
 
                                                                  U Z N E S E N I A  
                    zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce  PORÚBKA  č. XVIII/17   
                                                              zo dňa 26.4.2017

Program rokovania obecného zastupiteľstva:
1.   Otvorenie zasadnutia.
2.   Voľba  overovateľov zápisnice, návrhovej komisie.
3.   Kontrola úloh z  uznesení č. XVII/17. zasadnutia OZ.
4.   Zámer odpredať obecný  majetok s osobitným  zreteľom
5.   Diaľničný privádzač  L. Lúčka - Porúbka
6.   Rôzne. 
7.   Diskusia
8.   Návrh  uznesenia.
9.   Záver.

k bodu 1/ Otvorenie zasadnutia, schválenie programu

Uznesenie č. 1/XVIII/17   
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :

A. konštatuje, že:
     -OZ je uznášania schopné – na rokovaní sú prítomní …5.. poslanci, neprítomní ...0...  

 
B. schvaľuje: 
                 - program  zasadnutia OZ č. XVIII/17   s nasledovnými zmenami:
                    s doplnením bodu : č. 6  Rôzne  nasledovne:
                   - Schválenie : Zámeru o zriadení vecného bremena na majetku obce
                      
Hlasovanie :
prítomní: 5 

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

                                                                                                                    Ing. Milan Janura-starosta 



k bodu 2/ Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie 
                                                                   
                                                              Uznesenie č. 2/XVIII/17  
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
A. v o l í:

      -overovateľov zápisnice:    Anna Mikundová , Peter Mikunda   
      -navrhovateľa uznesenia:,  Mgr.Jaroslava Brodňanová, Elena Hodasová, Marek Janura    
B. určuje:

     -zapisovateľku zápisnice:  Soňa Kašová

Hlasovanie :
prítomní: 5 

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

                                                                                                               Ing. Milan Janura-starosta

k bodu 3/ Kontrola úloh z uznesení č. XVII/17.zasadnutia OZ

                                                                            Uznesenie č. 3/XVIII/17    
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
konštatuje, že:

– úlohy uložené v  uznesení  č. 8/XVII/17   zo  zasadnutia OZ č. XVII/17  trvajú .  

Hlasovanie :
prítomní: 5 

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

                                                                                                                     Ing. Milan Janura-starosta

 k bodu 4/ Zámer odpredať obecný  majetok s osobitným  zreteľom

 Uznesenie č. 4/XVIII/17  

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
A. prerokovalo : Návrh Ing. Jána Horečného na schválenie predaja majetku obce

B. konštatuje, že: Ing. Ján Horečný predložil dokumenty, ktoré podľa  jeho názoru jednoznačne  
                  preukazujú jeho vlastníctvo k nehnuteľnostiam CKN č. 191/1,191/2,2350/1,2350/2

C. poveruje: Starostu obce zabezpečiť k uvedenému návrhu právnu analýzu. Návrhom sa obecné 
           zastupiteľstvo bude zaoberať na nasledujúcom zasadnutí.

Hlasovanie :
prítomní: 5 

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

                                                                                                                                            Ing. Milan Janura-starosta   



k bodu 5/ Diaľničný privádzač  L. Lúčka - Porúbka

                                                              Uznesenie č. 5/XVIII/17  

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
A. prerokovalo : Neúnosnú dopravnú situáciu na ceste č. 1/64 a so  znepokojením preto vníma aktuálne informácie 
o stave realizácie diaľničného úseku D1  Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka – tunel Višňové – Dubná Skala. 
Najmä však tie o zvažovanom posune dokončenia tohto úseku o dva až tri roky, a hlavne o nedostatočnej pripravenosti 
diaľničného privádzača Lietavská Lúčka – Porúbka.

B. schvaľuje: Zaslanie výzvy ministrovi dopravy a výstavby SR v znení:
„Vážený pán minister, so znepokojením vnímame medializované informácie o meškaní výstavby diaľničného úseku D1
Hričovské Podhradie -  Dubná Skala a nadväzujúceho diaľničného privádzača Lietavská Lúčka – Porúbka. Tieto stavby
sú mimoriadne dôležité pre vyriešenie dopravy v Žiline -  dôležitom dopravnom uzle s nadnárodným významom a každé
posunutie ich odovzdania do užívania bude len spôsobovať ďalšiu záťaž obyvateľom mesta. 
Dovoľujeme si Vás preto vyzvať k zabezpečeniu ich dostavby v teraz platných termínoch.
Zároveň si Vás dovoľujeme úctivo požiadať o prehodnotenie Vášho stanoviska i stanoviska Národnej diaľničnej
spoločnosti, a. s.  a ponechať dočasné premostenie z cesty I/11 cez rieku Kysuca do mestskej časti Vranie v k. ú.
Brodno funkčné v dnešnom režime až do dokončenia diaľnice D3 v úseku Brodno – Kysucké Nové Mesto.
Veríme, že podobne ako v prípade iných miest na Slovensku, tak aj kvalita života obyvateľov mesta Žiliny Vám 
nebude ľahostajná.“

Hlasovanie :
prítomní: 5 

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

                                                                                                                                             Ing. Milan Janura-starosta   

k bodu 6/  Rôzne - Schválenie : Zámeru o zriadení vecného bremena na majetku obce

                                                               Uznesenie č. 6/XVIII/17  

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :
A. prerokovalo : Vecné bremeno z dôvodu prevádzkovania verejnej vodovodnej  siete určenej na zásobovanie 
obyvateľov obce v lokalite „Prieložek“ , formou zmluvy o zriadení vecného bremena z dôvodov hodných osobitného 
zreteľa medzi povinným z vecného bremena Obcou Porúbka, 013 11 Porúbka č. 29 a oprávneným z vecného bremena 
spol. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, za účelom zriadenia vecného 
bremena, predmetom ktorého je povinnosť vlastníka pozemku strpieť zariadenia verejného vodovodu na pozemkoch 
parc. č. C-KN 1096/30 (EKN č. 3003) vo vlastníctve Obce Porúbka.

B. schvaľuje:  Za odplatu  10,- € bez DPH formou z dôvodu hodného osobitného zreteľa, zapísaním vecného bremena
na list vlastníctva na základe zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Obcou Porúbka a spol. SEVAK, a.s. Žilina. na 
pozemkoch parc. č. C-KN 1096/30 (EKN č. 3003) vo vlastníctve Obce Porúbka.

Hlasovanie :
prítomní: 5 
                  za:  Peter Mikunda,  Elena Hodasová,   Anna Mikundová , Mgr.Jaroslava Brodňanová ,Marek Janura    
                  proti: 0
                zdržal sa: 0  

                                                     

                                                                                                                                          Ing. Milan Janura
                                                                                                                                               starosta obce 

navrhovatelia  uznesenia
vyvesené:27.4.2017                                                                                         
zvesené:  12.5.2017


