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Zápisnica 

z XIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhorodi, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 6. júna (pondelok) o 14.00 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. Informácia o plnení uznesení 

5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Podhoroď na II. polrok 2016 

7. Smernica o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Podhoroď 

a) Smernica o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Podhoroď 

b) Schválenie poslanca Obecného zastupiteľstva výkonom finančnej kontroly každej finančnej operácie  

   a finančnej kontroly na mieste podľa základných pravidiel finančnej kontroly spolu so starostom obce 

8. Prevod správy majetku obce 

9. Vyradenie majetku obce 

10. Zmena rozpočtu obce na rok 2016 

11. Záverečný účet obce za rok 2015 

a) Návrh záverečného účtu obce za rok 2015 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2015  

12. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára 

13. Všeobecne záväzné nariadenie obce Podhoroď č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Podhoroď 

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. Jana Katrincová a p. Maroš Osif. O tomto 

návrhu poslanci hlasovali.  

Starosta informoval o výsledku hlasovania: 

Prezentovaných: 3 poslanci 

Za: 3   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Jana Katrincová, Maroš Osif, 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. Informácia o plnení uznesení 

5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Podhoroď na II. polrok 2016 

7. Smernica o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Podhoroď 

a) Smernica o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Podhoroď 

b) Schválenie poslanca Obecného zastupiteľstva výkonom finančnej kontroly každej finančnej operácie  

   a finančnej kontroly na mieste podľa základných pravidiel finančnej kontroly spolu so starostom obce 

8. Prevod správy majetku obce 

9. Vyradenie majetku obce 

10. Zmena rozpočtu obce na rok 2016 

11. Záverečný účet obce za rok 2015 

a) Návrh záverečného účtu obce za rok 2015 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2015  

12. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára 

13. Všeobecne záväzné nariadenie obce Podhoroď č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Podhoroď 

14. Diskusia 

15. Záver 
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Starosta informoval o výsledku hlasovania: 

Prezentovaných: 3 poslanci 

Za: 3   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Jana Katrincová, Maroš Osif, Matúš Karatník 

Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, poslanci návrh schválili.  

 

4. Správa o plnení uznesení 

 Starosta stručne informoval prítomných o plnení prijatých uznesení.  

 

5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015 

Starosta vyzval hlavnú kontrolórku obce p. Agátu Mižákovú, aby predložila správu 

o kontrolnej činnosti za rok 2015. O tejto správe poslanci hlasovali.  

Prezentovaných: 3 poslanci 

Za: 3    proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Jana Katrincová, Maroš Osif, Matúš Karatník 

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

 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Podhoroď na II. polrok 

2016 

 Hlavná kontrolórka obce prečítala návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

obce Podhoroď na II. polrok 2016. O tomto návrhu poslanci hlasovali.  

Prezentovaných: 3 poslanci 

Za: 3    proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Jana Katrincová, Maroš Osif, Matúš Karatník 

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

 

7. Smernica o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Podhoroď 

 Starosta prečítal smernicu o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti 

obce Podhoroď a zároveň navrhol schváliť  poslanca Obecného zastupiteľstva p. Janu 

Katrincovú výkonom finančnej kontroly každej finančnej operácie a finančnej kontroly na 

mieste podľa základných pravidiel finančnej kontroly spolu so starostom obce. O správe a o 

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, Maroš Osif, Matúš Karatník 

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

schválili. 

8. Prevod správy majetku obce 

Starosta informoval o návrhu vykonať prevod správy majetku obce HIM – odstránenie 

havarijného stavu kotolne v zostatkovej cene 37354,06 EUR a prevod správy majetku obce do 

správy ZŠ Podhoroď plynový sporák s rúrou P+E 2430,00 EUR a krájač zeleniny 804,06 

EUR. O tomto návrhu poslanci hlasovali.  

Starosta informoval o výsledku hlasovania: 

Prezentovaných: 3 poslanci 

Za: 3   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Jana Katrincová, Maroš Osif, Matúš Karatník 

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

 

9. Vyradenie majetku obce 

 Starosta informoval v návrhu  o úmysle vyradiť majetok obce HIM – 

odstránenie havarijného stavu kotolne v zostatkovej cene 37354,06 EUR  likvidáciou, 

O tomto návrhu poslanci hlasovali.  

Starosta informoval o výsledku hlasovania: 

Prezentovaných: 3 poslanci 

Za: 3   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Jana Katrincová, Maroš Osif, Matúš Karatník 

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

 

10. Zmena rozpočtu obce 

 Starosta oboznámil poslancov s návrhom zmeny rozpočtu obce na rok 2016. O tomto 

návrhu poslanci hlasovali.  

O tomto návrhu poslanci hlasovali.  

Starosta informoval o výsledku hlasovania: 

Prezentovaných: 3 poslanci 

Za: 3   proti: 0     zdržalo sa: 0 
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Za: Jana Katrincová, Maroš Osif, Matúš Karatník 

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

 

11. Záverečný účet obce za rok 2015 

 Starosta oboznámil s návrhom záverečného účtu obce za rok 2015 ako aj so 

stanoviskom hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce za rok 2015.  O tomto 

návrhu a stanovisku hlavného kontrolóra poslanci hlasovali.  

O tomto návrhu poslanci hlasovali.  

Starosta informoval o výsledku hlasovania: 

Prezentovaných: 3 poslanci 

Za: 3   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Jana Katrincová, Maroš Osif, Matúš Karatník 

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 

2015.  

 

12. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného 

funkcionára 

 Starosta oboznámil prítomných s svojím oznámením funkcií, zamestnaní, činností a 

majetkových pomerov verejného funkcionára.  O tomto oznámení poslanci hlasovali.  

O tomto návrhu poslanci hlasovali.  

Starosta informoval o výsledku hlasovania: 

Prezentovaných: 3 poslanci 

Za: 3   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Jana Katrincová, Maroš Osif, Matúš Karatník 

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

 

13. Všeobecne záväzné nariadenie obce Podhoroď č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Podhoroď  

Starosta oboznámil prítomných s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia obce 

Podhoroď č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Podhoroď. O tomto návrhu poslanci hlasovali.  

O tomto návrhu poslanci hlasovali.  
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Starosta informoval o výsledku hlasovania: 

Prezentovaných: 3 poslanci 

Za: 3   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Jana Katrincová, Maroš Osif, Matúš Karatník 

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

14.  Diskusia 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

  

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, Maroš Osif 

Zapisovateľ: PhDr. Ľuboslav Husnaj 


