U Z N E S E N I E č. 5/2018
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa 23.10.2018
o 18,00 hod. v sále kultúrneho domu
Obecné zastupiteľstvo:
A. Berie na vedomie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Informáciu o cenovej ponuke na plynofikáciu futbalových kabín.
Informáciu o žiadostiach organizácií z obce na financovanie z rozpočtu v r. 2019.
Informáciu o investíciách do majetku obce v súvislosti s ukončením volebného obdobia.
Návrh kultúrno-športových akcií v roku 2019.
Informáciu o zapracovaní autobusovej zastávky Lazany do Zoznamu prestupov a úpravy
cestovného poriadku.
Informáciu o odovzdaní návrhu Programu odpadového hospodárstva obce na schválenie na
OÚ – odbor starostlivosti o životné prostredie Prievidza.
Informáciu o finančných nákladoch na pohreb nášho občana – bezdomovca.
Informáciu o administratívnej, finančnej a fyzickej kontrole SIEA na čerpanie prostriedkov
EÚ – zateplenie a výmena strechy na budove Obecného úradu a kultúrneho domu Poruba.
Správu hlavného kontrolóra obce z vykonanej kontroly plnenia ukladacích
a doporučovacích uznesení schválených na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

B. Určuje:
C. Zriaďuje:
D. Vyhlasuje:
E. Schvaľuje:
1. Odpredaj nepotrebného majetku obce novovzniknutú parcelu č. 141/67, registra C KN vo
výmere 166 m2 z celkovej výmery parcely č. 141/9 410 m2, druh pozemku – zastavané plochy a
nádvoria, k. ú. Poruba, evidovanej na LV č. 1 a parcelu č. 150/1, registra E KN vo výmere 38
m2, druh pozemku – záhrada, k. ú. Poruba, evidovanej na LV č. 1733 občanovi Jaroslavovi
Gebrlínovi, bytom Poruba č. d. 55 za cenu 3,30 €/m2 v zmysle zákona č. 138/1991 § 9a, odsek
8, písm. e), nakoľko ide o pozemky, ktoré nie sú použiteľné na účely pre potreby obce a nie sú
ani udržiavané. Náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu, zavkladovanie do
katastra nehnuteľností a vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy hradí v plnej výške kupujúci..
2. Zámer odpredaja nepotrebného majetku obce, časti parcely č. 137/1 – zastavané plochy,
registrovanej na LV č. 1733, o výmere 20 m2, za účelom obslužnej plochy k zámeru
vybudovania garáže a skladu náradia. Predmetných 20 m2 bude geometrickým plánom na
náklady kupujúceho vyňatých z celkovej výmery 1151 m2.
3. Prenájom časti parcely CKN 137/1 KÚ Poruba – zastavané plochy, vo výmere 36 m2 a časti
z parcely č. 170 – zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 14 m2, za účelom výstavby garáže
pre potreby Lesného a urbárskeho pozemkového spoločenstva Poruba. Celkom prenajatá plocha
vo výmere 50 m2 bude s Obcou Poruba zámennou zmluvou odpočítaná od prenajatej parcely č.
131 a 134/1 KÚ Poruba, vedené na LV 1337, na ktorých je postavená telocvičňa sociálne
zariadenie Obce Poruba a majiteľom ktorých pozemkov je Lesné a urbárske pozemkové
spoločenstvo Poruba.
4. Žiadosť Spojenej školy internátnej Prievidza o finančný príspevok za 1 našu občianku a to vo
výške 100,00 €.

5. Program odpadového hospodárstva obce Poruba na roky 2016 – 2020,
F. Ukladá:
G. Odporúča:
H. Zamieta:
CH. Ruší:
1. Uznesenie č. 6/2017/E/7 – prenájom časti parcely CKN 137/1 KÚ Poruba vo výmere 25 m2
pre Lesné a urbárske pozemkové spoločenstvo Poruba za účelom výstavby prístrešku pre
auto a náradie spoločenstva a to zámenou – vzájomným zápočtom za prenajaté parcely pre
obec v rovnakej výmere.
I. Volí:

V Porube, dňa 23.10. 2018
Zapísala: Ing. Helena Čavojská

Ing. Helena Čavojská
starostka obce

