
                                                                U Z N E S E N I A  
                    zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce  PORÚBKA  č.   VIII/15   
                                                              zo dňa 24.11.2015

Program rokovania obecného zastupiteľstva:
1.   Otvorenie zasadnutia.
2.   Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie.
3.   Kontrola úloh z  uznesenia č. VII/15.
4.   Schválenie úpravy rozpočtu obce za rok 2015
5,   Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra
6.   Schválenie plánu kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016
7.   Schválenie dotácie v zmysle VZN obce č. 03/2012  pre rok 2016 
8.   Návrh programového rozpočtu obce  na rok 2016-2018
9.   Rôzne.
10. Diskusia.
11. Uznesenia.
12. Záver.

k bodu 1/ Otvorenie zasadnutia, schválenie programu

Uznesenie č. 1/VIII/15
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
A. konštatuje, že:
     -OZ je uznášania schopné – na rokovaní sú prítomní 3 poslanci, neprítomní 2 poslanci 

 
B. schvaľuje: program zasadnutia OZ VIII/15   s nasledovnými zmenami:
    - doplnenie  bodu č. 9  Rôzne  nasledovne:
                           a)  sťažnosť rodiny Králikovej na stavebné úpravy autobusovej zastávky
                            b) príprava akcie „Mikuláš „
    - zmena poradia v prerokovaní bodov programu- vzájomná výmena bodov č. 4 a  č.9
Hlasovanie :
prítomní: 3 

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

k bodu 2/ Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie 

                                                                   
                                                              Uznesenie č. 2/VIII/15
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
A. v o l í:

      -overovateľov zápisnice: Elena Hodasová, Peter Mikunda, 

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

     -zapisovateľku zápisnice Mgr. Tatianu Hurtošovú

Hlasovanie :
prítomní: 3 

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



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

                                                                            Uznesenie č. 3/VIII/15    
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
konštatuje, že:
     - úlohy uložené  v uzneseniach zo  zasadnutia  OZ č.  VII/15  boli splnené.  

     

                                                                                                                      Ing. Milan Janura-starosta 

k bodu 4/ Rôzne.:   

                                                                           Uznesenie č. 4/VIII/15

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke: 

A. prerokovalo :    a)  sťažnosť rodiny Králikovej na stavebné úpravy autobusovej zástavky
                                      b)  prípravu akcie „Mikuláš„ rozsvietenie vianočného stromčeka v obci.
B.  konštatuje: Sťažnosť rodiny Králikovej na stavebné úpravy autobusovej zástavky je neopodstatnená. Návrh úprav
       bol vypracovaný odborne spôsobilou osobou s dôrazom na  zvýšenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky . 
       V  žiadnom prípade rodinu Králikovej neobmedzuje v užívaní vlastného pozemku voči pôvodnému stavu.
C. berie na vedomie : Pripomienky p. Králikovej a p. Sventekovej, ktoré sú uvedené v zápisnici zo   

zasadnutia OZ
D.  ukladá :  Elene Hodasovej organizačne zabezpečiť akciu „Mikuláš“
                               
Hlasovanie :
prítomní: 3 

      za:  Peter Mikunda, Mgr.Jaroslava Brodňanová, Elena Hodasová,       
                proti: 0
                zdržal sa: 0   
                            

                          

                                                                                                                    Ing. Milan Janura-starosta 

k bodu 5/   Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra

 

                                                             Uznesenie č. 5/VIII/15

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
A. berie na vedomie : 
     -Správu o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra za rok 2015. Obecné zastupiteľstvo  k správe  nemá pripomienky.

                                                                                                                                              Ing. Milan Janura-starosta   



k bodu 6/ Schválenie plánu kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016

                                                              Uznesenie č. 6/VIII/15

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
A. prerokovalo  :  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Porúbka na I. polrok 2016    
B.  schvaľuje:  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Porúbka na I. polrok 2016    

Hlasovanie :
prítomní: 3

       za:  Peter Mikunda, Mgr.Jaroslava Brodňanová, Elena Hodasová, 
                 proti: 0
                 zdržal sa: 0     

                                                                                                                                              Ing. Milan Janura-starosta   

k bodu 7/   Schválenie dotácie v zmysle VZN obce č. 03/2012  pre rok 2016 

                                                                 
 

                                                                            Uznesenie č. 7/VIII/15

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
A. prerokovalo  :  -Žiadosť o príspevok na činnosť Rímskokatolická cirkev filiálka Porúbka zo dňa 30.9.2015
                                        
B.  schvaľuje: - dotáciu v zmysle VZN obce č. 03/2012 na rok 2016 pre Rímskokatolíckú cirkev filiálka Porúbka 
133,-€   
                              
Hlasovanie :
prítomní: 3

      za: Peter Mikunda,  Mgr.Jaroslava Brodňanová, Elena Hodasová, 
                proti: 0
                zdržal sa: 0     

                                                                                                                                           Ing. Milan Janura-starosta 
                                       

k bodu 8/ Návrh programového rozpočtu obce  na rok 2016-2018

 

                                                                            Uznesenie č. 8/VIII/15
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
A. prerokovalo  :  Návrh programového rozpočtu obce  na rok 2016-2018.
                                                                                                                                            
B.  ukladá : Poslancom  OZ prípadné pripomienky k rozpočtu doručiť na obecný úrad do 11.12.2015



k bodu  9/ Schválenie úpravy rozpočtu obce:

                                                               Uznesenie č. 9/VIII/15      

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
A. prerokovalo  :  Úpravu rozpočtu Obce Porúbka v zmysle  prílohy č.1
B.  schvaľuje:  Úpravu rozpočtu Obce Porúbka na rok 2015  v zmysle  prílohy č.1

Hlasovanie :
prítomní: 3 

       za:  Peter Mikunda, Mgr.Jaroslava Brodňanová, Elena Hodasová, 
                 proti: 0
                 zdržal sa: 0     

                          

 

                                                                                                                                          Ing.Milan Janura
                                                                                                                                               starosta obce 

navrhovatelia  uznesenia

vyvesené: 26.11.2015                                                                                 
zvesené:  

 


