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Zápisnica 

z XVIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhorodi, ktoré 

sa uskutočnilo dňa 7. septembra (štvrtok) 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. Odkúpenie pracovného stroja – traktor zn. zetor 7245 s vlečkou 

5. Návrh rozpočtového opatrenia na rok 2017  

6. Čerpanie krátkodobého úveru – eurofondy 

7. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o úhradách za poskytované služby obcou Podhoroď 

8. Žiadosť o zníženie nájmu z prenajatých priestorov 

9. Diskusia 

10. Záver 

 

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. Matúš Karatník a p. Milan Ivaniš. 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, Milan Ivaniš 

Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, že zapisovateľ a overovatelia zápisnice boli 

zvolení podľa predloženého návrhu.  

 



2 
 

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. Odkúpenie pracovného stroja – traktor zn. zetor 7245 s vlečkou 

5. Návrh rozpočtového opatrenia na rok 2017  

6. Čerpanie krátkodobého úveru – eurofondy 

7. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o úhradách za poskytované služby obcou Podhoroď 

8. Žiadosť o zníženie nájmu z prenajatých priestorov 

9. Diskusia 

10. Záver 

Starosta informoval o výsledku hlasovania: 

Prezentovaných: 4 poslanci 

Za: 4   proti: 0     zdržalo sa: 0 

Za: Jana Katrincová, Slavomír Komár, Matúš Karatník, Milan Ivaniš, Milan Ivaniš 

Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, poslanci návrh schválili.  

 

4. Odkúpenie pracovného stroja – traktor zn. zetor 7245 s vlečkou  

Starosta oboznámil prítomných s možnosťou odkúpenia traktora zn. zetor 7245 

s dvojkolesovou vlečkou spolu s  cenou obstarania. Zároveň upresnil oblasti v ktorých by sa 

uvedená technika mohla využívať a cenu za a navrhol ju zakúpiť.  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, Milan Ivaniš 

Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, poslanci návrh schválili.  
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5. Návrh rozpočtového opatrenia na rok 2017 

 Starosta oboznámil poslancov s návrhom rozpočtového opatrenia č. 3 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, Milan Ivaniš 

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

 

6. Čerpanie krátkodobého úveru – eurofondy 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom na čerpanie krátkodobého úveru  vo 

výške do 27570,51 € na prefinancovanie výdavkov spojených s úhradou nákladov na 

realizáciou projektu: Zmena palivovej základne a zlepšenie tepelno-technických vlastností 

OcÚ Podhoroď. Úver by bol poskytnutý Prima bankou Slovensko, a.s.. 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, Milan Ivaniš 

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

 

7. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o úhradách za poskytované služby obcou 

Podhoroď 

 Starosta oboznámil s návrhom VZN č. 2/2017 o úhradách za poskytované služby 

obcou Podhoroď. Poslanci so starostom obce prerokovali jednotlivé položky navrhovaného 

VZN a upravili návrh .  O upravenom 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, Milan Ivaniš 

Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, že návrh poslanci schválili. 
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8. Žiadosť o zníženie nájmu z prenajatých priestorov 

Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou o zníženie nájmu z prenajatých 

priestorov prevádzky LUNA BAR, ktorú obci adresovala sl. Lucia Hricková. Žiadosti starosta 

navrhol vyhovieť.  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, Milan Ivaniš 

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: Matúš Karatník, Milan Ivaniš 

 

 

Zapisovateľ: PhDr. Ľuboslav Husnaj 


