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Zápisnica 

z XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhorodi, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 19. decembra (pondelok) 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. Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2015 

5a) Návrh konsolidovanej výročnej správy obce za rok 2015 

5b) Správa audítora štatutárnemu orgánu obce Podhoroď 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2017 

7. Návrh rozpočtového opatrenia na rok 2016  

8. Rozpočet obce na rok 2017 a viacročný rozpočet obce na roky 2018-2019 

8a) Návrh rozpočtu obce na rok 2017 a viacročného rozpočtu obce na roky 2018-2019 

8b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 a viacročného rozpočtu obce na 

      roky 2018-2019 

9. Schválenie podmienok nájmu v priestoroch OZS pre garáže 

10. Schválenie podmienok nájmu a vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom pod bytovým domom 
a okolím v areáli OZS.  

11. Informácie pre poslancov obce ohľadom projektu MINIDCOM+ 

12. Oslobodenie dane od psa - žiadosť 

13. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva 

14. Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku 

15. Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie 

16. Vnútorný predpis pre vedenie pokladnice 

17. Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva  

18. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Podhoroď 

19. Diskusia 

20. 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. Milan Ivaniš a p. Matúš Karatník. O tomto 

návrhu poslanci hlasovali.  

Starosta informoval o výsledku hlasovania: 

Prezentovaných: 4 poslanci 

Za: 4   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Maroš Osif, Milan Ivaniš, 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. Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2015 

5a) Návrh konsolidovanej výročnej správy obce za rok 2015 

5b) Správa audítora štatutárnemu orgánu obce Podhoroď 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2017 

7. Návrh rozpočtového opatrenia na rok 2016  

8. Rozpočet obce na rok 2017 a viacročný rozpočet obce na roky 2018-2019 

8a) Návrh rozpočtu obce na rok 2017 a viacročného rozpočtu obce na roky 2018-2019 

8b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 a viacročného rozpočtu obce na 

      roky 2018-2019 

9. Schválenie podmienok nájmu v priestoroch OZS pre garáže 

10. Schválenie podmienok nájmu a vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom pod bytovým domom 
a okolím v areáli OZS.  

11. Informácie pre poslancov obce ohľadom projektu MINIDCOM+ 

12. Oslobodenie dane od psa - žiadosť 

13. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva 

14. Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku 

15. Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie 

16. Vnútorný predpis pre vedenie pokladnice 

17. Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva  

18. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Podhoroď 

19. Diskusia 

20. Záver 
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Starosta informoval o výsledku hlasovania: 

Prezentovaných: 4 poslanci 

Za: 4   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Maroš Osif, Milan Ivaniš, 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.  

Starosta informoval o výsledku hlasovania: 

Prezentovaných: 4 poslanci 

Za: 4   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Maroš Osif, Milan Ivaniš, Slavomír Komár, Matúš Karatník 

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

 

5. Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2015 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom  konsolidovanej výročnej správy obce 

za rok 2015 a so správou audítora pre štatutárny orgán obce Podhoroď. O tomto návrhu 

a správe audítora poslanci hlasovali.  

Prezentovaných: 4 poslanci 

Za: 4    proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Maroš Osif, Milan Ivaniš, Slavomír Komár, Matúš Karatník 

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

na vedomie.   

 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2017 

Starosta obce požiadal prítomnú hlavnú kontrolórku obce p. Agátu Mižákovú, aby 

oboznámila prítomných s návrhom  plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. 

polrok 2017. O tomto návrhu poslanci hlasovali.  

Prezentovaných: 4 poslanci 

Za: 4    proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Maroš Osif, Milan Ivaniš, Slavomír Komár, Matúš Karatník 

Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, že poslanci návrh schválili . 
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7. Návrh rozpočtového opatrenia na rok 2016 

 Starosta oboznámil poslancov s návrhom rozpočtového opatrenia na rok 2016, ako aj 

s rozpočtovým opatrením starostu obce č. 1/2016 zo dňa 12.12.2016. O tomto návrhu poslanci 

hlasovali.  

Starosta informoval o výsledku hlasovania: 

Prezentovaných: 4 poslanci 

Za: 4   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Maroš Osif, Milan Ivaniš, Slavomír Komár, Matúš Karatník 

Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, že návrh poslanci schválili a rozpočtové 

opatrenie starostu obce č. 1/2016 zobrali na vedomie.  

 

8. Rozpočet obce na rok 2017 a viacročný rozpočet obce na roky 2018-2019 

 Starosta oboznámil poslancov s návrhom Návrh rozpočtu obce na rok 2017 a 

viacročného rozpočtu obce na roky 2018-2019 a hlavná kontrolórka obce oboznámila 

prítomných so  svojím stanoviskom k návrhu rozpočtu obce na rok 2017 a viacročného 

rozpočtu obce na  roky 2018-2019.  O tomto návrhu a správe hlavnej kontrolórky poslanci 

hlasovali.  

Starosta informoval o výsledku hlasovania: 

Prezentovaných: 4 poslanci 

Za: 4   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Maroš Osif, Milan Ivaniš, Slavomír Komár, Matúš Karatník 

Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, že návrh poslanci schválili a stanovisko 

hlavnej kontrolórky zobrali na vedomie.  

  

9. Schválenie podmienok nájmu v priestoroch OZS pre garáže 

 Starosta oboznámil poslancov návrhom podmienok nájmu v priestoroch OZS pre 

garáže. Po krátkej diskusii o tomto návrhu poslanci hlasovali.  

Starosta informoval o výsledku hlasovania: 

Prezentovaných: 4 poslanci 

Za: 4   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Maroš Osif, Milan Ivaniš, Slavomír Komár, Matúš Karatník 

Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, že návrh poslanci schválili.    
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10. Schválenie podmienok nájmu a vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom 

pod bytovým domom a okolím v areáli OZS. 

 Starosta oboznámil poslancov návrhom podmienok nájmu a vysporiadania 

vlastníckych vzťahov k pozemkom pod bytovým domom a okolím v areáli OZS. Po diskusii o 

tomto návrhu poslanci hlasovali. 

Starosta informoval o výsledku hlasovania: 

Prezentovaných: 4 poslanci 

Za: 4   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Maroš Osif, Milan Ivaniš, Slavomír Komár, Matúš Karatník 

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

 

11. Informácie pre poslancov obce ohľadom projektu MINIDCOM+ 

Starosta oboznámil poslancov s informačnými podkladmi pre poslancov ohľadom 

projektu MINIDCOM+.  O týchto podkladoch poslanci hlasovali. 

Starosta informoval o výsledku hlasovania: 

Prezentovaných: 4 poslanci 

Za: 4   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Maroš Osif, Milan Ivaniš, Slavomír Komár, Matúš Karatník 

Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, že poslanci podklady projektu 

MINIDCOM+ zobrali na vedomie.     

 

12. Oslobodenie dane od psa – žiadosť 

 Starosta oboznámil poslancov s obsahom žiadosti o oslobodenie dane od psa. Po 

krátkej diskusii poslanci podali návrh, aby sa záležitosť oslobodenia dane od psa za 

služobných psov riešila až v návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce o dani za psa pre 

obdobie po roku 2017. O tomto návrhu poslanci hlasovali.  

Starosta informoval o výsledku hlasovania: 

Prezentovaných: 4 poslanci 

Za: 4   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Maroš Osif, Milan Ivaniš, Slavomír Komár, Matúš Karatník 

Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, že návrh poslanci schválili.    
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13. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva  

Starosta predložil poslancom návrh zásad odmeňovania poslancov Obecného 

zastupiteľstva obce Podhoroď. O tomto návrhu poslanci hlasovali.  

Starosta informoval o výsledku hlasovania: 

Prezentovaných: 4 poslanci 

Za: 4   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Maroš Osif, Milan Ivaniš, Slavomír Komár, Matúš Karatník 

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

 

14. Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku 

Starosta oboznámil prítomných s obsahom návrhu vnútorného predpisu o evidovaní, 

odpisovaní a účtovaní majetku. O tomto návrhu poslanci hlasovali.  

Starosta informoval o výsledku hlasovania: 

Prezentovaných: 4 poslanci 

Za: 4   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Maroš Osif, Milan Ivaniš, Slavomír Komár, Matúš Karatník 

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

 

15. Vnútorný predpis pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie 

Starosta oboznámil prítomných s obsahom návrhu vnútorného predpisu pre vnútorný 

obeh účtovných dokladov a finančné operácie. O tomto návrhu poslanci hlasovali.  

Starosta informoval o výsledku hlasovania: 

Prezentovaných: 4 poslanci 

Za: 4   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Maroš Osif, Milan Ivaniš, Slavomír Komár, Matúš Karatník 

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

 

16. Vnútorný predpis pre vedenie pokladnice 

Starosta oboznámil prítomných s obsahom návrhu vnútorného predpisu pre vedenie 

pokladnice. O tomto návrhu poslanci hlasovali.  

Starosta informoval o výsledku hlasovania: 

Prezentovaných: 4 poslanci 



7 
 

Za: 4   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Maroš Osif, Milan Ivaniš, Slavomír Komár, Matúš Karatník 

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

 

17. Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva  

Starosta oboznámil prítomných s obsahom návrhu vnútorného predpisu pre vedenie 

účtovníctva. O tomto návrhu poslanci hlasovali.  

Starosta informoval o výsledku hlasovania: 

Prezentovaných: 4 poslanci 

Za: 4   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Maroš Osif, Milan Ivaniš, Slavomír Komár, Matúš Karatník 

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

 

18. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Podhoroď 

Starosta obce informoval prítomných poslancov s návrhom vyhlásiť voľbu hlavného 

kontrolóra obce v súlade s platnou právnou úpravou a zároveň ich informoval o podmienkach 

voľby. O tomto návrhu poslanci hlasovali.  

Starosta informoval o výsledku hlasovania: 

Prezentovaných: 4 poslanci 

Za: 4   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Maroš Osif, Milan Ivaniš, Slavomír Komár, Matúš Karatník 

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

19.  Diskusia 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

20.  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: Milan Ivaniš, Matúš Karatník 

Zapisovateľ: PhDr. Ľuboslav Husnaj 


