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Zápisnica 

z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhorodi, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 24. apríla  (streda) 2019 o 16.00 hod. v zasadacej 

miestnosti Obecného úradu v Podhorodi 

Prítomní: 

- podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 zápisnice 

1.  O t v o r e n i e  

 V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov starosta obce Anton Hricko otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

v Podhorodi,  na ktorom privítal poslancov a všetkých prítomných. 

 Starosta zároveň oboznámil prítomných s programom, ktorým by sa malo zasadnutie 

riadiť.  

Program:  

  

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Návrh rozpočtového opatrenia na rok 2019 

5. Správa z finančnej kontroly za II. polrok 2018  

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Podhoroď  za rok 2018 

7. Čerpanie dlhodobého bankového úveru 

8. Schválenie prevodu vlastníctva majetku obce 

9. Schválenie prevodu hnuteľného majetku obce 

10. Prenájom nebytových priestorov  

11. Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom  

12. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov za kalendárny rok 2018 

13. Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Podhoroď č. 7/2011 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým 

zdrojom 

14. Diskusia 

15. Záver 
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2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil za zapisovateľa p. PhDr. Ľuboslava Husnaja a za overovateľov 

zápisnice na toto zasadnutie navrhol poslancov p. Janu Katrincovú a p. Matúša Hojku. 

O tomto návrhu poslanci hlasovali.  

Starosta informoval o výsledku hlasovania: 

Prezentovaných: 4 poslanci 

Za: 4   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Jana Katrincová, Dušan Hojko, Matúš Hojko, Matúš Karatník 

Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, že zapisovateľ a overovatelia zápisnice boli 

zvolení podľa predloženého návrhu.  

 

3. Schválenie programu zasadnutia 

Starosta prečítal návrh programu zasadnutia. O tomto návrh poslanci hlasovali. 

Program:  

  

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Návrh rozpočtového opatrenia na rok 2019 

5. Správa z finančnej kontroly za II. polrok 2018  

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Podhoroď  za rok 2018 

7. Čerpanie dlhodobého bankového úveru 

8. Schválenie prevodu vlastníctva majetku obce 

9. Schválenie prevodu hnuteľného majetku obce 

10. Prenájom nebytových priestorov  

11. Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom  

12. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov za kalendárny rok 2018 

13. Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Podhoroď č. 7/2011 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým 

zdrojom 

14. Diskusia 

15. Záver 
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Starosta informoval o výsledku hlasovania: 

Prezentovaných: 4 poslanci 

Za: 4   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Jana Katrincová, Dušan Hojko, Matúš Hojko, Matúš Karatník 

Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, poslanci návrh schválili.  

 

4. Návrh rozpočtového opatrenia na rok 2019 

Starosta oboznámil poslancov s obsahom rozpočtových opatrení starostu obce č.  STA 

1/2019 a STA 2/2019 a rozpočtového opatrenia č. OcZ 1/2019.  O tomto obsahu poslanci 

hlasovali. 

Prezentovaných: 4 poslanci 

Za: 4   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Jana Katrincová, Dušan Hojko, Matúš Hojko, Matúš Karatník 

Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, poslanci obsah rozpočtových opatrení 

zobrali starostu obce na vedomie a schválili návrh rozpočtového opatrenia č. OcZ 1/2019.  

 

5. Správa z finančnej kontroly za II. polrok 2018 

Starosta oboznámil poslancov so správou z finančnej kontroly za II. polrok 2018.  

O tejto správe poslanci hlasovali. 

Prezentovaných: 4 poslanci 

Za: 4   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Jana Katrincová, Dušan Hojko, Matúš Hojko, Matúš Karatník 

Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, že poslanci správu zobrali na vedomie.  
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6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Podhoroď za rok 2018  

Starosta oboznámil poslancov so správou o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

obce Podhoroď za rok 2018. O tejto správe poslanci hlasovali.  

Prezentovaných: 4 poslanci 

Za: 4   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Jana Katrincová, Dušan Hojko, Matúš Hojko, Matúš Karatník 

Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, že poslanci správu zobrali na vedomie.  

 

7. Čerpanie dlhodobého bankového úveru  

Starosta oboznámil poslancov s potrebou čerpania dlhodobého bankového úveru vo 

výške 2975,23 € na výdavky spojené s rekonštrukciou budovy materskej školy. O tomto 

návrhu poslanci po diskusii hlasovali. 

Prezentovaných: 4 poslanci 

Za: 4   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Jana Katrincová, Dušan Hojko, Matúš Hojko, Matúš Karatník 

Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, že poslanci návrh schválili.  

 

8. Schválenie prevodu vlastníctva majetku obce 

Starosta oboznámil poslancov o postupe predaja pozemkov p. Pochaničovej. Zároveň 

informoval, že zmysle znaleckého posudku vypracovaného znaleckého posudku 

a geometrického plánu bola cena pozemkov stanovená v úhrne 1190,00 €. V tejto cene 

navrhuje predmetné pozemky odpredať.  Starosta obce informoval taktiež  o úmysle predať 

pozemok parc. č. CKN 128/5 - ostatné plochy vo výmere 500 m
2
 formou priameho predaja. 

O týchto návrhoch poslanci po diskusii hlasovali. 
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Prezentovaných: 4 poslanci 

Za: 4   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Jana Katrincová, Dušan Hojko, Matúš Hojko, Matúš Karatník 

Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, že poslanci návrhy schválili.  

 

9. Schválenie prevodu hnuteľného majetku obce  

Starosta oboznámil poslancov o zistení, že pri rekonštrukcii budovy Materskej školy 

v Podhorodi bol ako prebytočný majetok označený pôvodný vykurovací systém, ktorý ešte nie 

je plne odpísaný a po technickej stránke ešte funkčný. Navrhol ich vyradiť predajom a zvoliť 

formu priameho predaja. O tomto návrhu poslanci po diskusii hlasovali. 

Prezentovaných: 4 poslanci 

Za: 4   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Jana Katrincová, Dušan Hojko, Matúš Hojko, Matúš Karatník 

Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, že poslanci návrh schválili.  

 

10. Prenájom nebytových priestorov  

Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou p. Maroša Čuchtu o prenájom 

nebytového priestoru – budova bývalej školskej družiny v areáli MŠ Podhoroď v celkovej 

výmere 92 m2, ktorý plánuje využívať ako kanceláriu. Bolo navrhnuté žiadosti vyhovieť 

a určiť mesačné nájomné vo výške 30,00 €.  

Zároveň starosta obce informoval o potrebe upraviť podmienky nájmu v období od 

01.01.2019 do 31.03.2019 pre PARODENT, s.r.o. z dôvodu, že uvedený subjekt ukončuje 

svoju činnosť k 31.03.2019 a do tohto obdobia nevyužíval tieto priestory a podnikateľskú 

činnosť.  

Navrhol preto upraviť preddavky na plnenia (prevádzkové náklady) spojené s 

užívaním nebytových priestorov (voda, elektrina, odvoz TKO, vykurovanie a vyúčtovať len 

skutočne spotrebované množstvo. O týchto návrhoch poslanci hlasovali.  
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Prezentovaných: 4 poslanci 

Za: 4   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Jana Katrincová, Dušan Hojko, Matúš Hojko, Matúš Karatník 

Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, že poslanci návrhy schválili.  

 

11. Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 

Starosta oboznámil poslancov o potrebe zvýšenia ceny vodného na maximálnu cenu za 

výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, teda na 0,7571 €/m
3
 z dôvodu, že 

súčasná cena 0,66 €/m
3
  nepokryje zvýšené náklady spojené s vyšším počtom odberov vzoriek 

vody pitnej vody podľa platných právnych predpisov v súlade s programom monitorovania 

verejného vodovodu.  

Zvýšenie ceny po diskusii navrhol s účinnosťou od 01.01.2020.  O tomto návrhu 

poslanci po diskusii hlasovali. 

Prezentovaných: 4 poslanci 

Za: 4   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Jana Katrincová, Dušan Hojko, Matúš Hojko, Matúš Karatník 

Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, že poslanci návrh schválili.  

 

12. Oznámenie, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov za 

kalendárny rok 2018 

Starosta predložil svoje oznámenie, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

verejných funkcionárov za kalendárny rok 2018. O tomto oznámení poslanci po diskusii 

hlasovali. 

Prezentovaných: 4 poslanci 

Za: 4   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Jana Katrincová, Dušan Hojko, Matúš Hojko, Matúš Karatník 
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Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, že poslanci zobrali oznámenie na vedomie.  

 

13. Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Podhoroď č. 7/2011 o poplatkoch za 

znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 

Starosta oboznámil poslancov s obsahom protestu prokurátora, v ktorom je uvedené, 

že  Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2011 je potrebné zmeniť alebo zrušiť. Starosta navrhol 

uvedené nariadenie zrušiť.  O tomto návrhu poslanci po diskusii hlasovali. 

Prezentovaných: 4 poslanci 

Za: 4   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Jana Katrincová, Dušan Hojko, Matúš Hojko, Matúš Karatník 

Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, že poslanci návrh schválili.  

 

14.  Diskusia 

V diskusii sa prítomní venovali rozpracovaným projektom obce, vyhodnoteniu 

realizácie predošlých projektov, problémom so zabezpečením financovania Základnej školy v 

Podhorodi a aktuálnym postrehom zo života obce. 

 

15.  Záver 

Po prerokovaní všetkých bodov programu  starosta obce, Anton Hricko, poďakoval 

poslancom OcZ a všetkým prítomným za aktívnu účasť na  zasadnutí a zasadnutie ukončil. 

 

         Anton Hricko 

         starosta obce 

Overovatelia: Jana Katrincová, Matúš Hojko 

Zapisovateľ: PhDr. Ľuboslav Husnaj 


