
                                                                 U Z N E S E N I A  
                    zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce  PORÚBKA  č.   III/15   
                                                              zo dňa 22.4.2015

Program rokovania obecného zastupiteľstva:
1.   Otvorenie zasadnutia.
2.   Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie.
3.   Kontrola úloh z  uznesení OZ  č. II/15
4.   Príprava stretnutia žien matiek k sviatku „Deň matiek“ 
5.   Schválenie úpravy rozpočtu obce
6.   Schválenie návrhu VZN č.1/2015 ,ktorým sa mení VZN č.15/2013                                                                
7.   Rôzne.
8.   Diskusia.
9.   Návrh uznesenia.
10. Záver.

k bodu 1/ Otvorenie zasadnutia, schválenie programu

Uznesenie č. 1/III/15
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :

A. konštatuje, že:
     -OZ je uznášania schopné – na rokovaní sú prítomní …5.. poslanci, neprítomní ...0...  

 
B. schvaľuje: 
    - program  zasadnutia OZ III/15 s doplnením bodu č.7  Rôzne nasledovne:
                      a) sprava komisie   na ochranu verejného záujmu
                      b) schválenie jednorázového štartovacieho členského príspevku pre MAS  Rajecká dolina
                      c) dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby verejného osvetlenia 
                     
prítomní: 5 

      za:  Peter Mikunda, Mgr.Jaroslava Brodňanová, Elena Hodasová, Anna Mikundová, Marek Janura      
                proti: 0
             zdržal sa: 0     
                                                                                                                    Ing. Milan Janura-starosta 

   
k bodu 2/ Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie 
                                                                   
                                                              Uznesenie č. 2/III/15
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
A. v o l í:

     -overovateľov zápisnice: Marek Janura , Mgr. Jaroslava Brodňanová , 
      -navrhovateľa uznesenia: Anna Mikundová,  Peter Mikunda, Elena Hodasová,
B. určuje:

     -zapisovateľku zápisnice Mgr. Tatianu Hurtošovú

Hlasovanie :
prítomní: 5 

      za:  Peter Mikunda, Mgr.Jaroslava Brodňanová, Elena Hodasová, Anna Mikundová, Marek Janura      
                proti: 0
                zdržal sa: 0     

                                                                                                                 Ing. Milan Janura-starosta



k bodu 3/ Kontrola úloh z uznesení  II/15.zasadnutia OZ

                                                                            Uznesenie č. 3/III/15    
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
konštatuje, že:
     - v  uzneseniach  zasadnutia OZ   II/15 neboli uložené žiadne úlohy .  

   

                                                                                                                    Ing. Milan Janura-starosta

 

k bodu 4/  Príprava stretnutia žien matiek k sviatku „Deň matiek“ 
                                                               Uznesenie č. 4/III/15      

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
A. berie na vedomie : Prípravu stretnutia žien matiek k sviatku „Deň matiek“ . Stretnutie sa uskutoční 
dňa 9.5.2015 o 15,30 hod.

B. ukladá: - Elene Hodasovej pripraviť kultúrny program k sviatku „Deň matiek“.

                      - Obecný úrad zabezpečí priestory KD, občerstvenie a pozvanie matiek formou miestneho rozhlasu .

Hlasovanie :
prítomní: 5 

      za:  Peter Mikunda, Mgr.Jaroslava Brodňanová, Elena Hodasová, Anna Mikundová, Marek Janura      
                proti: 0
                zdržal sa: 0     

                                                                                                                    Ing. Milan Janura-starosta 

k bodu 5/ Schválenie úpravy rozpočtu obce

                                                                   Uznesenie č. 5/III/15

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
A. prerokovalo  :  Úpravu rozpočtu Obce Porúbka v zmysle  prí lohy č.1

B.  schvaľuje:  Úpravu rozpočtu Obce Porúbka na rok 2015  v  zmysle   prílohy č.1

Hlasovanie :
prítomní: 5 

       za:  Peter Mikunda, Mgr.Jaroslava Brodňanová, Elena Hodasová, Anna Mikundová, Marek Janura      
                 proti: 0
                 zdržal sa: 0     

                                                                                                                                              Ing. Milan Janura-starosta   

  

 



k bodu 6/ Schválenie návrhu VZN č.1/2015, ktorým sa mení VZN č.15/2013 

 Uznesenie č. 6/III/15

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
A. berie na vedomie

protest  Okresného prokurátora  v Žiline  č.  Pd  166/14/5511 z  27.2.2015 proti  všeobecne záväznému nariadeniu  obce
Porúbka č. 15/2013 zo dňa 11.122013 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku
a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

B. konštatuje, že 

všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Porúbka  č.  15/2013  zo  dňa  11.122013  o dočasnom  obmedzení  alebo  o zákaze
užívania  pitnej  vody  v čase  jej  nedostatku  a o spôsobe  náhradného  zásobovania  vodou  a náhradného  odvádzania
odpadových vôd nie je v súlade s ustanoveniami zákonov citovaných v proteste prokurátora 
 

C. vyhovuje  

protestu prokurátora, a to tak, že všeobecne záväzné nariadenie obce Porúbka č. 15/2013 zo dňa 11.122013 o dočasnom
obmedzení,  alebo  o zákaze  užívania  pitnej  vody  v čase  jej  nedostatku  a o spôsobe  náhradného  zásobovania  vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd zmení 

D. uznieslo sa

na všeobecne záväznom nariadení obce Porúbka č.  1/2015, ktorým sa vypúšťa § 5, § 6 a § 7 všeobecne záväzného
nariadenia obce Porúbka č. 15/2013 zo dňa 11.122013 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase
jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

Hlasovanie :
prítomní: 5 

      za:  Peter Mikunda, Mgr.Jaroslava Brodňanová, Elena Hodasová, Anna Mikundová, Marek Janura      
                proti: 0
                zdržal sa: 0     

                                                                                                                                              Ing. Milan Janura-starosta   

k bodu 7/ Rôzne                        

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
prerokovalo :  

    a) spravu  komisie   na ochranu verejného záujmu
    b) schválenie jednorázového štartovacieho členského príspevku pre MAS  Rajecká dolina
    c) dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby verejného osvetlenia 
   



                                                         Uznesenie č. 7/III/15

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
A. berie na vedomie

správu komisie  na ochranu verejného záujmu: O oznámení funkcií, zamestnaní, činností a  majetkových pomerov- 
starostu obce. ktoré bolo podané v zmysle ústavného zákona 357/2004.   Majetkové priznanie zamestnanca pri výkone 
prác vo verejnom záujme- hlavného kontrolóra obce ktoré bolo podané v zmysle zák. č. 552/2013 

                                                                                                                                              Ing. Milan Janura-starosta   

 
                                                           Uznesenie č. 8/III/15  
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
schvaľuje:     
              jednorázový štartovací členský príspevok pre MAS  Rajecká dolina vo výške 300 .- € v zmysle uznesenia  

združenia  z  valného zhromaždenia konaného dňa  8.4 2015.

Hlasovanie :
prítomní:                     5 

   za:  Peter Mikunda, Mgr.Jaroslava Brodňanová, Elena Hodasová, Anna Mikundová, Marek Janura      
            proti: 0
            zdržal sa: 0     

                                                                                                                                              Ing. Milan Janura-starosta   

                   
                                                    
                                                           Uznesenie č. 9/III/15  
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
doporučuje:
               starostovi podpísať dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby verejného osvetlenia 

Hlasovanie :
prítomní:                     5 

  za:  Peter Mikunda, Mgr.Jaroslava  Brodňanová, Elena Hodasová, Anna Mikundová, Marek Janura      
            proti: 0
            zdržal sa: 0     

                                                        

                                                                                                                                           Ing.Milan Janura
                                                                                                                                               starosta obce 

navrhovatelia  uznesenia

vyvesené: 23.4.2015                                                                                         
zvesené:  


