
                                                      

U Z N E S E N I A  

zo VII.  zasadnutia obecného zastupiteľstva obce PORÚBKA,    konaného dňa 
14.12.2011 o 18.00 hod. v KD Porúbka

Obecné zastupiteľstvo:

A.Berie na vedomie:
        
         1/VII/11- kontrolu uznesení zo  VI. zasadnutia  OZ 
         2/VII/11- otváracie hodiny prevádzky hostinec pri Rajčianke
           

B.Prerokovalo:
        3 /VII/11- zámer obce  Porúbka na vstup do oblastnej organizácie cestovného ruchu ako   

   zakladajúci člen

C.Súhlasí:
         4 /VII/11-  so vznikom oblastnej organizácie cestovného ruchu …..…........................................... 

podľa príslušných   ustanovení zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení 
neskorších  predpisov 

              za: …5.....proti:......0........zdržal sa:....0......
        5/VII/11-  so vstupom obce  Porúbka ako zakladajúceho člena do oblastnej organizácie 
cestovného   ruchu …..........................................
              za: …5.....proti:.......0.......zdržal sa:....0......

D.Schvaľuje:
    
6/VII/11-program VII. zasadnutia OZ
    za: …5.....proti:........0......zdržal sa:......0....

7/VII/11-overovateľov zápisnice: Elena Hodasová, Mgr. Jaroslava Brodňanová 
    za: …5.....proti:.........0.....zdržal sa:......0....

         
        8/VII/11-navrhovateľa uznesenia:  , Anna Mikundová, Peter Mikunda,
             za: …5.....proti:.........0.....zdržal sa:.......0..

         9/VII/11-  VZN č.02/2011  o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a 
 drobné stavebné odpady na území obce Porúbka

            za: ….5....proti:..........0....zdržal sa:.......0...

         10/VII/11-výšku členského príspevku obce Porúbka ako člena oblastnej organizácie cestovného 
 ruchu.......................................... pre rok 2012   vo výške maximálne do sumy 1 € EUR/OBYV. 

             za: ….5....proti:.........0.....zdržal sa:........0..

           11/VII/11- úpravu rozpočtu obce podľa prílohy č.1 a č.2
            za: ….5....proti:..........0....zdržal sa:.......0...



        12/VII/11-plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra na 1 polrok 2012
           za: ….5....proti:........0......zdržal sa:.....0.....
       
        13 /VII/11-Dotáciu v zmysle VZN obce č. 5/2007  na rok 2012 pre Far. Úrad, filiálka Porúbka 

 133,- €    
            za: ….5....proti:........0......zdržal sa:.....0.....

E.Poveruje:
      14 /VII/11-starostu obce Porúbka na právne úkony vedúce k založeniu oblastnej organizácie  

cestovného ruchu ….........................................................podľa príslušných ustanovení zákona 
č. 91/2010 Z.z.    o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov 
za: …5.....proti:.......0.......zdržal sa:....0...... 

       15/VII/11-starostu obce  Porúbka rokovať o postavení obce Porúbka  v zakladateľskej zmluve a v 
stanovách zakladanej oblastnej organizácie cestovného ruchu …................................................
za: …5.....proti:........0......zdržal sa:....0......

       16/VII/11-starostu obce  Porúbka  na právne úkony vedúce k odpredaju časti obecného pozemku 
parcela KN č.2350/1  pre občana  Jana Hoferová,  ohraničenú  parcelami KN č. 428/1, 
č.428/2, č.2350/2 a spojnicou bodov A (spoločnýbod par.KN č.423, 428/2, 235/1) a B 
( najbližší bod spoločnej hranice parciel KN č. 2350/1 a 2350/2  k parcele KN č. 2353).
Samotný predaj si OZ vyhradzuje schváliť v zmysle VZN č. 13/2009
za: …5.....proti:.......0.......zdržal sa:....0......

                                              

                                                                                                                         Ing. Milan Janura              
                                                                                      starosta obce

                                                    

vyvesené: 15.12.2011                                                                                
zvesené:   9.2.2012
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