
 

 

 

                  

     

                                  

 
                                                                 U Z N E S E N I A   
                    zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce  PORÚBKA  č. XIII/2021 

                                                              zo dňa 29.09.2021 

 

 

 

Program rokovania obecného zastupiteľstva: 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2.Voľba zapisovateľa ,overovateľov zápisnice, návrhovej komisie. 

3. Kontrola úloh z uznesenia OZ č.XII/2021 

4. Schválenie úpravy rozpočtu obce za rok 2021 
5.  Schválenie použitia finančných prostriedkov rezervného fondu obce na splatenie dopojenia 

kanalizačného potrubia vrátane dažďových vpustí a terénnych úprav v rámci projektu „Chodník 

v súbehu s cestou I/64“   

6. Zámer zameniť nehnuteľnosti vo svojom výlučnom vlastníctve za nehnuteľnosti 

    fyzických osôb -manželov Milana Repáňa a Zdenky Repáňovej, trvale bytom Stodolova 6, 

   010 01 Žilina. Parcela CKN č. 2325/2 a CKN č. 2354/6 . 

7. Zámer zameniť nehnuteľnosti vo svojom výlučnom vlastníctve za nehnuteľnosti 

    fyzických osôb – Ing.Miriam Lysej, trvale bytom Porúbka 44, 013 11 Porúbka. 

8. Návrh memoranda o spolupráci obce Porúbka a mesta Žilina ( Európske hlavné mesto 

    kultúry 2026 ). 

9. Rôzne. 

10. Diskusia. 

11.Návrh uznesenia. 

12.Záver. 

 

                                                                                                                              
 

k bodu 1/ Otvorenie zasadnutia, schválenie programu 
 

Uznesenie č. 1/XIII/21 

 
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. XIII/ 2021 s nasledovnými zmenami: 
    s doplnením bodu č.10 –Rôzne:  
                                                        1)  Schválenie  preplatenia  časti  dovolenky ( J. Frko ) 
                                                         
                 
                                                                                                               

                                                                                              



 

 

 

                  

     

                                  
           Hlasovanie : 

          prítomní: 5 
za: Peter Mikunda, Mgr.Jaroslava Brodňanová, Ing. Peter Brodňan, Lukáš Brodňan,  
      Stanislav Koleno 

                proti : 0 
                zdržal sa: 0                                                     

                        Igor Frko 
starosta obce 

                                            

    

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

                                                                   

                                                              Uznesenie č. 2/XIII/21 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke : 
A. v o l í: 

     -overovateľov zápisnice: Lukáš Brodňan , Stanislav Koleno 

     -navrhovateľa uznesenia:  Peter Mikunda , Mgr. Jaroslava Brodňanová  

B. určuje:     -zapisovateľku zápisnice : Soňa Kašová. 

 

Hlasovanie : 
prítomní:                     5 

    za:  Peter Mikunda, Mgr.Jaroslava Brodňanová, Ing. Peter Brodňan, Lukáš Brodňan, Stanislav Koleno      
              proti: 0 
              zdržal sa: 0      

 

                                                                                                                  Igor Frko 
starosta obce 

 

 
 

k bodu 3/  Kontrola úloh z uznesení  zasadnutia  OZ  č.XII/2021 

  

                                                                           Uznesenie č.3 /XIII/21 

 

 
 Obecné zastupiteľstvo v Porúbke : 
A.konštatuje, že:  - v uzneseniach zasadnutia OZ č.XII/21 nebola uložená žiadna úloha. 
Hlasovanie : 

prítomní:                     5 
   za:  Peter Mikunda, , Mgr.Jaroslava Brodňanová,  Ing. Peter Brodňan,, Lukáš Brodňan,, 
         Stanislav    Koleno      

              proti: 0   zdržal sa: 0   
                                                                                                               Igor Frko 

Starosta obce 
                                                                      



 

 

 

                  

     

                                  

k bodu 4/ Schválenie úpravy rozpočtu obce za rok 2021 

 

Uznesenie č.4 /XIII/21 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke : 
A. prerokovalo : Úpravu rozpočtu  obce za rok 2021 

B. schvaľuje :    Úpravu rozpočtu  obce za rok 2021 

                                                                  
Hlasovanie : 
prítomní:                     5 

   za:  Peter Mikunda, Mgr.Jaroslava Brodňanová, Ing. Peter Brodňan, Lukáš Brodňan, Stanislav Koleno      
             proti: 0 
             zdržal sa: 0         

 
 

                                                                                                             Igor Frko 
Starosta obce 

k bodu 5/  Návrh použitia finančných prostriedkov rezervného fondu obce na splatenie  
                             dopojenia kanalizačného potrubia vrátane dažďových vpustí a terénnych úprav  
                             v rámci projektu „ Chodník v súbehu s cestou I/64“ 
 

 

Uznesenie č. 5/XIII/21 

     

                                                                        
 

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :                                                       
A. prerokovalo : Návrh použitia finančných prostriedkov rezervného fondu obce na splatenie  
                             dopojenia kanalizačného potrubia vrátane dažďových vpustí a terénnych úprav  
                             v rámci projektu „ Chodník v súbehu s cestou I/64“ 
 

B. Schvaľuje:   použitie finančných prostriedkov rezervného fondu obce na splatenie  
                             dopojenia kanalizačného potrubia vrátane dažďových vpustí a terénnych úprav  
                             v rámci projektu „ Chodník v súbehu s cestou I/64“ v sume 6 000,00 € 
                                                                                                                                
Hlasovanie : 
prítomní:                     5 

   za:  Peter Mikunda, Mgr.Jaroslava Brodňanová, Ing. Peter Brodňan, Lukáš Brodňan, Stanislav Koleno      
             proti: 0 
             zdržal sa: 0                                                    

 

                                                                                                                                              
Igor Frko 

starosta obce 
                                      

 



 

 

 

                  

     

                                  

k bodu 6/  Zámer zameniť nehnuteľnosti vo svojom výlučnom vlastníctve za nehnuteľnosti 
    fyzických osôb -manželov Milana Repáňa a Zdenky Repáňovej trvale bytom Stodolova 6, 
    010 15 Žilina 
                                                           

Uznesenie č. 6/XIII/21 
 

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke : 
A. prerokovalo: zámer zameniť nehnuteľnosti vo svojom výlučnom vlastníctve za nehnuteľnosť 

fyzickej osoby – manželov Milan Repáňa a Zdenky Repáňovej podľa § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a to  tak, že obec Porúbka zamení novovytvorené pozemky 

CKN vo svojom výlučnom vlastníctve (v podiele 1/1) v  k.ú. Porúbka, obec Porúbka, okres Žilina: 
1. Parcelné číslo 2325/2, druh zastavaná plocha o výmere 20 m2, 
2. Parcelné číslo 2354/6, druh zastavaná plocha o výmere 18 m2, 
ktoré vznikli na základe geometrického plánu vyhotoveného Edita Murínová, zo dňa 14.09.2021 

za novovytvorené pozemky CKN v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (v podiele 1/1) Milana 

Repáňa, rod. Repáň, nar. 04.06.1970, trvale bytom Stodolova 3432/6, 010 15 Žilina a Zdenky 

Repáňovej rod. Salajová, nar. 07.09.1970, trvale bytom Stodolova 3432/6, 010 15 Žilina (ďalej len 

„manželia Repáňovi“) v k.ú. Porúbka, obec Porúbka, okres Žilina 
1. Parcelné číslo 198/4 záhrada o výmere 22 m2, 
2. Parcelné číslo 198/5  zastavaná plocha o výmere 11 m2 
ktoré vznikli na základe geometrického plánu vyhotoveného Edita Murínová, zo dňa 14.09.2021 

za účelom usporiadania vlastníckych vzťahov pod miestnou komunikáciou, ktorá sa nachádza na 

pozemkoch vo vlastníctve manželov Repáňových, a to bez akéhokoľvek finančného vyporiadania.  
 B Schvaľuje : zámer zameniť nehnuteľnosti vo svojom výlučnom vlastníctve za nehnuteľnosť 

fyzickej osoby – manželov Milan Repáňa a Zdenky Repáňovej podľa § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a to  tak, že obec Porúbka zamení novovytvorené pozemky 

CKN vo svojom výlučnom vlastníctve (v podiele 1/1) v  k.ú. Porúbka, obec Porúbka, okres Žilina: 
3. Parcelné číslo 2325/2, druh zastavaná plocha o výmere 20 m2, 
4. Parcelné číslo 2354/6, druh zastavaná plocha o výmere 18 m2, 
ktoré vznikli na základe geometrického plánu vyhotoveného Edita Murínová, zo dňa 14.09.2021 

za novovytvorené pozemky CKN v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (v podiele 1/1) Milana 

Repáňa, rod. Repáň, nar. 04.06.1970, trvale bytom Stodolova 3432/6, 010 15 Žilina a Zdenky 

Repáňovej rod. Salajová, nar. 07.09.1970, trvale bytom Stodolova 3432/6, 010 15 Žilina (ďalej len 

„manželia Repáňovi“) v k.ú. Porúbka, obec Porúbka, okres Žilina 
3. Parcelné číslo 198/4 záhrada o výmere 22 m2, 
4. Parcelné číslo 198/5  zastavaná plocha o výmere 11 m2 
ktoré vznikli na základe geometrického plánu vyhotoveného Edita Murínová, zo dňa 14.09.2021 

za účelom usporiadania vlastníckych vzťahov pod miestnou komunikáciou, ktorá sa nachádza na 

pozemkoch vo vlastníctve manželov Repáňových, a to bez akéhokoľvek finančného vysporiadania.  
C. Poveruje : starostu obce k právnym úkonov ohľadom zámeny nehnuteľnosti vo svojom výlučnom 

vlastníctve za nehnuteľnosti fyzických osôb . 
 hlasovanie : 
prítomní:                     5  

   za:  Peter Mikunda, Mgr.Jaroslava Brodňanová, Ing. Peter Brodňan, Lukáš Brodňan, Stanislav Koleno      
              proti: 0 

   zdržal sa: 0   
 
                                                                                                                                Igor Frko 
                                                                                                                                                        starosta obce 
 



 

 

 

                  

     

                                  

 K bodu 7/  Zámer zameniť nehnuteľnosti vo svojom výlučnom vlastníctve za nehnuteľnosti 
    fyzických osôb – Ing.Miriam Lysej 
 

 

                                                            Uznesenie č. 7/XIII/21 
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :                                                       
A. prerokovalo : zámer zameniť nehnuteľnosti vo svojom výlučnom vlastníctve za nehnuteľnosť 

fyzickej osoby – Ing. Miriam Lysej podľa § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov a to  tak, že obec Porúbka zamení novovytvorené pozemky CKN vo svojom 

výlučnom vlastníctve (v podiele 1/1) v  k.ú. Porúbka, obec Porúbka, okres Žilina: 
Parcelné číslo 2354/5, druh ostatné plochy o výmere 37 m2, 
Parcelné číslo 2354/4 druh ostatné plochy o výmere 53 m2, 
ktoré vznikli na základe geometrického plánu vyhotoveného Edita Murínová, zo dňa 14.09.2021 
za novovytvorený pozemok CKN vo výlučnom vlastníctve  (v podiele 1/1) Ing. Miriam Lysej rod. 

Kráľová, nar. 04.09.1978, trvale bytom  Porúbka 44, 013 11 Porúbka v  k.ú. Porúbka, obec Porúbka, 

okres Žilina parcelné číslo 189/2 záhrada o výmere 44 m2, ktorý vznikol na základe geometrického 

plánu vyhotoveného Edita Murínová, zo dňa 14.09.2021 za účelom usporiadania vlastníckych vzťahov 

pod miestnou komunikáciou, ktorá sa nachádza na pozemku vo vlastníctve Ing. Miriam Lysej, s tým, 

že za rozdiel vo výmere (46 m2) uhradí Ing. Miriam Lysá obci Porúbka finančné vyrovnanie vo výške 

20 EUR/ 1 m2. 
B. schvaľuje: zameniť nehnuteľnosti vo svojom výlučnom vlastníctve za nehnuteľnosť fyzickej 

osoby – Ing. Miriam Lysej podľa § 9a ods. 8. písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov a to  tak, že obec Porúbka zamení novovytvorené pozemky CKN vo svojom výlučnom 

vlastníctve (v podiele 1/1) v  k.ú. Porúbka, obec Porúbka, okres Žilina: 
Parcelné číslo 2354/5, druh ostatné plochy o výmere 37 m2, 
Parcelné číslo 2354/4 druh ostatné plochy o výmere 53 m2, 
ktoré vznikli na základe geometrického plánu vyhotoveného Edita Murínová, zo dňa 14.09.2021 
 

za novovytvorený pozemok CKN vo výlučnom vlastníctve  (v podiele 1/1) Ing. Miriam Lysej rod. 

Kráľová, nar. 04.09.1978, trvale bytom  Porúbka 44, 013 11 Porúbka v  k.ú. Porúbka, obec Porúbka, 

okres Žilina parcelné číslo 189/2 záhrada o výmere 44 m2, ktorý vznikol na základe geometrického 

plánu vyhotoveného Edita Murínová, zo dňa 14.09.2021 za účelom usporiadania vlastníckych vzťahov 

pod miestnou komunikáciou, ktorá sa nachádza na pozemku vo vlastníctve Ing. Miriam Lysej, s tým, 

že za rozdiel vo výmere (46 m2) uhradí Ing. Miriam Lysá obci Porúbka finančné vyrovnanie vo výške 

20 EUR/ 1 m2. .  Cena pozemku ( 20,00 € / m2 ) je v čase a v mieste zámeny obvyklá. 
 

C. Poveruje : starostu obce k právnym úkonov ohľadom zámeny nehnuteľnosti vo svojom výlučnom 

vlastníctve za nehnuteľnosti fyzických osôb . 
  Hlasovanie : 
prítomní:                     5 

   za:  Peter Mikunda, Mgr.Jaroslava Brodňanová, Ing. Peter Brodňan, Lukáš Brodňan, Stanislav Koleno      
              proti: 0 
              zdržal sa: 0   

                                                                                                                        Igor Frko 

                                                                                                                                 starosta obce 

     

 

 



 

 

 

                  

     

                                  

k bodu 8 / Návrh memoranda o spolupráci obce Porúbka a mesta Žilina ( Európske     hlavné mesto  

kultúry 2026 ). 
 

 

                                                        Uznesenie č. 8/XIII/21 

 
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :                                                       
A. prerokovalo :  Návrh memoranda o spolupráci obce Porúbka a mesta Žilina ( Európske hlavné 

mesto  kultúry 2026 ). 
 

 B. Konštatuje : na schválenie  memoranda o spolupráci obce Porúbka a mesta Žilina ( Európske 

hlavné mesto  kultúry 2026 ) potrebuje viac informácií o kultúrnych podujatiach . Tento bod OZ 

presúva na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva . 
 

 
    Hlasovanie : 

prítomní:                     5 
   za:  Peter Mikunda, Mgr.Jaroslava Brodňanová, Ing. Peter Brodňan, Lukáš Brodňan, Stanislav Koleno      

              proti: 0 
              zdržal sa: 0       

 

                                                                                                                        Igor Frko 

                                                                                                                                 starosta obce 

 k bodu 9 / návrh na preplatenie časti  dovolenky p. Frko Juraj, trvale bytom Porúbka124, 

                  013 11 Porúbka 

 

 

                                                        Uznesenie č. 9/XIII/21 

 
Obecné zastupiteľstvo v Porúbke :                                                       
A. prerokovalo :  návrh na preplatenie časti  dovolenky  pánovi Jurajovi Frkovi , trvale bytom 

Porúbka 124, 013 11 Porúbka,  nevyčerpanej dovolenky za 5,5 dňa po ukončení pracovného pomeru .  
 

 B. schvaľuje :  schvaľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky  pánovi Jurajovi Frkovi, trvale bytom 
                             Porúbka 124, 013 11 Porúbka   za 5,5 dňa  po ukončení pracovného pomeru .  
    Hlasovanie : 

prítomní:                     5 
   za:  Peter Mikunda, Mgr.Jaroslava Brodňanová, Ing. Peter Brodňan, Lukáš Brodňan, Stanislav Koleno      

              proti: 0 
              zdržal sa: 0  

                                                                                                                        Igor Frko 

                                                                                                                                 starosta obce 

 

 



 

 

 

                  

     

                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 10. Diskusia 

 11.Návrh uznesenia 

 12. Záver                                                                                                                         
 

                                                                                                         

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

navrhovatelia  uznesenia:                                                     

vyvesené: 30.09.2021 

zvesené:   15.10.2021                                                                                                               

                                                                                                                                            Igor Frko 
                                                                                                                   starosta obce                                                                                                                                                                  


