
 
 
 

Uznesenie  č.  034 / 2018 

Obecné zastupiteľstvo  BERIE  NA  VEDOMIE 
Informáciu starostu obce  : 
 a)    -  o stave finančných prostriedkov obce 
        -  o búracích  prácach na budove s.č.  237 
        -  o výsledku kontroly  SAŽP  na  zbernom dvore 
 b)    správu finančnej komisie k čerpaniu rozpočtu za  I. polrok  roku  2018 
 c)    správu hlavného kontrolóra k čerpaniu rozpočtu za  I. polrok  roku  2018 
d)     návrh  rozpočtu  na roky  2019 - 2021 
 
 

Uznesenie  č.  035/ 2018 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
a) Program rokovania ( viď príloha ) 
b) Návrhovú komisiu, mandátovú v zložení : Mgr. Martin Staňo, Ing.Bohumila 

Donková 
c) Overovateľov zápisu : Marek Barcík, Katarína Lisáková  

 
 

Uznesenie  č.  036/ 2018 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
Čerpanie rozpočtu  za  I. polrok  roku 2018 
 
 

Uznesenie  č.  037/ 2018 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
Odpredaj pozemku  KNC  707/2  - zastavané plochy a nádvoria   o  výmere 13,0  m2 
v k.ú. Horná Poruba  , KNC 707/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere  1,0 m2 , 
v k.ú. Horná Poruba  , vyčlenené GP č. 3/2018, ktorý vypracoval  Beveling  s.r.o, 
v prospech Ladislava Pučeka a Oľgy Pučekovej rod. Staňovej, bytom Horná oruba 
24,  ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok je priľahlý k pozemkom vo 
vlastníctve žiadateľa a  na ktoré zasahujú stavby žiadateľov.  
Odpredajná cena sa stanovuje vo výške  5,00 €/m2, ktoré kupujúci uhradí pri podpise 
kúpnej zmluvy. 
Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti  hradí kupujúci. 
 
 

 
UZNESENIA 

Z  RIADNEHO  ZASADNUTIA  OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA  
konaného dňa  25. 10. 2018  o 19.00 hod. 

na obecnom úrade v Hornej Porube 
 



Uznesenie  č.  038/ 2018 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
Zámenu pozemkov v rámci  vysporiadania miestnej komunikácie   medzi  Obcou 
Horná Poruba  a Martinom Staňom, Horná Poruba  328: 
Spoluvlastnícke podiely Martina Staňa  na parcele KN C 1293/3 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 318 m2  zámenou  za  parcelu KN C  1292/16 – orná pôda 
o výmere  361 m2 vyčlenenú  GP č. 62/2018 z parcely KN E 5101.  
Rozdiel 43 m2 Obec Horná Poruba  odpredá Martinovi Staňovi.  Odpredajná cena sa 
stanovuje  vo výške 5,00 €/m2, ktoré  kupujúci  uhradí pri podpise zmluvy. 
Náklady spojené so zámenou a  prevodom nehnuteľnosti  hradí kupujúci. 
   

Uznesenie  č.  039/ 2018 

Obecné zastupiteľstvo  SCHVAĽUJE 
Odmenu poslancom  obecného zastupiteľstva  vo výške   150,00 € osobu 
Odmenu hlavnej kontrolórky vo výške  150,00 € 
 

Uznesenie  č.  040/ 2018 

Obecné zastupiteľstvo  RUŠÍ 
Uznesenie  č.  030/2018 
Uznesenie  č.  031/2018 
 

Uznesenie  č.  041/ 2018 

Obecné zastupiteľstvo  UKLADÁ 
Komisii kultúry, vzdelávania a športu  pripraviť  VZN o kronike  obce   

 

Overovatelia zápisnice : 

Marek Barcík                ................................................... 
Katarína Lisáková            ................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
         Ing. Milan  Staňo 
           starosta  obce 
 

 



 


