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Zápisnica 

z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhorodi, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 04. novembra  (pondelok) 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. Predaj majetku obce 

5. Čerpanie krátkodobého úveru – eurofondy Diskusia 

6. Návrh rozpočtového opatrenia na rok 2019 

7. Smernica o vnútornom systéme preverovania oznámení  

v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. 

8. Diskusia 

9. Záver 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil za zapisovateľa Janu Katrincovú  a za overovateľov zápisnice na 

toto zasadnutie navrhol poslancov p. Jána Motúza  a p. Dušana Hojku. O tomto návrhu 

poslanci hlasovali.  

Starosta informoval o výsledku hlasovania: 

Prezentovaných: 5 poslanci 
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Za: 5   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Jana Katrincová, Dušan Hojko, Matúš Hojko, Ján Motúz, 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 návrhu poslanci hlasovali. 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu zasadnutia 

4. Predaj majetku obce 

5. Čerpanie krátkodobého úveru – eurofondy Diskusia 

6. Návrh rozpočtového opatrenia na rok 2019 

7. Smernica o vnútornom systéme preverovania oznámení  

v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. 

8. Diskusia 

9. Záver 

Starosta informoval o výsledku hlasovania: 

Prezentovaných: 5 poslanci 

Za: 5   proti: 0     zdržalo sa: 0 

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

Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, poslanci návrh schválili.  

4. Predaj majetku obce   

Starosta oboznámil poslancov s postupom prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku 

priamym predajom: pozemok parc. č. C – KN 128/5 – ostatné plochy o výmere 500 m2, v 

katastrálnom území Podhoroď, zapísaný na LV č. 272 na katastrálnom odbore Okresného 

úradu Sobrance, na základe geometrického plánu č. 45353221-241/2018. Obec obdržala 

17.06.2019  jednu ponuku od potenionálneho kupujúceho p. Veroniky Kanalošovej, nar. 

.................., bytom Podhoroď 53, 072 64 Podhorod v celkovej hodnote 510,00 EUR 

(päťstodesať eur). Starosta obce navrhol odpredať uvedený pozemok za cenu podľa 

predloženej cenovej ponuky. O tomto návrhu poslanci po diskusii hlasovali. 
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Prezentovaných: 5 poslanci 

Za: 5   proti: 0     zdržalo sa: 0 

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

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

 

5. Čerpanie dlhodobého bankového úveru  

Starosta oboznámil poslancov s potrebou a návrhom čerpania  krátkodobého úveru - 

eurofondy vo výške 53 000,00 € poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko, a.s., so 

sídlom: Hodžova 11,  010 11 Žilina., Slovenská republika, IČO: 31575954, IČ DPH 

SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sa, Vložka 

číslo: 148/L za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou 

prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný 

úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu: Obnova a oprava systémov 

odvodňovacích zariadení v obci Podhoroď. O tomto návrhu poslanci po diskusii hlasovali. 

Prezentovaných: 5 poslanci 

Za: 5   proti: 0     zdržalo sa: 0 

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

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

 

6. Návrh rozpočtového opatrenia na rok 2019 

Starosta oboznámil poslancov s obsahom rozpočtového opatrenia starostu obce č. STA 

3/2019.  O tomto obsahu poslanci hlasovali. 

Prezentovaných: 5 poslanci 

Za: 5   proti: 0     zdržalo sa: 0 

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

Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, poslanci návrh rozpočtového opatrenia č. STA 

3/2019 zobrali na vedomie. 
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7. Smernica o vnútornom systéme preverovania oznámení  

Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom Smernice o vnútornom systéme 

preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.   O tomto obsahu poslanci hlasovali. 

Prezentovaných: 5 poslanci 

Za: 5   proti: 0     zdržalo sa: 0 

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

 

Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, poslanci návrh schválili.  

8.  Diskusia 

V diskusii sa prítomní venovali rozpracovaným projektom obce, vyhodnoteniu 

realizácie predošlých projektov aj reklamáciám prác, potrebe opraviť vodovod na cintoríne, 

vybudovaniu chodníka na cintoríne pre pochovávanie po novom, zriadeniu bezbariérovýho 

vchodu do domu smútku a prestrešeniu schodiska.  

9.  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: Ján Motúz, Dušan Hojko 

Zapisovateľ: Jana Katrincová 


