UZNESENIA

z VIII. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce PORÚBKA,
konaného dňa 8.2.2012 o 17.00 hod. v KD Porúbka

Obecné zastupiteľstvo:

A.Berie na vedomie:
1/VIII/12- kontrolu uznesení zo VII. zasadnutia OZ
2/VIII/12- Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra za rok 2011
3 /VIII/12-Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2010 Obcou Porúbka

B.Prerokovalo:
4 /VIII/12- zámer Obvodného pozemkového úradu v Žiline vykonať v katastrálnom území obce
Porúbka pozemkové úpravy

C.Súhlasí:
5 /VIII/12- ako vlastník dotknutých pozemkov s vykonaním pozemkových úprav v katastri
Obce Porúbka
za: …5.....proti:.....0.........zdržal sa:....0......

D.Schvaľuje:
6/VIII/12-program VIII. zasadnutia OZ
za: …5.....proti:.......0.......zdržal sa:......0....
7/VIII/12- overovateľov zápisnice: Elena Hodasová, Mgr. Jaroslava Brodňanová
za: …5.....proti:........0......zdržal sa:.......0...
8/VIII/12-navrhovateľa uznesenia: Anna Mikundová, Peter Mikunda, Marek Janura
za: ….5....proti:.........0.....zdržal sa:........0.
9/VIII/12- VZN č.03/2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
za: …..5...proti:..........0....zdržal sa:.......0...
10/VIII/12- VZN č.04/2012- o prevádzkovom poriadku pohrebiska
/CINTORÍNSKY PORIADOK/
za: ….5....proti:..........0....zdržal sa:.......0...
11/VIII/12 - žiadosť o odpredaj pozemku pre Janu Hoferovú, parc. č. KN-C 2350/6 -202 m2,
podľa GP 30579864-5/2012, v hodnote 10,00 €/m2,v celkovej cene 2020,00 €. Náklady
spojené s prepisom a prevodom pozemku hradia kupujúci. Predaj sa uskutočňuje ako
predaj v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodlo
hlasovaním trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
za: ….5....proti:..........0....zdržal sa:.......0...

12/VIII/12 - text kroniky obce za rok 2011
za: ….5....proti:........0......zdržal sa:.......0...
13/VIII/12- podanie žiadosti o poskytnutie dotácie 13 000,- € v pôsobnosti Ministerstva financii
SR na vybudovanie autobusových zastavok v obci so spolufinancovaním 1 500.- €
za: ….5....proti:........0......zdržal sa:........0..

14/VIII/12-funkcionárov OHZ:-Veliteľ:
Marek Janura, nar.10.2.1988
-preventivár OHZ: Frko Martin, nar. 1.2.1989
-strojník OHZ:
Mechel Peter,nar. 18.1.1991
-Kontrolnu skupinu na vykonanie preventívnych protipožiarných kontrol :
Martin Frko -vedúci,Erik Chasnik -člen, Radoslav Skupeň – člen.
za: …5.....proti:........0......zdržal sa:......0....

E.Poveruje: Poslankyňu E. Hodasovú - predsedníčku komisie pre šport a kutúru
organizačným zabezpečením fašiangových osláv v obci.

Ing. Milan Janura
starosta obce

vyvesené: 9.2.2012
zvesené: 28.2.2012

