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Zápisnica 

z XIX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhorodi, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 13.decembra (streda) 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. Návrh rozpočtového opatrenia na rok 2017  

5. Rozpočet obce na rok 2018 a viacročný rozpočet na roky 2019-2020 

5a) Návrh rozpočtu obce na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2019-2020 

5b) Stanovisko hlavného kontrolóra obce o návrhu rozpočtu obce  

6. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území 

obce Podhoroď  

8. Prenájom priestorov vo vlastníctve obce  

9. Prevod vlastníctva majetku obce 

10. Diskusia 

11. 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. Slavomíra Komára. 

O tomto návrhu poslanci hlasovali.  

Starosta informoval o výsledku hlasovania: 

Prezentovaných: 4 poslanci 

Za: 4   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Jana Katrincová, Slavomír Komár, Matúš Karatník, Maroš Osif 

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. Návrh rozpočtového opatrenia na rok 2017  

5. Rozpočet obce na rok 2018 a viacročný rozpočet na roky 2019-2020 

5a) Návrh rozpočtu obce na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2019-2020 

5b) Stanovisko hlavného kontrolóra obce o návrhu rozpočtu obce  

6. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území 

obce Podhoroď  

8. Prenájom priestorov vo vlastníctve obce  

9. Prevod vlastníctva majetku obce 

10. Diskusia 

11. Záver 

Starosta informoval o výsledku hlasovania: 

Prezentovaných: 4 poslanci 

Za: 4   proti: 0     zdržalo sa: 0 
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Za: Jana Katrincová, Slavomír Komár, Matúš Karatník, Maroš Osif 

Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, poslanci návrh schválili.  

 

4. Návrh rozpočtového opatrenia na rok 2017 

 Starosta oboznámil poslancov s návrhom rozpočtového opatrenia č. 4 na rok 2017. 

O tomto návrhu poslanci hlasovali.  

Starosta informoval o výsledku hlasovania: 

Prezentovaných: 4 poslanci 

Za: 4   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Jana Katrincová, Slavomír Komár, Matúš Karatník, Maroš Osif 

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

 

5. Rozpočet obce na rok 2018 a viacročný rozpočet obce na roky 2019-2020 

 Starosta oboznámil poslancov s návrhom Návrh rozpočtu obce na rok 2018 a 

viacročného rozpočtu obce na roky 20192020 a hlavná kontrolórka obce oboznámila 

prítomných so  svojím stanoviskom k návrhu rozpočtu obce na rok 2018 a viacročného 

rozpočtu obce na  roky 2019-2020.  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: Jana Katrincová, Slavomír Komár, Matúš Karatník, Maroš Osif 

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

hlavnej kontrolórky zobrali na vedomie.  

 

6. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 

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

2018. O tomto návrhu poslanci hlasovali.  

Prezentovaných: 4 poslanci 

Za: 4   proti: 0     zdržalo sa: 0 
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Za: Jana Katrincová, Slavomír Komár, Matúš Karatník, Maroš Osif 

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

 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2017 o správe a prevádzkovaní  

    pohrebiska na území obce Podhoroď  

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom Všeobecne záväzného nariadenia obce 

č. 3/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Podhoroď. O tomto návrhu 

poslanci hlasovali.  

Prezentovaných: 4 poslanci 

Za: 4   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Jana Katrincová, Slavomír Komár, Matúš Karatník, Maroš Osif 

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

 

8. Prenájom priestorov vo vlastníctve obce  

Starosta obce oboznámil so žiadosťou o prenájom priestorov v suteréne budovy OcÚ 

a KD. V následnej diskusii bol vytvorený návrh, aby mesačné nájomné bolo určené vo výške 

10,00 €. O tomto návrhu poslanci hlasovali.  

Prezentovaných: 4 poslanci 

Za: 4   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Jana Katrincová, Slavomír Komár, Matúš Karatník, Maroš Osif 

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

 

9. Prevod vlastníctva majetku obce 

Starosta obce oboznámil so žiadosťou o prenájom  pozemku vo vlastníctve obce, ktorý 

adresoval p. Igor Toder.  Z následnej diskusie k predmetnému pozemku vyplynulo, že 

uvedený pozemok nebude predmetom nájmu a pozemok na parc. C-KN č. 123/3 – ostatná 

plocha, k. ú Podhoroď, bude označený v pomernej časti ako prebytočný a určený na odpredaj 

formou priameho predaja. O tomto návrhu poslanci hlasovali.  

Prezentovaných: 4 poslanci 

Za: 4   proti: 0     zdržalo sa: 0 
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Za: Jana Katrincová, Slavomír Komár, Matúš Karatník, Maroš Osif 

Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, že poslanci návrh schválili 

 

9.  Diskusia 

Do diskusie sa nikto neprihlásil. 

 

10.  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, Slavomír Komár 

 

Zapisovateľ: PhDr. Ľuboslav Husnaj 


