OBEC PODHORANY

Zápisnica
_z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhoranoch konaného dňa 22.07.2021___
Prítomní : 6 - A. Funket, , Š. Sedlák, , Z. Hangurbadžo, , M. Oračko, R. Oračko, A.Mirga, ,
Neprítomní : 3 -

M. Hudák,P. Hangurbadžo,M. Zavadský

Ďalej prítomní:
___________________________________________________________________________
Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Oračko Jozef, ktorý konštatoval, že OZ je
uznášania sa schopné a predložil návrh programu rokovania
Zasadanie Obecného zastupiteľstva sa riadilo nasledovným programom
1. Otvorenie
Určenie zapisovateľa overovateľov zápisnice
2. MOPS 3. Diskusia
4. Záver

Priebeh rokovania zasadania Obecného zastupiteľstva dňa 22.07.2021 o 16.00 hod.
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
V úvode starosta obce p. Jozefa Oračko privítal všetkých prítomných poslancov na
zasadnutí OcZ . Konštatoval, že na rokovaní sú prítomní siedmi poslanci, OcZ je uznášania
schopné.
Predložil program rokovania.
1. Otvorenie
Určenie zapisovateľa overovateľov zápisnice
2. Poplatky vodné stočné
3. Rezervný fond – použitie
4. Diskusia
5. Záver
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí : Miroslav Oračko
Štefan Sedlák
Zapisovateľ: Martin Zavadský
Uzn. č. 54/2021/13
Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený program zasadania
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
HLASOVANIE:
Za: A. Funket, Š. Sedlák, Z. Hangurbadžo, M. Oračko, R. Oračko, A. Mirga,

proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0
2. Poplatky vodné, stočné
Starosta informoval poslancov, že občania sa postupne pripájajú na verejnú kanalizáciu
a vodovod. Uzn. OcZ č. boli schválené poplatky za vodné a stočné vo výške 0,83 €/ za m3
Na žiadosť občanov, o oslobodenie od poplatkov, z dôvodu, že sa nezdržiavajú v obci počas
celého roka (pracujúci v zahraničí ).
Poslanci rozhodli , aby od poplatku boli oslobodení občania , ktorí pracujú v zahraničí
a väčšinu roka sa zdržiavajú mimo trvalého bydliska. Študenti, ktorí bývajú na internátoch od
poplatku oslobodení nebudú.
Uzn. č. 55/2021/13
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje oslobodenie od poplatkov za vodné a stočné pre občanov
obce , ktorí sa nezdržiavajú v mieste trvalého bydliska väčšiu časť roka. Týka sa to najmä
pracujúcich v zahraničí.
HLASOVANIE:

Za: A. Funket, Š. Sedlák, Z. Hangurbadžo, M. Oračko, R. Oračko, A. Mirga,

proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

3. Čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky
Starosta obce predložil návrh na čerpanie prostriedkov rezervného fondu, ktoré majú byť
použité na kapitálové výdavky

4. Zámer predaja pozemkov – schválený 14.12.2020
Starosta predložil poslancom zámer predaja pozemkov , ktorý bol schválený obecným
zastupiteľstvom uzn. č. 14.12.2020.
Nakoľko ide o stavby bez súpisného čísla, neevidované v údajoch katastra nehnuteľnosti,
nachádzajúce sa v k.ú. Podhorany v rómskej osade, pozemky budú odsúhlasené na predaj
užívateľom týchto stavieb, ktorí majú záujem o vysporiadanie pozemkov a legalizáciu
stavieb.
Predaj spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva
v tom, že dôjde k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemku zastavaného stavbou rodinný
dom bez súpisného čísla, ktorá je vo vlastníctve žiadateľov a jej prevodom dôjde
k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov. Cenu pri predaji z dôvodu osobitného zreteľa
jednohlasne schválilo OcZ t.j. 1,00 EUR/m2 (Slovom : Jedno euro za m2

5. Záver
V závere starosta obce poďakoval poslancom za účasť na
ukončené o 18.00 hod.

------------------------------------Martin Hudák
zástupca starostu

zasadaní OZ. Rokovanie

---------------------------------------Oračko Jozef
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Miroslav Oračko

------------------------------------------

Štefan Sedlák

------------------------------------------

Zapísal: Martin Zavadský
V Podhoranoch dňa 22.07.2021

Uznesenie č. 25/2018 z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Dolná Seč zo dňa 24.09.2018 K
bodu 7. Čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky
1. Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 1801,566 na kanalizačnú prípojku pre
rodinný dom č. 213
2. Zostatok finančných prostriedkov na účte rezervného fondu v sume 6089,60 € bude použité na
dobudovanie chodníkov Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
a. prerokovalo čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky.
b. n e s c h v a ľ u j e prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 1801,566 na
kanalizačnú prípojku pre rodinný dom č.213.
Konštatuje, že úhrada predmetnej prípojky už bola v čase zasadnutia obecného zastupiteľstva
uhradená z bežného rozpočtu.
c. n e s c h v a ľ u j e použiť zostatok finančných prostriedkov z rezervného fondu v sume 6089,606 na
dobudovanie chodníkov v obci.

K bodu 7. Čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky Starosta obce predniesol návrh na
čerpanie rezervného fondu nasledovne: 1. Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo
výške 1801,56€ na kanalizačnú prípojku pre rodinný dom č. 213
Ing. Zuzana Bezáková, PhD: Vyjadrila nesúhlas, aby sa kanalizačná prípojka hradila z rezervného
fondu, ale sa má hradiť z beţného rozpočtu.
Mgr. Adriana Kovács sa vyjadrila, ţe je to nad 1700€ čo je hranica hodnoty dlhodobého hmotného
investičného majetku ďalej DHIM, ktorý je potrebné odpisovať, nakoniec však konštatovala, ţe tento
DHIM je moţné čerpať aj z beţného rozpočtu len kvôli opatrnosti z hľadiska čerpania by bolo lepšie
toto čerpať z rezervného fondu keďţe z rezervného fondu je moţné čerpať len kapitálové výdavky.
Taktieţ podotkla napríklad ak je nejaký občan v sociálnom zariadení a poţiada obec o príspevok obec
je povinná mu prispieť. Toto podotkla na margo nesúhlasu poslancov s týmto čerpaním, ako príklad
kedy by mohli v beţnom rozpočte tieto finančné prostriedky chýbať.
Ing. Zuzana Bezáková PhD, však uviedla, ţe pri porovnaní s rozpočtom z roku 2015 aţ doposiaľ
evidujeme jeho zvýšenie o takmer 50.000€, takţe nevidí dôvod, aby sa nemohla prefinancovať
predmetná prípojka z beţného rozpočtu.
2.Zostatok finančných prostriedkov na účte rezervného fondu v sume 6089,60 € bude použité na
dobudovanie chodníkov
Ing. Zuzana Bezáková PhD.: Koľko bude stáť dobudovanie chodníkov:
Eugen Čornák: Nevie koľko to bude stáť.
Ing. Zuzana Bezáková PhD: Vieme, ţe nemáme dostatok finančných prostriedkov, prečo uţ nemáme
nejaké cenové ponuky na dobudovanie chodníkov a taktieţ podmienky úveru?
Eugen Čornák: m2 chodníkov je 90€ z fondov ale tam sú iné ceny tam je započítané aj neviem čo
Adriana Kovács: navrhla OZ schváliť čerpanie rezervného fondu, následne si zobrať úver na dostavbu
chodníkov a z úveru potom presunúť vyčerpanú čiastku do rezervného fondu
Uznesenie č. 25/2018 : Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Seč
a/ prerokovalo Čerpanie rezervného fondu na kapitálové výdavky
b/ Schvaľuje prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 1801,56€ na kanalizačnú
prípojku pre rodinný dom č.213. Konštatuje, ţe úhrada predmetnej prípojky uţ bola v čase zasadnutia
obecného zastupiteľstva uhradená z beţného rozpočtu.
Konštatovanie: predloţený návrh nebol schválený
c/ schvaľuje pouţiť zostatok finančných prostriedkov z rezervného fondu v sume 6089,60€ na
dobudovanie chodníkov v obci
Konštatovanie: predloţený návrh nebol schválený

