
Obec Porúbka

                                                                       Z á p i s n i c a
                               zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porúbke č. VIII/2020
                                -------------------------------------------------------------------------------

Dátum konania:  06.07.2020
Miesto konania:  Zasadacia miestnosť Obecného úradu v Porúbke
 Prítomní:             podľa prezenčnej listiny
 Program:    
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Voľba zapisovateľa ,overovateľov zápisnice, návrhovej komisie.
3. Kontrola úloh z uznesenia OZ č.VII/2020
4. Schválenie úpravy rozpočtu obce za  rok 2020.
5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na II. polrok 2020
6. Návrh na schválenie funkčného využitia pozemkov v k.ú. Porúbka
7. Organizačný poriadok obce Porúbka
8. Pracovný poriadok obce Porúbka
9. Návrh na odpredaj pozemku ,cesta Dolina C-KN parc. č. 2303/2 , 
     č. LV-263 v k.ú. Porúbka , vopred     určenému  záujemcovi za 1 €. 
10. Rôzne : a) – kanalizačná prípojka domu s.č. 5, č.4., č. 6 
                   b) -  materská škola  , počet detí.
11. Diskusia
12. Návrh uznesenia.
13. Záver

                         
      K bodu 1.      
      Starosta obce Igor Frko privítal prítomných a zasadnutie otvoril.
      Obecné zastupiteľstvo v Porúbke konštatuje, že  je uznášania  schopné.  
                                            
      Na rokovaní sú prítomní  5  poslanci. 
      OZ schválilo program zasadnutia .
                                                

          
 Hlasovanie za program z následovnými zmenami :  
 doplnenie bodu  č. 10 Rôzne  a) – kanalizačná prípojka domu s.č. 5, č.4., č. 6 
                                                   b) -  materská škola  , počet detí   
           prítomní: 5
           Hlasovanie : za: jednohlasne

 K bodu 2.
        Overovatelia zápisnice:            Peter Mikunda, Ing. Peter Brodňan 
        Návrhová  komisia :                  Mgr. Jaroslava Brodňanová , Lukáš Brodňan 
        OZ  určuje za zapisovateľku:    Soňu Kašovú.
            
      prítomní: 5
      Hlasovanie : za: jednohlasne



   

  K bodu 3.   Kontrola úloh z uznesení  zasadnutia  OZ  č. VII/20

  Obecné zastupiteľstvo v Porúbke konštatuje, že v uzneseniach zasadnutia OZ č. VII/20 nebola  
  uložená   žiadna úloha.

      prítomní: 5          
      Hlasovanie: za: jednohlasne.

    K bodu 4.  Schválenie úpravy rozpočtu obce za  rok 2020.
                     OZ v Porúbke  prerokovalo a schválilo Úpravu rozpočtu obce  pre rok 2020. 

                     ( príloha č. 1 )
        prítomní: 5
        Hlasovanie : za : jednohlasne 

   K bodu 5.  Schválenie plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na II. polrok 2020

     Hlavný kontrolór obce Porúbka Tomáš Mikunda, Ing. prečítal svoj Plán kontrolnej činnosti hl.     
     kontrolóra obce na II.polrok 2020.
    OZ v Porúbke  prerokovalo a zobralo na vedomie  Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce  
    na II.polrok 2020. ( príloha č.2 )

        prítomní : 5
        Hlasovanie : za jednohlasne

     K  bodu 6.   Návrh na schválenie funkčného využitia pozemkov v k.ú. Porúbka

          Obecné zastupiteľstvo v Porúbke  prerokovalo a zároveň schválilo Návrh  funkčného využitia      
          pozemkov v katastrálnom území   Porúbka.   ( príloha č.3 )     

                                            
          prítomní : 5
          Hlasovanie : za jednohlasne
                             
    K  bodu 7.  Organizačný poriadok obce Porúbka
     
        Obecné zastupiteľstvo v Porúbke  prerokovalo a zobralo na vedomie  Organizačný poriadok      

        obce Porúbka. ( príloha č.4 )

         prítomní : 5
         Hlasovanie : za jednohlasne
                                          
                            
                                     
                                           
                                                                                       



 K bodu 8.  Pracovný poriadok obce Porúbka

    OZ v Porúbke  prerokovalo a zobralo na vedomie   Pracovný poriadok obce Porúbka . ( príloha č.5 )

          prítomní : 5
         Hlasovanie : za jednohlasne  
 

K  bodu 9 .  Návrh na odpredaj pozemku  cesta Dolina CKN parc.č. 2303/2 , č. LV 263, 
                    vopred     určenému  záujemcovi za 1 €.
                                                 
     OZ  prerokovalo  Návrh na odpredaj  pozemku ,cesta Dolina C-KN parc. č. 2303/2 , 
     č. LV-263 v k.ú. Porúbka , vopred     určenému  záujemcovi za 1€.       
     Obecné zastupiteľstvo v Porúbke neschválilo  Návrh na odpredaj pozemku ,cesta Dolina C-KN  
      parc. č. 2303/2 ,      č. LV-263 v k.ú. Porúbka , vopred     určenému  záujemcovi za 1 €.

          prítomní : 5
         Hlasovanie : za jednohlasne
       
         

  K  bodu 10. Rôzne : a) – kanalizačná prípojka domu s.č. 5, č.4 , č. 6.

     OZ v Porúbke prerokovalo , zobralo na vedomie a náslaedne  schválilo  kanalizačné pripojenie    
     rodinných  domov  pre súpisné čísla : č.5, č.4. č.6.

         prítomní : 5
         Hlasovanie : za jednohlasne

                                b) -  materská škola počet detí   

      Obecné zastupiteľstvo prerokovalo  podnet  riaditeľky materskej školy p. Hodásovej  k počtu  
     detí v materskej    škole  a  následne zobralo na vedomie  počet detí v  materskej škole v Porúbke .
     Stanovený počet detí v MŠ na školský rok 2020/2021 : 24 detí.

       prítomní : 5
       Hlasovanie : za jednohlasne
       

                                                                              
        K  bodu 11.  Diskusia
              V diskusii neboli žiadane príspevky.

    
                           

        

                                                               



                        K bodu 12. Uznesenia.

              Uznesenia zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva  v Porúbke č. VIII/2020,   konaného 06.07.2020   
               prečítala    poslankyňa  Mgr. Jaroslava Brodňanová.

            
         prítomní : 5
         Hlasovanie : za jednohlasne

                 K bodu 13. Záver.

                Starosta obce poďakoval prítomným  za účasť a zasadnutie ukončil.

    Zapisovateľ:                                                                                            Overovatelia zápisnice:  

    Soňa Kašová                                                                                               Petrer Mikunda 
                                                                                                                  

                                                                                                                           
           
                                                                                                                         Ing. Peter Brodňan 

 

  Starosta obce:

    Igor Frko                                                                                                    


