
                                                                 U Z N E S E N I A  
                    zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce  PORÚBKA  č.   IX/15   
                                                              zo dňa 15.12.2015

Program rokovania obecného zastupiteľstva:
1.   Otvorenie zasadnutia.
2.   Voľba  overovateľov zápisnice, návrhovej komisie.
3.   Kontrola úloh z  uznesení č. VIII/15. zasadnutia OZ.
4.   Schválenie návrhu VZN č.2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  

centra voľného času pre rok 2016
5.   Schválenie návrhu VZN č.3/2015 o miestnej dani z nehnuteľností.
6.   Schválenie návrhu VZN č.4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady.
7.   Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce. 
8.   Schválenie  programového rozpočtu obce  na rok 2016-2018
9.   Schválenie úpravy rozpočtu obce za rok 2015.
10. Schválenie žiadosti o dotáciu v zmysle VZN obce č. 02/2015  pre rok 2016 
11. Schválenie výpovede zo zmluvy o zriadení  Spoločného obecného úradu Višňové.
12. Schválenie zmluvy o zriadení  spoločného(stavebného )obecného úradu s Mestom Žilina
13. Rôzne.
14. Diskusia.
15. Uznesenia.
16. Záver.

k bodu 1/ Otvorenie zasadnutia, schválenie programu

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

A. konštatuje, že:
     -OZ je uznášania schopné – na rokovaní sú prítomní …3.. poslanci, neprítomní ...2...  

 
B. schvaľuje: 
    - program  zasadnutia OZ IX/15 s doplnením bodu č.13  Rôzne nasledovne:
                      a) informácia o proteste prokurátora
                      b) schválenie odmeny hl. kontrolóra
                      c) odpísanie a odpustenie nevymožiteľných pohľadávok obce
Hlasovanie :                     
prítomní: 3

      za:  Peter Mikunda, Mgr.Jaroslava Brodňanová, Elena Hodasová,     
               proti: 0
               zdržal sa: 0     
 

                                                                                                                   Ing. Milan Janura-starosta 

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

     -overovateľov zápisnice: , Mgr. Jaroslava Brodňanová ,  Peter Mikunda
      -navrhovateľa uznesenia:  Peter Mikunda, Elena Hodasová,



B. určuje:

     -zapisovateľku zápisnice Mgr. Tatianu Hurtošovú

Hlasovanie :
prítomní: 3 

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

                                                                                                                 Ing. Milan Janura-starosta

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

                                                                  Uznesenie č. 3/IX/15    
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
konštatuje, že:

– úloha z uznesenia 4/VIII/15 bola splnená
– úloha z uznesenia 8/VIII/15- pripomienky k rozpočtu obce neboli žiadne 

   

 

                                                                                                                   Ing. Milan Janura-starosta

 k bodu 4/  Schválenie návrhu VZN č.2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  
centra voľného času pre rok 2016

                                                                 Uznesenie č. 4/IX/15      
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
A. prerokovalo : Návrh VZN č.2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa centra  

voľného času pre rok 2016
B. schvaľuje: VZN č.2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa centra  voľného 

času pre rok 2016
Hlasovanie :
prítomní: 3 

      za:  Peter Mikunda, Mgr.Jaroslava Brodňanová, Elena Hodasová,      
               proti: 0
               zdržal sa: 0     

                                                                                                                    Ing. Milan Janura-starosta 

k bodu 5/ Schválenie návrhu VZN č.3/2015 o miestnej dani z nehnuteľností.

                                                                   Uznesenie č. 5/IX/15

A. prerokovalo : Návrh  VZN č.3/2015 o miestnej dani z nehnuteľností.
B. schvaľuje:  VZN č.3/2015 o miestnej dani z nehnuteľností.
Hlasovanie :
prítomní: 3 

      za:  Peter Mikunda, Mgr.Jaroslava Brodňanová, Elena Hodasová,    
              proti: 0
              zdržal sa: 0     

                                                                                                        Ing. Milan Janura-starosta   



  k bodu 6/ Schválenie návrhu VZN č.4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady.

   Uznesenie č. 6/IX/15

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
A. prerokovalo : Návrh VZN č.4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné 

stavebné odpady, vrátane prílohy č. 1 poplatky za služby poskytované občanom v r. 2016
B. schvaľuje:  VZN č.4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady, vrátane prílohy č. 1 poplatky za služby poskytované občanom v r. 2016
Hlasovanie :
prítomní: 3 

      za:  Peter Mikunda, Mgr.Jaroslava Brodňanová, Elena Hodasová,  
              proti: 0
              zdržal sa: 0     

                                                                                                         Ing. Milan Janura-starosta   

k bodu 7/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce. 

                                                                   
                                                                    Uznesenie č. 7/IX/15
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :

A. berie na vedomie: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu programového 
rozpočtu obce na roky 2016-2018. 

 

                                                                                                             Ing. Milan Janura-starosta   

k bodu 8/ Schválenie  programového rozpočtu obce  na rok 2016-2018

                                                                       Uznesenie č. 8/IX/15
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
A. prerokovalo : Programový  rozpočet obce  na roky 2016-2018

B. schvaľuje:  Programový  rozpočet obce Porúbka na roky 2016-2018 

Hlasovanie :
prítomní: 3

      za:  Peter Mikunda, Mgr.Jaroslava Brodňanová, Elena Hodasová,      
              proti: 0
              zdržal sa: 0  

                                                                                                             Ing. Milan Janura-starosta  



k bodu 9/  Schválenie úpravy rozpočtu obce za rok 2015. 

                                                         Uznesenie č. 9/IX/15      

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
A. prerokovalo : Úpravu rozpočtu Obce Porúbka v zmysle  prílohy č.1
B. schvaľuje: Úpravu rozpočtu Obce Porúbka na rok 2015  v zmysle  prílohy č.1
Hlasovanie :
prítomní: 3 

      za:  Peter Mikunda, Mgr.Jaroslava Brodňanová, Elena Hodasová,     
               proti: 0
           zdržal sa: 0 

                                                                                 Ing. Milan Janura-starosta 
          

k bodu 10/ Schválenie žiadosti o dotáciu v zmysle VZN obce č. 02/2015  pre rok 2016 

                                                        Uznesenie č. 10/IX/15      

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
A. prerokovalo : a) žiadosť o dotáciu CVČ - Strom, Smreková 39, 010 07 ŽILINA
                              b)  žiadosť o dotáciu CVČ  -  JUNIORKLUB,Vajanského nám. 2. 036 01 Martin
 
B.schvaľuje: Žiadosť o dotáciu CVČ - Strom, Smreková 39, 010 07 ŽILINA s výhradou pre päť 
                        detí.( jedno dieťa nespĺňa vek)
C.neschvaľuje : Žiadosť o dotáciu CVČ – JUNIORKLUB,Vajanského nám. 2 036 01 Martin
                             (obec už prispieva  na požadované deti pre spádovú ZŠ L. Lúčka) 
Hlasovanie :
prítomní: 3 

      za:  Peter Mikunda, Mgr.Jaroslava Brodňanová, Elena Hodasová, 
               proti: 0
           zdržal sa:  0  
                                 

                   
                                                                                   Ing. Milan Janura-starosta 
 
k bodu 11/ Schválenie výpovede zo zmluvy o zriadení  Spoločného obecného úradu Višňové.

                                                               Uznesenie č. 11/IX/15    
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
A. prerokovalo : výpoveď zo zmluvy o zriadení  Spoločného obecného úradu Višňové.
B. schvaľuje:  výpoveď zo zmluvy o zriadení  Spoločného obecného úradu Višňové ku dňu 1.1.2016
Hlasovanie :
prítomní: 

      za:  Peter Mikunda, Mgr.Jaroslava Brodňanová, Elena Hodasová, 
               proti: 0
           zdržal sa:  0 

                                                                            Ing. Milan Janura-starosta 



k bodu 12/ Schválenie zmluvy o zriadení  spoločného(stavebného )obecného úradu s Mestom 
Žilina

                                                     
                                                                                                                 
                                                               Uznesenie č. 12/IX/15    
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
A.prerokovalo : Zmluvu o zriadení  spoločného(stavebného )obecného úradu s Mestom Žilina
B. schvaľuje: Zmluvu o zriadení  spoločného obecného úradu medzi mestom Žilina a obcou     

            Porúbka
Hlasovanie :
prítomní: 3 

      za:  Peter Mikunda, Mgr.Jaroslava Brodňanová, Elena Hodasová, 
               proti: 0
           zdržal sa:  0 

                                                                                                            Ing. Milan Janura-starosta 

k bodu 13/ Rôzne 

                                                                                                     
                                                               Uznesenie č. 13/IX/15                       

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
A.prerokovalo :   a) informácia o proteste prokurátora

                              b) schválenie odmeny hl. kontrolóra
                              c) odpísanie a odpustenie nevymožiteľných pohľadávok obce
B.berie na vedomie: informácia o proteste prokurátora vo veci opusteného odpadu zo dňa 

      13.3.2014
C. schvaľuje: 1)odmenu hl. kontrolóra vo výške  150,-€
                        2)odpísanie a odpustenie nevymožiteľných pohľadávok obce od:
                            -Jana Krajčíková,Porúbka 117 , spotr. el. energie r. 2009 – 1240,07 €   
                            -Vladimír Zelník potraviny, nájom priestorov  r. 2008  - 388,38 €
Hlasovanie :
prítomní: 3

      za:  Peter Mikunda, Mgr.Jaroslava Brodňanová, Elena Hodasová, 
               proti: 0
           zdržal sa:  0       

                                                                                                         Ing.Milan Janura
                                                                                                            starosta obce 

navrhovatelia  uznesenia

vyvesené: 16.12.2015                                                                                         
zvesené:  4.1.2016


