia ukladacích a doporučovacích uznesení 

OZ. 

5. Informáciu o začiatku prác na rekonštrukcii a rozšírení verejného osvetlenia. 

6. Informáciu o rokovaní s vedením s.r.o. Vjarspol o podmienkach využívania betónovej jamy 

a legislatívne možnosti na zriadenie bioskládky. 

7. Informáciu o revízii chránených líp. 

8. Informáciu o stave budovania kanalizácie obce v rámci aglomerácie Nedožery-Brezany. 

9. Informáciu o trestnom oznámení na nepovolenú skládku v časti obce tzv. biely jarok. 

10. Informáciu o začatí prác na zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ z prostriedkov EÚ 

(prostredníctvom MŽP SR – SIEA). 

11. Informáciu o zaniknutí poslaneckého mandátu Ing. Henriety Pietrikovej – Gebrlínovej 

v súvislosti s odhlásením sa z trvalého pobytu v obci. 

 

 

B. Konštatuje, že: 

 

C. Zriaďuje: 

 

D. Vyhlasuje: 

 

E. Schvaľuje: 

1. Návrh rozpočtu obce na rok 2018. 

2. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018. 

3. Návrh VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

4. Návrh VZN č. 2/2017 o miestnych daniach. 

5. Návrh VZN č. 3/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení. 

6. Prevádzkový poriadok telocvične. 

7. Prenájom časti parcely CKN 137/1 KÚ Poruba vo výmere 25 m2 pre Lesné a urbárske pozemkové 

spoločenstvo Poruba za účelom výstavby prístrešku pre auto a náradie spoločenstva a to zámenou  - 

vzájomným zápočtom za prenajaté parcely pre obec v rovnakej výmere. 

8. Predĺženie zmluvy o správe športového areálu medzi Obcou Poruba, TJ Magura Poruba a OZ Klub 

športu na ďalších 10 rokov za nezmenených podmienok. 

 

F. Ukladá:  
1. Členom komisie pre mládež a telovýchovu vypracovať návrh na platby za prenájom telocvične. 

Zodp.: predseda komisie pre mládež a telovýchovu  Termín do 1.1.2018 

2. Obecnému úradu vypracovať návrh zmluvy o správe športového areálu medzi Obcou Poruba a TJ 

Magura Poruba, OZ Klub športu Poruba na ďalších 10 rokov za nezmenených podmienok. 

Zodp.: Obecný úrad     Termín do 1.4.2018 

3. Komisii stavebnej a verejného poriadku preveriť na mieste možnosť odpredaja časti parcely č. 



741/2 – 80 m2 záujemcovi Martinovi Kupcovi a to v súvislosti so zachovaním bezpečnosti cestnej 

premávky v uvedenom úseku. 

Zodp.: predseda komisie stavebnej    Termín do 31. 12. 2017 

4. Obecnému úradu zaslať Žiadosť o nové voľby v zmysle § 48 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do 

orgánov samosprávy obcí adresovanú na Ministerstvo vnútra SR. 

Zodp.: Obecný úrad     Termín do: bezodkladne 

 

 

 

G. Odporúča: 

 

H. Zamieta: 

 

CH. Ruší: 

 

I. Volí: 

 

 

 

V Porube, dňa 5.12. 2017                                                                             Ing. Helena Čavojská 

Zapísala: Ing. Helena Čavojská                                                                           starostka obce 


