UZNESENIE
Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závažnej Porube
Dňa 06.júla 2020

U z n e s e n i e č. 10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
I.

berie na vedomie

Správu o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky
Hlasovanie :
Za uznesenie hlasovali: Lucia Bačíková, Ing. Peter Iľanovský, Ivan Jačala, Ján Jambrich,
Stanislav Kuzma, Richard Macko, RSDr. Dušan Migaľa, Ing. Katarín Poliaková
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa:

U z n e s e n i e č. 11/2020
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
I.

schvaľuje

Návrh plánu práce a programu zasadnutí OCZ na II. polrok 2020
Hlasovanie :
Za uznesenie hlasovali: Lucia Bačíková, Ing. Peter Iľanovský, Ivan Jačala, Ján Jambrich,
Stanislav Kuzma, Richard Macko, RSDr. Dušan Migaľa, Ing. Katarín Poliaková
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa:

U z n e s e n i e č. 12/2020
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
I.

schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020
Hlasovanie :
Za uznesenie hlasovali: Lucia Bačíková, Ing. Peter Iľanovský, Ivan Jačala, Ján Jambrich,
Stanislav Kuzma, Richard Macko, RSDr. Dušan Migaľa, Ing. Katarín Poliaková

Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa:

U z n e s e n i e č. 13/2020
Obecné zastupiteľstvo v Závažnej Porube
Zmluva o zriadení združenia obcí s názvom „Združenie obcí - Cyklodoprava Horný Liptov“
Obecné zastupiteľstvo Obce Závažná Poruba v súlade s ustanoveniami § 20b zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

I.

prerokovalo

a) Zmluvu o zriadení združenia obcí s názvom „Združenie obcí - Cyklodoprava Horný
Liptov“ a účasť obce Závažná Poruba v tomto združení, ktorého: - predmetom činnosti je
podporovať rozvoj miestnej dopravy (cyklodoprava a cykloturistika) a rozvoj mobility a
miestneho cestovného ruchu vo forme vybudovania cyklochodníka a cyklotrasy spájajúcej
priamo i nepriamo mestá a obce, ktoré sú účastníkmi tejto zmluvy, a to najmä:
 zabezpečovať rozvoj cyklistickej infraštruktúry na území Liptova s podporou mobility a
cestovného ruchu,
 podporovať činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cyklodopravy a
cykloturistiky na území svojej pôsobnosti,
 presadzovať spoločné záujmy svojich členov,
 spolupracovať s orgánmi obcí pri rozvoji územia v rámci svojej pôsobnosti vrátane
spracúvania a realizácie programov jeho podpory a rozvoja,
 organizovať podujatia pre obyvateľov a návštevníkov,
 poskytovať svojim členom poradensko-konzultačné služby,
 spracúvať a predkladať projekty rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky a zabezpečovať ich
realizáciu,
 zastupovať a presadzovať záujmy jej členov vo vzťahu k tretím stranám, v záujme
získavania nenávratných finančných zdrojov a dotácií pre oblasť cyklodopravy,
 presadzovať trvalo udržateľný rozvoj jej členov. - účastníkmi zmluvy sú Mesto Liptovský
Mikuláš, Mesto Liptovský Hrádok, Obec Závažná Poruba, Obec Beňadiková, Obec Liptovský
Ján, Obec Uhorská Ves, Obec Podtureň, - sídlo bude Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský
Mikuláš.
b) Stanovy Združenia obcí - Cyklodoprava Horný Liptov, ktoré tvoria neoddeliteľnú
súčasť Zmluvy o zriadení združenia obcí.

II.

schvaľuje

Zmluvu o zriadení združenia obcí s názvom „Združenie obcí - Cyklodoprava Horný
Liptov“ a účasť obce Závažná Poruba v tomto združení.
Hlasovanie :
Za uznesenie hlasovali: Lucia Bačíková, Ing. Peter Iľanovský, Ivan Jačala, Ján Jambrich,
Stanislav Kuzma, Richard Macko, RSDr. Dušan Migaľa, Ing. Katarín Poliaková
Proti uzneseniu hlasovali:
Zdržali sa:

V Závažnej Porube dňa 13.07.2020

Ing. Pavel Beťko, v.r.
Starosta obce

