
                                                                U Z N E S E N I A  
                    zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce  PORÚBKA  č.   V/15   
                                                              zo dňa 1.7.2015

Program rokovania obecného zastupiteľstva:
1.   Otvorenie zasadnutia.
2.   Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie.
3.   Kontrola úloh z  uznesení OZ č. IV/15.
4.   Správa nezávislého auditora o audite učt. závierky za rok 2014 
5.   Správa o preverení súladu hospodárenia obce so zák. 583/2004 Z. z.  
6.   Smernica o vnútornom systéme vybavovania podnetov o protispoločenskej  činnosti
7.   Schválenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce 
8.   Rôzne.
9.   Diskusia.
10. Návrh uznesenia.
11. Záver.

k bodu 1/ Otvorenie zasadnutia, schválenie programu

Uznesenie č. 1/V/15
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :

A. konštatuje, že:
     -OZ je uznášania schopné – na rokovaní sú prítomní ….. poslanci, neprítomní ......  

 
B. schvaľuje: 
    - program  zasadnutia OZ V/15 s doplnením bodu č. 8  Rôzne  nasledovne:
                      a) informácia o realizácii projektovej dokumentácie Rajeckej cyklomagistrály
                    
Hlasovanie :
prítomní: 5 

      za:  Peter Mikunda, Mgr.Jaroslava Brodňanová, Elena Hodasová, Anna Mikundová, Marek Janura      
                proti: 0
             zdržal sa: 0     

                                                                                                                    Ing. Milan Janura-starosta 

k bodu 2/ Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie 
                                                                   
                                                              Uznesenie č. 2/V/15
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
A. v o l í:

      -overovateľov zápisnice:  Anna Mikundová,  Peter Mikunda, 

      -navrhovateľa uznesenia: Elena Hodasová, Marek Janura , Mgr. Jaroslava Brodňanová 
B. určuje:

     -zapisovateľku zápisnice Mgr. Tatianu Hurtošovú

Hlasovanie :
prítomní: 5 

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



k bodu 3/ Kontrola úloh z uznesení  IV/15.zasadnutia OZ

                                                                            Uznesenie č. 3/V/15    
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
konštatuje, že:
     - v  uzneseniach zo   zasadnutia  OZ č.  IV/15  neboli uložené žiadne úlohy  .  

      - doporučenia pre starostu z uznesení   č. 9/IV/15   a   č. 10/IV/15  boli  realizované

                                                                                                                       Ing. Milan Janura-starosta 

k bodu 4/  Správa nezávislého audítora o audite účt. závierky za rok 2014 

                                                               Uznesenie č. 4/V/15      

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
Berie na vedomie :   Správu nezávislého audítora o audite účt. závierky za rok 2014 

                                                                                                                    Ing. Milan Janura-starosta 

k bodu 5/ Správa o preverení súladu hospodárenia obce so zák. 583/2004 Z.z. 

 

                                                             Uznesenie č. 5/V/15

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
A. prerokovalo  :  Správu o preverení súladu hospodárenia obce so zák. 583/2004 Z.z.
B. berie na vedomie : Správu o preverení súladu hospodárenia obce so zák. 583/2004 Z.z. 

                                                                                                                                              Ing. Milan Janura-starosta   

k bodu 6/ Smernica o vnútornom systéme vybavovania podnetov o protispoločenskej  činnosti

                                                              Uznesenie č. 6/V/15

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
A. prerokovalo  :  Smernica o vnútornom systéme vybavovania podnetov o protispoločenskej  činnosti
B.  berie na vedomie: Smernica o vnútornom systéme vybavovania podnetov o protispoločenskej  činnosti

                                                                                                                                              Ing. Milan Janura-starosta   



k bodu 7/   Schválenie zámeru prenechať do nájmu majetok obce 

                                                                 
 

                                                                            Uznesenie č. 7/V/15

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
A. prerokovalo  :  Zámer prenechať do nájmu majetok obce  z dôvodu osobitného zreteľa podľa špecifikácie v 

                          zámere pre  NDS, a.s.
B.  schvaľuje:  Zámer prenechať do nájmu majetok obce  z dôvodu osobitného zreteľa   pre  Národnú diaľničnú 

                  spoločnosť,a.s. Mlynské Nivy 45, 82109 Bratislava

Hlasovanie :
prítomní: 5 

       za:  Peter Mikunda, Mgr.Jaroslava Brodňanová, Elena Hodasová, Anna Mikundová, Marek Janura      
                 proti: 0
                 zdržal sa: 0     

                                                                                                                                           Ing. Milan Janura-starosta 
                                       

k bodu 8/   informácia o realizácii projektovej dokumentácie Rajeckej cyklomagistrály

                                                                 
 

                                                                            Uznesenie č. 8/V/15

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
                                                                                                                                            
Berie na vedomie : Informáciu o realizácii projektovej dokumentácie „Rajecká  cyklomagistrála „

    

                                                    

                                                                                                                                           Ing.Milan Janura
                                                                                                                                               starosta obce 

navrhovatelia  uznesenia

vyvesené: 2.7.2015                                                                                         
zvesené:  


