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Zápisnica 

z XVII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhorodi, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 30. júna (piatok) 2017 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 obecného zastupiteľstva 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Správa o činnosti úradu 

5. Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2017 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 

7. Záverečný účet obce za rok 2016 

a) Návrh záverečného účtu obce za rok 2016 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016 

8. Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2016 

8a) Návrh konsolidovanej výročnej správy obce za rok 2016 

8b) Správa audítora štatutárnemu orgánu obce Podhoroď 

 

9. Návrh rozpočtového opatrenia na rok 2017  

10. Odpredaj majetku vo vlastníctve obce 

11. Povodňový plán záchranných prác 

12. Diskusia 

13. Záver 

 

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 Karatníka. 

O tomto návrhu poslanci hlasovali.  

Starosta informoval o výsledku hlasovania: 
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Prezentovaných: 3 poslanci 

Za: 3   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Jana Katrincová, Slavomír Komár, 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 obecného zastupiteľstva 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Správa o činnosti úradu 

5. Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2017 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 

7. Záverečný účet obce za rok 2016 

a) Návrh záverečného účtu obce za rok 2016 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016 

8. Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2016 

8a) Návrh konsolidovanej výročnej správy obce za rok 2016 

8b) Správa audítora štatutárnemu orgánu obce Podhoroď 

 

9. Návrh rozpočtového opatrenia na rok 2017  

10. Odpredaj majetku vo vlastníctve obce 

11. Povodňový plán záchranných prác 

12. Diskusia 

13. Záver 

Starosta informoval o výsledku hlasovania: 

Prezentovaných: 3 poslanci 

Za: 3   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Jana Katrincová, Slavomír Komár, Matúš Karatník 

Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, poslanci návrh schválili.  

 

4. Správa o činnosti úradu 

 Starosta stručne informoval prítomných o činnosti úradu. O tejto správe poslanci 

hlasovali.  
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Starosta informoval o výsledku hlasovania: 

Prezentovaných: 3 poslanci 

Za: 3   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Jana Katrincová, Slavomír Komár, Matúš Karatník 

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

 

 

5. Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2017 

Starosta obce oboznámil prítomných so správou z o kontrolnej činnosti za I. polrok 

2017. O tejto správe poslanci hlasovali.  

Prezentovaných: 3 poslanci 

Za: 3   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Jana Katrincová, Slavomír Komár, Matúš Karatník 

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

 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 

2017. O tomto návrhu poslanci hlasovali.  

Prezentovaných: 3 poslanci 

Za: 3   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Jana Katrincová, Slavomír Komár, Matúš Karatník 

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

 

7. Záverečný účet obce za rok 2016 

 Starosta oboznámil s návrhom záverečného účtu obce za rok 2016 ako aj so 

stanoviskom hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2016.  O tomto 

návrhu a stanovisku hlavného kontrolóra poslanci hlasovali.  

O tomto návrhu poslanci hlasovali. 

Prezentovaných: 3 poslanci 

Za: 3   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Jana Katrincová, Slavomír Komár, Matúš Karatník 
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Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, že návrh poslanci schválili bez výhrad 

a zobrali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 

2016.  

8. Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2016 

 Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom  konsolidovanej výročnej 

správy obce za rok 2016 a so správou audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo 

obce Podhoroď. O tomto návrhu a správe audítora poslanci hlasovali.  

Starosta informoval o výsledku hlasovania: 

Prezentovaných: 3 poslanci 

Za: 3   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Jana Katrincová, Slavomír Komár, Matúš Karatník 

Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, že poslanci návrh schválili a správu audítora zobrali 

na vedomie.   

9. Návrh rozpočtového opatrenia na rok 2017 

 Starosta oboznámil poslancov s návrhom rozpočtového opatrenia č. 2 na rok 2017. 

O tomto návrhu poslanci hlasovali.  

Starosta informoval o výsledku hlasovania: 

Prezentovaných: 3 poslanci 

Za: 3   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Jana Katrincová, Slavomír Komár, Matúš Karatník 

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

10. Odpredaj majetku vo vlastníctve obce  

Starosta oboznámil prítomných s postupom pri odpredaji nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve obce ako aj o výsledku zámeru a predloženej cenovej ponuke. Navrhol predať 

pozemok parc. č. C – KN 128/1 – ostatné plochy o výmere 868 m2, v katastrálnom území 

Podhoroď, zapísaný na LV  č. 272 na katastrálnom odbore Okresného úradu Sobrance, na 

základe geometrického plánu č. 45353221-134/2017, kúpna cena pozemku bola stanovená 

znaleckým posudkom č. 90/2017 na cenu 1,14 €/m2, celkom 990,00 €,  formou priameho 

predaja záujemcovi Martinovi Kanalošovi, bytom Podhoroď 10, 072 64  Podhoroď, za cenu 

1,14 €/m2, celkom 990,00 €. Kupujúci bude taktiež povinný uhradiť všetky náklady spojené s 

prevodom nehnuteľnosti a obstaraním geometrického plánu a znaleckého posudku. O tomto 

návrhu poslanci hlasovali.  

Starosta informoval o výsledku hlasovania: 
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Prezentovaných: 3 poslanci 

Za: 3   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Jana Katrincová, Slavomír Komár, Matúš Karatník 

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

  

11. Povodňový plán záchranných prác 

Starosta oboznámil prítomných s obsahom návrhu vnútorného predpisu: Povodňový 

plán záchranných prác. O tomto návrhu poslanci hlasovali.  

Starosta informoval o výsledku hlasovania: 

Prezentovaných: 3 poslanci 

Za: 3   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Jana Katrincová, Slavomír Komár, Matúš Karatník 

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

 

12.  Diskusia 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 

13.  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 Karatník 

 

 

Zapisovateľ: PhDr. Ľuboslav Husnaj 


