OBEC PODHORANY

Zápisnica
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhoranoch konaného dňa 01.09.2021___
Prítomní : - M. Hudák, M. Zavadský, A. Funket, P. Hangurbadžo, Z. Hangurbadžo,
M. Oračko, R. Oračko,
Neprítomní : 2 – Š. Sedlák, A. Mirga
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. Havarijný stav – medzi bytovkami č.100 a č.102
3. Návrh na uznesenie
4. Záver

Priebeh rokovania zasadania Obecného zastupiteľstva dňa 01.09.2021 o 14.00 hod.
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
V úvode starosta obce p. Jozefa Oračko privítal všetkých prítomných poslancov na
zasadnutí OcZ, ktoré bolo zvolané z dôvodu riešenia havarijneho stavu medzi bytovkami.
Zároveň, konštatoval, že na rokovaní je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, OcZ je
uznášania schopné.
Predložil program rokovania.
1. Otvorenie
Určenie zapisovateľa overovateľov zápisnice
2. Havarijný stav – medzi bytovkami č. 100 a č. 102
3. Diskusia
4. Záver
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí :

Andrej Funket
Peter Hangurbadžo

Zapisovateľ: Martin Zavadský

Uzn. č. 84/2021/15
Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený program zasadania
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

HLASOVANIE:
Za: M. Hudák, M. Zavadský, A. Funket, P. Hangurbadžo, Z. Hangurbadžo, , M. Oračko, R.

Oračko,
proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

2. Havarijný stav – medzi bytovkami č.100 a č.102
Starosta oboznámil poslancov o stave, ktorý nastal medzi bytovkami. Už dlhšiu dobu
v prípade trvalejších dažďov, je pozemok medzi bytovkami č. 100 a č.102 zamoknutý, čo
obyvateľom spôsobuje problém. Jediným riešením problému je odvodnenie pozemku,
vybudovaním zbernej šachty a odvodňovacieho kanála do potoka. Poslanci preberajú riešenie
situácie(pozerajú fotky)

Starosta informoval poslancov, že oslovil Petra Neupauera, ktorý navrhol riešenie a materiál,
ktorý bude použitý na odvodnenie pozemku.
Je potrebné vybudovať dve zberné šachty a na odvodňovací kanál je potrebné 60 metrov rúry
o priemere 300mm medzi bytovkami a zo zadnej strany 30m rúry. Šachta a železná
konštrukcia musia byť chránené mrežou, aby sa rúry neusádzali odpadom.
Starosta dal návrh, aby havarijný stav bol riešený bez prieskumu trhu. Na realizáciu prác
navrhol firmu Neupi-Construction(Peter Neupauer),ktorá realizovala odvodnenie
predchádzajúcej časti.
Uzn. č. 85/2021/15
Obecné zastupiteľstvo schválilo, aby havarijný stav medzi bytovkami realizovala firma NeupiConstuction bez prieskumu trhu. OcZ poveruje starostu obce, aby kontaktoval Petra
Neupauera, aby predložil cenovú ponuku na stavebné práce a materiál.
.
HLASOVANIE:
Za: M. Hudák, M. Zavadský, A. Funket, P. Hangurbadžo, Z. Hangurbadžo, , M. Oračko, R.

Oračko,
proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

3. Diskusia
4. Záver
V závere starosta obce poďakoval poslancom za účasť na
ukončené o 17.00. hod.

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

zasadaní OZ. Rokovanie

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

Martin Hudák

Oračko Jozef

zástupca starostu

starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Andrej Funket

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

Peter Hangurbadžo

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

Zapísal: Martin Zavadský
V Podhoranoch dňa 01.09.2021

