U Z N E S E N I E  č. 6/2012

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa 11. 12. 2012
o 18,00 hod. v sále kultúrneho domu

Obecné zastupiteľstvo:


A. Berie na vedomie:

Doplnenie poslaneckého zboru Obce Poruba o pána Ing. Stanislava Kurbela namiesto Silvie Hankovej, ktorá sa vzdala poslaneckého mandátu.
Správu o činnosti OcÚ za II. polrok 2012 prednesenú starostkou obce.
Správy o činnosti komisií pri OZ za II. polrok 2012.
Stanovisko hlavného kontrolóra a finančnej komisie k návrhu úpravy rozpočtu na rok 2012.
Stanovisko hlavného kontrolóra a finančnej komisie k návrhu rozpočtu pre roky 2013-2015.
Návrh rozpočtu na roky 2014 – 2015.
Žiadosť obce na SPF o bezodplatný prevod pozemkov vo vlastníctve SR a informáciu o súdno-znaleckom stanovení hodnoty týchto pozemkov.
Informáciu starostky obce o stave projektu na odkanalizovanie Hornej Nitry.
Informáciu starostky obce o valnom zhromaždení ZRRHN v Bojniciach.
Informáciu starostky obce o odstúpení stavebnej firmy Jomireal a Strojstav od zámeru výstavby obecných nájomných bytov v Porube a o zámere firmy S. A. B. A. zrealizovať za pôvodne deklarovaných podmienok výstavbu nájomných bytov v Porube.


B. Konštatuje, že:

     1.

C. Zriaďuje:

     1.

D. Volí:

Poslanca OZ Ing. Stanislava Kurbela za predsedu komisie pre školstvo a kultúru namiesto bývalej poslankyne Silvie Hankovej, ktorá sa vzdala poslaneckého mandátu.


E. Schvaľuje:

Podmienky odpredaja ,,dedinskej lúky“. Obecný úrad spracuje podmienky verejno-obchodnej súťaže na predaj p. č. 2999/1 a 2998/2 za najnižšiu cenu 68 500 eur za podmienky výstavby rodinných domov.
Poslanca Ing. Stanislava Kurbela za predsedu školskej a kultúrnej komisie
Časový plán zasadnutí OcZ pre rok 2013.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013.
Zásady odmeňovania poslancov OcZ v Porube a členov komisií - 298 eur, ktoré sa presunú do inej položky.
VZN č. 3/2012 o dani z nehnuteľnosti a miestnych daniach.
VZN č. 4/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady.
VZN č. 5/2012 na prevádzku materskej školy
Úpravu rozpočtu na rok 2012.
Rozpočet na rok 2013.
Rozpočtovú reguláciu
Pričlenenie do Spoločného obecného úradu v Handlovej dňom 01. 01. 2013 za účelom odborného zabezpečenia činnosti obce na úseku školstva.
Dodatok č. 6 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 13. 12. 2002 …
Zrušenie VZN č. 4/2008 o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ.


F. Ukladá:

     1. 


G. Odporúča:

     1.


H. Zamieta:

     1.















V Porube, dňa 11. 12. 2012                                                                             Ing. Helena Čavojská
Zapísala: Ing. Helena Čavojská                                                                           starostka obce

