
U Z N E S E N I E  č. 7/2018 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, 

konaného dňa 11.12. 2018 o 18:00 hod. v sále kultúrneho domu 
 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Poruba:  

 

A. BERIE NA VEDOMIE: 

1. Návrh rozpočtu obce na roky 2020 a 2021. 

2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019. 

3. Správu hlavného kontrolóra z vykonanej následnej finančnej kontroly č. 4/2018. 

4. Informáciu o možnosti zapojiť sa so ŽoNFP v rámci výzvy Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny v rámci programu Ľudské zdroje na zlepšenie opatrovateľskej 

služby v obci Poruba a hraničným termínom podávania ŽoNFP. 

5. Informáciu o žiadosti p. Martina Škultétyho a Ľudmily Foltánovej o súhlas 

s umiestnením prípojky a potrubia pod obecnou parcelou č. 186.  

6. Informáciu o rokovaní so spoločnosťou Vjarspol s. r. o. o podmienkach poskytovania 

služby zimnej údržby v obci Poruba od 01.01.2019. 

7. Informáciu o postupe prác na budovaní kanalizácie v obci Poruba. 

8. Informáciu o rokovaní s dodávateľmi novej webovej stránky obce.  

 

B. URČUJE: 

 

C. ZRIAĎUJE: 

 

D. VYHLASUJE: 

 

E. SCHVAĽUJE 

1. Návrh rozpočtu obce na rok 2019 

2. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 

3. Návrh VZN č. 2/2018 o miestnych daniach 

4. Návrh VZN č. 3/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady.  

5. Plán zasadnutí OZ v roku 2019. 

6. Podanie ŽoNFP v rámci Výzvy Úradu podpredsedu vlády pre investície 

a informatizáciu, Operačný program Integrovaná infraštruktúra - „Wifi pre Teba“.  

 

 

 

F. UKLADÁ:  

1. Obecnému úradu prípravu podkladov a podanie ŽoNFP v rámci Operačného 

programu Ľudské zdroje ak budú k dispozícií potrebné potvrdenia z príslušných 

orgánov. Termín: do 7. januára 2018 

2. Obecnému úradu rokovať o podmienkach poskytovania služieb zimnej údržby so 

spoločnosťou Vjarspol s. r. o. Termín: do 31.12.2018. 

3. Stavebnej komisií preskúmať pomery a skutkový stav na mieste na základe 

žiadosti p. Martina Škultétyho a Ľudmily Foltánovej k umiestneniu prípojky 

a potrubia pod obecnou parcelou. Termín: do ďalšieho zasadnutia OZ.  

 



 

G. ODPORÚČA: 

H. ZAMIETA: 

I. VOLÍ: 

1. Zapisovateľa Komisie za účelom ochrany verejného záujmu pri výkone verejnej 

funkcie: Jozef Bilka 

2. Zapisovateľa Komisie pre vybavovanie sťažností podľa zásad: Zdenka Weissová 

 

3. Členov komisie: 

 

pre financie a rozpočet: PaedDr. Janu Tóthovú 

 

pre mládež a telovýchovu: Miroslava Gamana  

 

pre školstvo a kultúru Ing. Erika Kližana, Mgr. Luciu Čavojskú 

 

výstavby, verejného poriadku a životného prostredia: Maroša Kučeru, Ing. Annu 

Zwillingovú 

 

 

J. RUŠÍ:  

 

 

 

 

 

 V Porube, dňa 11. 12. 2018       Ing. Tomáš Tóth 

Zapísal: Ing. Tomáš Tóth          starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 


