
Obec Porúbka 

 

                                                                       Z á p i s n i c a 

                               zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porúbke č. IX/2020 

                                ------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dátum konania:  25.08.2020 

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.VIII/2020. 

4. Schválenie úpravy rozpočtu obce za rok 2020. 

5. Návrh na zrušenie VZN 10/2008 o záväzných zásadách ,usporiadaniach územia obce 

     Porúbka. 

6. Návrh na schválenie funkčného využitia pozemkov v katastrálnom území Porúbka 

7. Návrh na predĺženie platnosti Spoločného programu rozvoja Združenie obcí Rajecká 

    dolina 2015-2020 na nové obdobie 2020-2023. 

8  Návrh na schválenie kúpnej zmluvy v súvislosti s  líniovou stavbou most  

    „I/64 Porúbka     most 107“ pre kupujúceho v zastúpení Slovenská správa ciest. 

9.  Návrh na schválenie nájomnej  zmluvy v súvislosti s  líniovou stavbou most 

    „I/64  Porúbka   most - 107“ pre nájomcu v zastúpení Slovenská správa ciest. 

10.   Rôzne. 1.-Schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu na 

        financovanie  projektov,  a) - Chodník 7000,00 Eur 

                                                 b) - Hasičská zbrojnica  1085,96 Eur 

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 nasledovnými zmenami :   

                            OZ  v Porúbke s následovnými zmenami: 
s doplnením bodu č.10  Rôzne nasledovne:  
1.-  Schválenie použitia finančných   prostriedkov z rezervného fondu na 
financovanie 
       projektov .                                                       
  a)   Chodník Porúbka v súbehu s štátnou cestou I/64  - 7000,00 €   

                              b)   Hasičská zbrojnica Porúbka II etapa  -1085,96  € 

                      

 

                                                                          

           prítomní: 5 

           Hlasovanie : za: jednohlasne 



 

 

 K bodu 2. 

        Overovatelia zápisnice:            Lukáš Brodňan, Ing. Peter Brodňan  

        Návrhová  komisia :                  Mgr. Jaroslava Brodňanová , Stanislav Koleno  

        OZ  určuje za zapisovateľku:    Luciu Kubenovú, Mgr. 

             

      prítomní: 5 

      Hlasovanie : za: jednohlasne 

    

 

 

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

 

  Obecné zastupiteľstvo v Porúbke konštatuje, že v uzneseniach zasadnutia OZ č. VIII/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.  

                      

        prítomní: 5 

        Hlasovanie : za : jednohlasne  

 

 

   K bodu 5.  Návrh na zrušenie VZN 10/2008 o záväzných zásadách ,usporiadaniach územia obce 

                     Porúbka. 

                     Obecné zastupiteľstvo v Porúbke prerokovalo  Návrh na zrušenie VZN 10/2008 

                     o záväzných   zásadách , usporiadaniach územia  obce Porúbka a následne schválilo                                                  

                     zrušenie VZN 10/2008 o záväzných zásadách ,usporiadaniach územia obce  Porúbka                               

 

 

        prítomní : 5 

        Hlasovanie : za jednohlasne 

 

     K  bodu 6.  Návrh na schválenie funkčného využitia pozemkov v katastrálnom území Porúbka  

 

          Obecné zastupiteľstvo v Porúbke  prerokovalo a zároveň schválilo Návrh  funkčného využitia       

          pozemkov v katastrálnom území   Porúbka.   

 

 

 

1)  funkčné využitie pozemkov podľa  prílohy č.1 k tomuto uzneseniu  v 

                                katastrálnom území Porúbka, ktorým sa ustanovuje funkčné využitie  

                                pozemkov v katastrálnom území Porúbka , okres Žilina pre účely  

                                všetkých konaní podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní  

                                a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 



                                a to na individuálnu bytovú výstavbu. 

 

                             a)   Spôsob zástavby vo vyznačenom území bude riešený z izolovaných 

                                   rodinných domov s výmerou pozemkov do 2000 m2 s max. počtom  

                                   nadzemných podlaží 2 NP a max výškou stavieb +9,0 m nad  

                                   úrovňou upraveného terénu . Stavebná čiara je určená vo  

                                   vzdialenosti 6 m od okraja komunikácie. 

 

                            b)    Odvedenie dažďových vôd bude len na vlastný pozemok s 

                                   následným verejným zaústením do najbližšieho vhodného  

                                   recipientu , resp. do trativodu umiestnenom na vlastnom  

                                   pozemku za podmienky dodržania príslušných noriem a  

                                   vyjadrení dotknutých orgánov v stavebnom konaní. 

 

                             2)  určenie verejno-prospešnej stavby- zberného dvora na parcelách 

                                  CKN parc.č. 1138/44, 1138/67, 1138/68,1138/69,1138/70, 1138/72, 

                                 1138/73, 1138/74, 1138/75, 2340/5, 2340/6,2340/8, LV-263, 

                                 v k.ú.Porúbka.           
  

   

 

                                             

          prítomní : 5 

          Hlasovanie : za jednohlasne 

                              

 

    K  bodu 7.  Návrh na predĺženie platnosti Spoločného programu rozvoja Združenie obcí Rajecká 

                       dolina 2015-2020 na nové obdobie 2020-2023. 

 

          

                     Obecné zastupiteľstvo v Porúbke  prerokovalo a schválilo  Návrh na predĺženie platnosti  

                    Spoločného programu rozvoja . 

                    OZ v Porúbke schválilo predlženie platnosti  Združenie obcí Rajecká dolina 2015-2020  

                    na nové obdobie 2020-2023. 

 

         prítomní : 5 

         Hlasovanie : za jednohlasne 

                                                                   

                                  

                                                                                                                                  

 K bodu 8.  Návrh na schválenie kúpnej zmluvy v súvislosti s  líniovou stavbou most  

                  „I/64 Porúbka     most 107“ pre kupujúceho v zastúpení Slovenská správa ciest. 

 

               OZ v Porúbke  prerokovalo Návrh na schválenie kúpnej  zmluvy v súvislosti s  líniovou    

              stavbou most  „I/ 64 Porúbka -most 107“ pre kupujúceho v zastúpení Slovenská správa ciest. 

              OZ v Porúbke následne schválilo kúpnu  zmluvu v súvislosti s  líniovou stavbou most  

                        „I/ 64 Porúbka -most   107“ pre kupujúceho v zastúpení  Slovenská správa ciest.    

 

 



          prítomní : 5 

         Hlasovanie : za jednohlasne   

  

 

 

K  bodu 9 .  Návrh na schválenie  nájomnej  zmluvy v súvislosti s líniovou stavbou most „I/ 64  

                    Porúbka -most 107“pre nájomcu v zastúpení Slovenská správa ciest. 

 

                    OZ  prerokovalo Návrh na schválenie nájomnej zmluvy v  súvislosti s  líniovou stavbou  

                    most  „I/ 64 Porúbka -most 107“ pre nájomcu v zastúpení  Slovenská správa ciest. 

                    OZ schválilo  nájomnú zmluvu v súvislosti s  líniovou stavbou most  

                  „I/ 64 Porúbka – most 107“ pre nájomcu v zastúpení Slovenská správa ciest.                              

                         

                              

 

          prítomní : 5 

         Hlasovanie : za jednohlasne 

        

          

 

  K  bodu 10. Rôzne                                                                                                                         

                  a)   - Schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu na financovanie  

                        projektov   -  Chodník 7000,00 € 

                     OZ v Porúbke prerokovalo   použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na  

                     financovanie projektov  Chodník Porúbka v súbehu s cestou I/64 v sume 7000,00 € 

                     OZ  schválilo  finančné prostriedky z rezervného fondu na financovanie projektov 

                     Chodník  Porúbka v súbehu cestou I/64 v sume 7000,00 € 

 
 

         prítomní : 5 

         Hlasovanie : za jednohlasne 

 

                   b)  - Schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu na financovanie  

                         projektov - Požiarna zbrojnica 1085,96 € 

 
                       Obecné zastupiteľstvo v Porúbke prerokovalo použitia finančných prostriedkov z 

                       rezervného fondu na  financovanie projektov  Hasičská zbrojnica Porúbka II etapa  

                       v sume 1085,96 €. OZ schválilo finančné prostriedky z rezervného fondu na 

                       financovanie projektov  Hasičská zbrojnica Porúbka II. etapa v sume 1085,96 € 

 

       prítomní : 5 

       Hlasovanie : za jednohlasne 

        

 

                                                                               

        K  bodu 11.  Diskusia. 

                              Starosta obce Igor Frko informoval obecné zastupiteľstvo o zámere odpredať 

                              hasičské vozidlo AVIA, následne im predložil  odhad predajnej ceny vozidla. 

                              Zámer odpredať vozidlo bude zverejnený na úradnej tabuli Obce Porúbka. 



              

 

                                                                                                

                        K bodu 12. Uznesenia. 

 

                Uznesenia zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva  v Porúbke č. IX/2020,   konaného 25.08.2020    

                prečítala  poslankyňa  Mgr. Jaroslava Brodňanová. 

             

 

 

 

                 K bodu 13. Záver. 

 

                Starosta obce poďakoval prítomným  za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Zapisovateľ:                                                                                            Overovatelia zápisnice:   

 

    Lucia Kubenová, Mgr.                                                                               Lukáš Brodňan  

                                                                                                                   

 

                                                                                                                            

            

                                                                                                                         Ing. Peter Brodňan  

 

  

 

 

 

 

 

  Starosta obce: 

 

    Igor Frko                                                                                                     


