U Z N E S E N I E  č. 5/2012

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa 10. 10. 2012
o 18,00 hod. v sále kultúrneho domu

Obecné zastupiteľstvo:

A. Berie na vedomie:

Informáciu o vzdaní sa mandátu poslankyne OZ Silvie Hankovej a doplnení OZ o Ing. Stanislava Kurbela.
Informáciu starostky obce o vypracovaní žiadosti z ,,Programu obnovy dediny“ na dofinancovanie cestného napojenia a rozšírenia parkovacích miest pri kostole a miestnom cintoríne.
Informáciu starostky obce o zapojení sa obce do žiadosti na financovanie ošetrenia chránených líp a vybavenia biokompostérov do domácností z Envirofondu.
Informáciu starostky obce o výške finančného nákladu na odvodnenie cesty pri pánovi Jánovi Tisajovi na základe písomnej žiadosti obyvateľov okolitých domov v celkovej výške z rozpočtu obce 660,00 €.
Informáciu starostky obce o zamedzovaní odvozu komunálneho odpadu pre obyvateľov rodinných domov v okolí parcely č. 648 k. ú. Poruba pánom Jozefom Škultétym a Milanom Piešom.
Informáciu starostky obce o žiadosti Obce Poruba na VÚC Trenčín o zaradenie dofinancovania výstavby spojovacej komunikácie Poruba – Kanianka do rozpočtu pre rok 2013.

B. Konštatuje, že:

     1.

C. Zriaďuje:

     1.

D. Volí:



E. Schvaľuje:

Zvýšenie počtu detí v triedach MŠ Poruba v šk. r. 2012/2013
- triedy 3 a 4 ročné – zvýšenie počtu o 7 detí (maximálny počet 27)
- triedy 5 a 6 ročné – zvýšenie počtu o 3 deti (maximálny počet 25).
Odpredaj časti parcely č. 184 k. ú. Poruba vo výmere 125 m2 Ivanovi Škultétymu, bytom Poruba č. d. 407 za cenu súdnoznaleckého posudku, v zmysle zákona č. 258/2009, § 9, odsek e). Náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu a zavkladovanie do katastra nehnuteľností hradí v plnej výške kupujúci.
Odpredaj obecnej lúky p. č. 2999/1 vo výmere 5 306 m2 a p. č. 2998/2 o výmere 4 972 m2, pričom najnižšia cena bude vychádzať z ceny určenej súdnoznaleckým posudkom.



F. Ukladá: 

Komisii pre mládež a telovýchovu vypracovať harmonogram na využívanie športového areálu – futbalového ihriska na tréningy a športové súťaže pre FO TJ Magura Poruba a DHZ Poruba. Obe organizácie sú zodpovedné v čase využívania areálu za jeho ochranu pred poškodzovaním. Kosenie areálu zabezpečí správca, ktorý je platený z rozpočtu obce Obcou Poruba.
Termín: do budúceho zasadnutia OZ		Zodp.: predseda komisie pre mládež 
                                                                                              a telovýchovu
2.   Obecnému úradu zverejniť v regionálnom týždenníku zámer Obce Poruba prenajať budovu        	základnej školy na účely kancelárii, prípadne ako skladové priestory.
      Termín: do budúceho zasadnutia OZ		Zodp.: Obecný úrad Poruba

G. Odporúča:

     1.  Starostke obce iniciovať nástupnickej organizácii po ONV – odbore poľnohospodárstva, 	lesného a vodného hospodárstva zrušenie ,,Rozhodnutia č. PLVH 3088/404.2/1983-Uczy 	z 26. 07. 1983“ - povolenie na zriadenie a prevádzkovanie malej vodnej elektrárne a to z 	dôvodu časti C, odsek 1) uvedeného rozhodnutia (zrušenie si vyžaduje iný dôležitý záujem).
	Termín: do najbližšieho OZ			Zodp.: Obecný úrad Poruba


H. Zamieta:

      1.  Žiadosť pána Róberta Čavojského, bytom Košovská ul. 187/34, Kanianka o prijatie vecného 	bremena na privádzač vody k MVE Poruba a to z dôvodu:
čiernej stavby na parc. č. 2998/2 – nebola predmetom stavebného povolenia z r. 1983
nedodržaní stavebného povolenia pri uložení potrubia cca 30 cm od koryta potoka, ale v hornej časti parcely č. 2999/1
nefunkčnému zariadeniu MVE za r. 2009, 2010, 2011, 2012 – podľa dostupných podkladov z ÚRSO
znehodnoteniu obecného majetku a znemožneniu jeho ďalšieho využitia pre potreby Obce Poruba.
 











V Porube, dňa 10. 10. 2012                                                                             Ing. Helena Čavojská
Zapísala: Ing. Helena Čavojská                                                                           starostka obce

