
                                                                 U Z N E S E N I A  
                    zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce  PORÚBKA  č.   VII/15   
                                                              zo dňa 23.9.2015

Program rokovania obecného zastupiteľstva:

1.   Otvorenie zasadnutia.
2.   Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie.
3.   Kontrola úloh z  uznesení OZ č. VI/15.
4.   Schválenie vypracovania a vykonania projektu pozemkových úprav v  k. u. Porúbka
5.   Schválenie  dotácie v zmysle VZN obce č. 03/2012 pre rok 2016
6.   Rôzne.
7.   Diskusia.
8.   Návrh uznesenia.
9.   Záver.

k bodu 1/ Otvorenie zasadnutia, schválenie programu

Uznesenie č. 1/VII/15
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
A. konštatuje, že:
     -OZ je uznášania schopné – na rokovaní sú prítomní - 4  poslanci, neprítomný – 1 poslanec  

B. schvaľuje: 
    - program  zasadnutia OZ VII/15 s doplnením bodu č. 6  Rôzne  nasledovne:
                      a) - informácia o  príprave investičných  akcii (autobusová zástavka, škôlka )
                      b) -  informácia o  príprave  akcii „ mesiac úcty k starším,uvítanie do života „
                      c) -  schválenie vstupu do združenia Minčol za účelom realizácie projektu: „Zvýšenie
                              miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
                              recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov“ .
                      d) - schválenie zámeru výzvy „Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na
                             ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov“

Hlasovanie :
prítomní: 4 

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

                                                                                                                    Ing. Milan Janura-starosta 

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

      -overovateľov zápisnice:  Marek Janura,  Anna Mikundová

      -navrhovateľa uznesenia:  Elena Hodasová,  Mgr. Jaroslava Brodňanová 



B. určuje:

     -zapisovateľa zápisnice :Ing.Tomáš  Mikunda 

Hlasovanie :
prítomní: 4

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

                                                                                                               Ing. Milan Janura-starosta

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

 

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

   

  

                                                                                                                      Ing. Milan Janura-starosta 

k bodu 4/  Schválenie vypracovania a vykonania projektu pozemkových úprav v  k. u. Porúbka

                                                               Uznesenie č. 4/VII/15      

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :

A. schvaľuje:  vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Porúbka, podľa zákona 
330/1991 Zb. o pozemkových úpravach, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom 
fonde a o spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie :
prítomní: 4

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

 
                                                                                                                    Ing. Milan Janura-starosta 



k bodu 5/  Schválenie  dotácie v zmysle VZN obce č. 03/2012 pre rok 2016 

                                                              Uznesenie č. 5/VII/15

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
A. prerokovalo  :  -Žiadosť o príspevok činnosť klubu KST Porúbka zo dňa 31.8.2015
                                         -Žiadosť o príspevok činnosť klubu ZOJDS Porúbka zo dňa 18.9.2015 

B.  schvaľuje: - dotáciu v zmysle VZN obce č. 03/2012 na rok 2016 pre KST Porúbka  133,-€   
                              - dotáciu v zmysle VZN obce č. 03/2012 na rok 2016 pre ZOJDS Porúbka  133,-€

Hlasovanie :
prítomní: 4

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

                                                                                                                                              Ing. Milan Janura-starosta   

k bodu 6/   a) - informácia o  príprave investičných  akcii (autobusová zástavka, škôlka )
                      b) -  informácia o  príprave  akcii „ mesiac úcty k starším,uvítanie do života „
                      c) -  schválenie vstupu do združenia „Minčol“ za účelom realizácie projektu: „Zvýšenie
                              miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
                              recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov“ .
                      d) - schválenie zámeru výzvy „Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na
                             ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov“

                                                             Uznesenie č. 6/VII/15

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :

A. berie na vedomie:
a)- informácia o stave prípravy investičných  akcii (autobusová zástavka, škôlka )
b)- informáciu o príprave akcii  „ mesiac úcty k starším,uvítanie do života“ 

B.  schvaľuje: 
a) - členstvo v  občianskom združení " Minčol " za účelom realizácie projektu: „Zvýšenie
       miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
       recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov“ .

Hlasovanie :
prítomní: 4

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

b) - zámer výzvy „Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie 
      a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov“

Hlasovanie :
prítomní: 4

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



C.  poveruje:
-starostu na právné úkony súvisiace so založením občianského združenia "MINČOL"

Hlasovanie :
prítomní: 4

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

D. Ukladá: poslankyni OZ Elene Hodasovej zabezpečiť kultúrny program na akcie
               “ Uvítanie detí do života“     na deň  02.10.2015
                            „ Október mesiac úcty k starším“  na deň  17.10.2015

Hlasovanie :
prítomní: 4

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

                                                                                                                                    Ing. Milan Janura
                                                                                                                                        starosta obce 

navrhovatelia  uznesenia
vyvesené: 24.09.2015                                                                                         
zvesené:   09.10.2015


