
 
                                                                  U Z N E S E N I A  
                    zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce  PORÚBKA  č. XIX/17   
                                                              zo dňa 13.6.2017

Program rokovania obecného zastupiteľstva:
1.   Otvorenie zasadnutia.
2.   Voľba  overovateľov zápisnice, návrhovej komisie.
3.   Kontrola úloh z  uznesení č. XVIII/17. zasadnutia OZ.
4.   Zámer odpredať obecný  majetok s osobitným  zreteľom 
5.   Schválenie úpravy rozpočtu obce za rok 2017
6.   Schválenie záverečného účtu obce za rok 2016
7.   Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena
8.   Schválenie plánu kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra na II. polrok 2017
9.   Rôzne. 
10. Diskusia
11. Návrh  uznesenia.
12. Záver.

k bodu 1/ Otvorenie zasadnutia, schválenie programu

Uznesenie č. 1/ XIX/17    
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :

A. konštatuje, že:
     -OZ je uznášania schopné – na rokovaní sú prítomní …4.. poslanci, neprítomní ...1...  

 
B. schvaľuje:  program  zasadnutia OZ č. XIX/17   s nasledovnými zmenami:
                    - doplniť ako bod č. 6 : Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce za r.2016. Poradie ostatných 

         bodov sa posúva.  
                    s doplnením bodu : č. 10  Rôzne  nasledovne:
                    - 1) schválenie členstva Obce Porúbka v  Združení obcí " Čipčie " 
                    - 2) informácia  k stavu investičných akcii „ MŠ Porúbka“ a“ Rajecká cyklomagistrála“
Hlasovanie :
prítomní: 4 

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

                                                                                                                   Ing. Milan Janura-starosta 



k bodu 2/ Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie 
                                                                   
                                                              Uznesenie č. 2/ XIX/17  
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
A. v o l í:

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

     -zapisovateľku zápisnice:  Soňa Kašová

Hlasovanie :
prítomní: 4 

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

                                                                                                               Ing. Milan Janura-starosta

k bodu 3/ Kontrola úloh z uznesení č. XVIII/17.zasadnutia OZ

                                                                          Uznesenie č. 3/XIX/17      
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
konštatuje, že:

– úlohy uložené v  uznesení  č. 8/XVII/17   zo  zasadnutia OZ č. XVII/17  boli splnené.
– úlohy uložené v  uzneseniach    XVIII/17   neboli žiadné

Hlasovanie :
prítomní: 4 

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

                                                                                                                     Ing. Milan Janura-starosta

k bodu 4/ Zámer odpredať obecný  majetok s osobitným  zreteľom

 Uznesenie č. 4/XIX/17  

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
A. prerokovalo : Právne stanovisko JUDr. Petra Vachana zo dňa 13.6.2017 k návrhu Ing. Jána Horečného na                 

                 schválenie predaja majetku obce

B. konštatuje, že: Na základe právnej analýzy, Ing. Ján Horečný nepredložil dokumenty, ktoré  jednoznačne 
preukazujú jeho vlastníctvo k  nehnuteľnostiam CKN č. 191/1,191/2,2350/1,2350/2

C. poveruje: Starostu obce  rokovať s  Ing. Jánom Horečným o konkrétnych podmienkach prevodu vlastníckeho práva  
           v v zmysle platných zákonov.

Hlasovanie :
prítomní: 4 

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

                                                                                                                                            Ing. Milan Janura-starosta   



k bodu 5/   Schválenie úpravy rozpočtu obce za rok 2017

                                                              Uznesenie č. 5/XIX/17 
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :

A. prerokovalo : Úpravu  rozpočtu obce na rok 2017 podľa prílohy č. 1
B. schvaľuje:  Úpravu  rozpočtu obce na rok 2017 podľa prílohy č. 1

Hlasovanie :
prítomní: 4 

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

                                                                                                                                             Ing. Milan Janura-starosta   

k bodu 6/   Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce za r.2016.

                                                            Uznesenie č. 6/XIX/17    
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
Berie na vedomie :  Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce za r.2016   

Hlasovanie :
prítomní: 4 

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

                                                                                                                                              Ing. Milan Janura-starosta   

k bodu 7/   Schválenie záverečného účtu obce za rok 2016

                                                               Uznesenie č. 7/XIX/17   

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :

A.  prerokovalo : záverečný účet Obce Porúbka za rok 2016 a celoročné hospodárenie

B. schvaľuje:   záverečný účet Obce Porúbka za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad
 

Hlasovanie :
prítomní: 4 

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

                                                                                                                                            Ing. Milan Janura-starosta   



k bodu 8/ Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena

                                                                         Uznesenie č. 8/XIX/17
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
A. prerokovalo : Zmluvu o zriadení vecného  bremena na prevádzkovanie verejnej vodovodnej  siete určenej na 
zásobovanie obyvateľov obce v lokalite „Prieložek“ ,  medzi povinným z vecného bremena Obcou Porúbka, 013 11 
Porúbka č. 29 a oprávneným z vecného bremena spol. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 
010 57 Žilina. Účelom zriadenia vecného bremena,  je povinnosť vlastníka pozemku strpieť zariadenia verejného 
vodovodu na pozemkoch parc. č. C-KN 1096/30 (EKN č. 3003) vo vlastníctve Obce Porúbka.
B. schvaľuje: Zmluvu o zriadení vecného  bremena č.10/2017 na prevádzkovanie verejnej vodovodnej  siete určenej 
na zásobovanie obyvateľov obce v lokalite „Prieložek“ ,  medzi povinným z vecného bremena Obcou Porúbka, 013 11 
Porúbka č. 29 a oprávneným z vecného bremena spol. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 
010 57 Žilina. 
Hlasovanie :
prítomní: 4 

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

k bodu 9/ Schválenie plánu kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra na II. polrok 2017

                                                                         Uznesenie č. 9/XIX/17                                                     
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
A. prerokovalo :  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Porúbka na II. polrok 2017    
B.  schvaľuje:  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Porúbka na II. polrok 2017   
 Hlasovanie :
prítomní: 4 

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

k bodu 10/ Rôzne :1) schválenie návrhu vstupu Obce Porúbka do združenia obcí " Čipčie " 

                                                                 Uznesenie č.10/XIX/17
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :    
A. konštatuje:

a) že prerokovalo návrh vstupu obce Porúbka do Združenia obcí „Čipčie“ za účelom realizácie projektu „Podpora
predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-
SC111-2017-23,

b) že prerokovalo zámer Výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s kódom OPKZP-
PO1-SC111-2017-23“,

B.  schvaľuje: 
a) členstvo v Združení obcí „Čipčie“ za účelom realizácie projektu:  „Podpora predchádzania vzniku biologicky

rozložiteľných komunálnych odpadov“ v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23“,
b) zámer  Výzvy  na  predkladanie  žiadosti  o poskytnutie  NFP  zameranej  na  podporu  predchádzania  vzniku

biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23“ 
c) spolufinancovanie projektu: „Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v 

rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23“ vo výške 5 %,

Hlasovanie :
prítomní: 4 

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



k bodu 10/ Rôzne : 2) informácia  k stavu investičných akcii „ MŠ Porúbka“ a“ Rajecká cyklomagistrála“

                                                                 Uznesenie č.11/XIX/17   

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
 
A. prerokovalo :  2) informáciu  k stavu investičných akcii „ MŠ Porúbka“ a“ Rajecká cyklomagistrála“

B. berie na vedomie:-  informáciu  k stavu investičných akcii „ MŠ Porúbka“ a“ Rajecká cyklomagistrála“

Hlasovanie :
prítomní: 4 

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

                                                                                                                                            

                                                                                                                                         Ing. Milan Janura
                                                                                                                                               starosta obce 

navrhovatelia  uznesenia:
vyvesené: 14.6.2017                                                                                      
zvesené:   29.6.2017 


