
                                                                  U Z N E S E N I A  
                    zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce  PORÚBKA  č. XXII/18   
                                                              zo dňa 17.1.2018

Program rokovania obecného zastupiteľstva:

Program:     

1.   Otvorenie zasadnutia.
2.   Voľba  overovateľov zápisnice, návrhovej komisie.
3.   Kontrola úloh z  uznesení č. XXI/17 zasadnutia OZ.
4.   Schválenie zámeru výstavby „Bytový dom 15 b.j. s polyfunkciou+TV
5.   Rôzne. 
6.   Diskusia
7.   Návrh  uznesenia.
8.   Záver.

k bodu 1/ Otvorenie zasadnutia, schválenie programu

Uznesenie č. 1/ XXII/18    
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. XXI/17   s nasledovnými zmenami:
                       s doplnením bodu : č. 5 Rôzne  nasledovne:
                    -  Schválenie členského príspevku pre združenie obcí Rajecká cyklotrasa 
                    
Hlasovanie :
prítomní: 4

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

k bodu 2/ Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie 

                                                                   Uznesenie č. 2/ XXII/18    
  
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
A. v o l í:

      -overovateľov zápisnice:   Mgr.Jaroslava Brodňanová, Peter Mikunda  
      -navrhovateľa uznesenia:, Štefan Koleno , Anna Mikundová ,     
B. určuje:  -zapisovateľku zápisnice:  Soňa Kašová

Hlasovanie :
prítomní: 4

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



k bodu 3/ Kontrola úloh z  uznesení č. XXI/17 zasadnutia OZ.
                                                                   
                                                              Uznesenie č. 3/ XXII/18    
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
konštatuje, že:

– úlohy uložené v  uzneseniach    XXI/17   neboli žiadné
Hlasovanie :
prítomní: 4

      za:  Peter Mikunda,  Anna Mikundová , Mgr.Jaroslava Brodňanová,  Štefan Koleno   
                proti: 0
             zdržal sa: 0    

                                                                                                               Ing. Milan Janura-starosta

k bodu 4/ Schválenie zámeru výstavby „Bytový dom 15 b.j. s polyfunkciou+TV

                                                                          Uznesenie č. 4/XXII/18     
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
A. prerokovalo : investičný zámer obce realizovať stavbu - výstavba nájomného bytu v bytovom dome  a  

prislúchajúcej technickej vybavenosti ,, Bytový dom 15 b.j s polyfunkciou + TV" umiestneného 
na parcele č. 137.

B. schvaľuje:  
        investičný zámer  obce  realizovať  stavbu -  výstavba nájomného bytu  v  bytovom dome  a  prislúchajúcej   

technickej vybavenosti ,, Bytový dom 15 b.j s polyfunkciou + TV" umiestneného na parcele č. 137.
C.  súhlasí :
       - so spôsobom financovania stavby BD 

60% úver zo ŠFRB z účelu U 613 výstavba nájomného bytu v bytovom dome vo výške  a  
              40% dotácia z MDV SR   a 

vlastné zdroje obce na dofinancovanie výstavby
       -predložením žiadosti o úver zo ŠFRB 

-predložením žiadosti na MDV SR o získanie dotácie a  súhlasí s podmienkami  na poskytnutie dotácie ustanovenými
       zákonom platné v čase podania žiadosti

výstavbou Technickej vybavenosti k Bytovým domom
- spôsob financovania dotácia z MDV SR,  úver zo ŠFRB a vlastne zdroje obce 
- predložením žiadosti na MDV SR o získanie dotácie a  súhlasí s podmienkami  na poskytnutie dotácie 
ustanovenými zákonom platné v čase podania žiadosti

              -predložením žiadosti o úver zo ŠFRB 

financovanie stavby – polyfunkcia /prevádzka potravín/ zabezpečí budúci spoluvlastník z vlastných zdrojov

C. poveruje:  starostu obce
- zabezpečením všetkých úkonov spojených s prípravou predmetných stavieb Bytového domu a prislúchajúcej 
technickej vybavenosti k BD , najmä činnosti vypracovanie architektonickej štúdie a zabezpečenie procesu 
verejného obstarávania

Hlasovanie :
prítomní: 4

      za:  Peter Mikunda,  Anna Mikundová , Mgr.Jaroslava Brodňanová,  Štefan Koleno   
                proti: 0
             zdržal sa: 0    
                                                                                                                     

                                                                                                           Ing. Milan Janura-starosta



k bodu 5/ Rôzne - Schválenie členského príspevku pre združenie obcí Rajecká cyklotrasa 

 Uznesenie č.5 /XXII/18    

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
A. prerokovalo : Rozpočet združenia bcí Rajecká cyklotrasa  na rok 2018
B.  schvaľuje:  Členský príspevok pre združenie  obcí Rajecká cyklotrasa  na rok 2018 vo výške 1 030,-€

Hlasovanie :
prítomní: 4

      za:  Peter Mikunda,  Anna Mikundová , Mgr.Jaroslava Brodňanová,  Štefan Koleno   
                proti: 0
             zdržal sa: 0    
  

                                                                                                                                          

                                                                                                                                            

                                                        

                                                                                                                                         Ing. Milan Janura
                                                                                                                                               starosta obce 

navrhovatelia  uznesenia:
vyvesené: 19.01.2018                                                                                   
zvesené:   03.02.2018 


