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Zápisnica 

z IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhorodi, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 05. augusta  (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. Návrh rozpočtového opatrenia na rok 2019 

5. Čerpanie dlhodobého bankového úveru 

6. Diskusia 

7. Záver 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Starosta obce určil za zapisovateľa p. Jána Motúza a za overovateľov zápisnice na toto 

zasadnutie navrhol poslancov p. Matúša Karatníka a p. Dušana Hojku. O tomto návrhu 

poslanci hlasovali.  

Starosta informoval o výsledku hlasovania: 

Prezentovaných: 4 poslanci 

Za: 4   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Matúš Karatník, Dušan Hojko, Matúš Hojko, Ján Motúz 
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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. Návrh rozpočtového opatrenia na rok 2019 

5. Čerpanie dlhodobého bankového úveru 

6. Diskusia 

7. Záver 

Starosta informoval o výsledku hlasovania: 

Prezentovaných: 4 poslanci 

Za: 4   proti: 0     zdržalo sa: 0 

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

Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, poslanci návrh schválili.  

4. Návrh rozpočtového opatrenia na rok 2019 

Starosta oboznámil poslancov s obsahom rozpočtového opatrenia č. OcZ 3/2019.  

O tomto obsahu poslanci hlasovali. 

Prezentovaných: 4 poslanci 

Za: 4   proti: 0     zdržalo sa: 0 

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

Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, poslanci schválili návrh rozpočtového 

opatrenia č. OcZ 3/2019.  
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5. Čerpanie dlhodobého bankového úveru  

Starosta oboznámil poslancov s potrebou čerpania dlhodobého bankového úveru vo 

výške 5814,44 € na výdavky spojené s rekonštrukciou budovy materskej školy. O tomto 

návrhu poslanci po diskusii hlasovali. 

Prezentovaných: 4 poslanci 

Za: 4   proti: 0     zdržalo sa: 0 

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

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

6.  Diskusia 

V diskusii sa prítomní venovali rozpracovaným projektom obce, vyhodnoteniu 

realizácie predošlých projektov, problémom so zabezpečením financovania Základnej školy v 

Podhorodi a aktuálnym postrehom zo života obce. 

7.  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: Matúš Karatník, Dušan Hojko 

Zapisovateľ: Ján Motúz 


