OBEC PODHORANY

V Podhoranoch 27.10.2021

Zápisnica
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhoranoch konaného dňa 27.10.2021__
Prítomní : 8 – Martin Hudák , Martin Zavadský, A. Funket, Štefan Sedlák, Peter Hangurbadžo,
Rudolf Oračko, Zoltán Hangurbadžo, Miroslav Oračko
Neprítomní : 1 - Antonín Mirga
Ďalej prítomní:
0
___________________________________________________________________________
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 zasadnutia
Určenie zapisovateľa overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Predaj pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa
4. Žiadosti od občanov – odkúpenie pozemkov
5. Žiadosť o odkúpenie pozemku Milan Fudaly
6. Žiadosť o vyjadrenie k odkúpeniu pozemku podľa GP – Ján Rybovič
7. Žiadosť obyvateľov bytoviek a rod. domov – dezinsekcia objektov napadnutých
hmyzom/šváby
8. Žiadosť o prihlásenie k TP
9. Rôzne
10. Návrh na uznesenie
11. Záver

Priebeh rokovania zasadania Obecného zastupiteľstva dňa 27.10.2021 o 18.30 hod.
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
V úvode starosta obce p. Jozefa Oračko privítal všetkých prítomných poslancov, zároveň
konštatoval, že OcZ je uznášania schopné.
Následne predložil poslancom program dnešného rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Predaj pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa
4. Žiadosti od občanov – odkúpenie pozemkov
5. Žiadosť o odkúpenie pozemku Milan Fudaly
6. Žiadosť o vyjadrenie k odkúpeniu pozemku podľa GP – Ján Rybovič
7. Žiadosť obyvateľov bytoviek a rod. domov – dezinsekcia objektov napadnutých
hmyzom/šváby
8. Žiadosť o prihlásenie k TP
9. Rôzne
10. Návrh na uznesenie
11. Záver
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí :

Štefan Sedlák
Rudolf Oračko

Zapisovateľ: Martin Zavadský
Uzn. č. 109/2021/18
Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený program zasadania
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
HLASOVANIE:
Za : M. Hudák, M. Zavadský, Š. Sedlák, A. Funket, P. Hangurbadžo, R. Oračko Z.
Hangurbadžo, M. Oračko,
proti: 0,
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
2. Kontrola plnenia uznesení
Starosta informoval poslancov, že uznesenia č.96 - č.108 sa plnia priebežne podľa plánu.
OcZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení OcZ.
Uzn. č. 110/2021/18
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje realizáciu odvodnenia pozemku na základe prieskumu trhu na
stavebné práce.
HLASOVANIE:
Za : M. Hudák, M. Zavadský, Š. Sedlák, A. Funket, P. Hangurbadžo, R. Oračko Z.
Hangurbadžo, M. Oračko,
proti: 0,
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

3. Predaj pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa
3.1 Dušan Hangurbadžo - žiadosť o odkúpenie pozemku registra KN – C parcela číslo 8877/5 –

ostatná plocha o výmere 76 m2
obecné zastupiteľstvo obce Podhorany , uznesením č. 103/2021/17, zo dňa 29.09.2021 schválilo
podľa § 9 ods. odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer predaja pozemkov
vo vlastníctve obce a to pozemok registra C KN parc. č. 8877/5 – ostatná plochy o výmere 76 m2.
Uzn. č. 111/2021/18
Obecné zastupiteľstvo r o z h o d u j e trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prevod nehnuteľnosti vedenej na LV č. 531 v k.ú. Podhorany a to
pozemok registra C KN 8877/5 – ostatná plocha o výmere 76 m2, je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že na uvedenom pozemku v rómskej osade sa nachádza obývaná
stavba rodinného domu žiadateľa, ktorý má záujem o jeho majetkovo-právne vysporiadanie, ako aj
o legalizáciu samotnej stavby rodinného domu.
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Podhorany,
a to pozemok registra C KN parc.č. 8877/5 – ostatná plocha o výmere 76 m2, vedenej na LV č.
531 v k.ú. Podhorany , osobného vlastníctva Dušana Hangurbadžu trvale bytom Podhorany č. 100
, za kúpnu cenu 1,00 EUR/m2. Celková cena prevádzanej nehnuteľnosti je 76,00 EUR . Slovom
Sedemdesiatšesť eur splatná pri podpise zmluvy.
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.
Náklady spojené s prevodom hradí kupujúci .
HLASOVANIE:
Za : M. Hudák, M. Zavadský, Š. Sedlák, A. Funket, P. Hangurbadžo, R. Oračko Z.
Hangurbadžo, M. Oračko,
proti: 0,
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
3.2 Sebastián Hangurbadžo - žiadosť o odkúpenie pozemku registra KN – C parcela číslo

8899/23 o výmere 57 m2, ako ostatná plocha.
obecné zastupiteľstvo obce Podhorany , uznesením č. 104/2021/17, zo dňa 29.09.2021 schválilo
podľa § 9 ods. odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer predaja pozemkov
vo vlastníctve obce a to pozemok registra C KN parc. č. 8899/23 – ostatná plochy o výmere 57
m2.
Uzn. č. 112/2021/18
Obecné zastupiteľstvo r o z h o d u j e trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prevod nehnuteľnosti vedenej na LV č. 531 v k.ú. Podhorany a to
pozemok registra C KN 8899/23 – ostatná plocha o výmere 57 m2, je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že na uvedenom pozemku v rómskej osade sa nachádza obývaná
stavba rodinného domu žiadateľa, ktorý má záujem o jeho majetkovo-právne vysporiadanie, ako aj
o legalizáciu samotnej stavby rodinného domu.

schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Podhorany,
a to pozemok registra C KN parc.č. 8899/23 – ostatná plocha o výmere 57 m2, vedenej na LV č.
531 v k.ú. Podhorany , osobného vlastníctva Sebastiána Hangurbadžu trvale bytom Podhorany č.
100 , za kúpnu cenu 1,00 EUR/m2. Celková cena prevádzanej nehnuteľnosti je 57,00 EUR .
Slovom Päťdesiatsedem eur splatná pri podpise zmluvy.
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce
Náklady spojené s prevodom hradí kupujúci .
HLASOVANIE:
Za : M. Hudák, M. Zavadský, Š. Sedlák, A. Funket, P. Hangurbadžo, R. Oračko Z.
Hangurbadžo, M. Oračko,
proti: 0,
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
3.3 Jaroslav Pecha - žiadosť o odkúpenie pozemku registra KN – C parcela číslo 8877/50

o výmere 56 m2, ako ostatná plocha a nádvorie, parc.č. 8877/51 o výmere 53 m2, ako ostatná
plocha.
obecné zastupiteľstvo obce Podhorany , uznesením č. 105/2021/17, zo dňa 29.09.2021 schválilo
podľa § 9 ods. odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer predaja pozemkov
vo vlastníctve obce a to pozemok registra KN – C 8877/50 o výmere 56 m2, ako ostatná plocha a
nádvorie, parc.č. 8877/51 o výmere 53 m2, ako ostatná plocha.
Uzn. č. 113/2021/18
Obecné zastupiteľstvo r o z h o d u j e trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle
ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, že prevod nehnuteľnosti vedenej na LV č. 531 v k.ú. Podhorany a to pozemok registra
KN – C parcela číslo 8877/50 o výmere 56 m2, ako ostatná plocha, parc.č. 8877/51 o výmere 53
m2, ako ostatná plocha, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že na uvedenom
pozemku v rómskej osade sa nachádza obývaná stavba rodinného domu žiadateľa, ktorý má
záujem o jeho majetkovo-právne vysporiadanie, ako aj o legalizáciu samotnej stavby rodinného
domu.
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Podhorany,
a to pozemok registra KN – C parcela číslo 8877/50 o výmere 56 m2, ako ostatná plocha a
nádvorie, parc.č. 8877/51 o výmere 53 m2, ako ostatná plocha, vedenej na LV č. 531 v k.ú.
Podhorany do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jaroslava Pechu a menž. Elišky trvale
bytom Podhorany č. 117 , za kúpnu cenu 1,00 EUR/m2. Celková cena prevádzanej nehnuteľnosti
je 109,00 EUR . Slovom Jednostodeväť eur splatná pri podpise zmluvy.
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce
Náklady spojené s prevodom hradí kupujúci .

HLASOVANIE:
Za : M. Hudák, M. Zavadský, Š. Sedlák, A. Funket, P. Hangurbadžo, R. Oračko Z.
Hangurbadžo, M. Oračko,
proti: 0,
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
3.4 Jaroslav Žižka - žiadosť o odkúpenie pozemku registra

KN – C parcela číslo 8905/5

o výmere 73 m2, ako ostatná plocha
obecné zastupiteľstvo obce Podhorany , uznesením č. 105/2021/17, zo dňa 29.09.2021 schválilo
podľa § 9 ods. odst. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zámer predaja pozemkov
vo vlastníctve obce a to pozemok registra KN – C parcela číslo 8905/5 o výmere 73 m2, ako
ostatná plocha
Uzn. č. 114/2021/18
Obecné zastupiteľstvo r o z h o d u j e trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle
ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, že prevod nehnuteľnosti vedenej na LV č. 531 v k.ú. Podhorany a to pozemok registra
KN – C parcela číslo 8905/5 o výmere 73 m2, ako ostatná plocha, je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že na uvedenom pozemku v rómskej osade sa nachádza obývaná
stavba rodinného domu žiadateľa, ktorý má záujem o jeho majetkovo-právne vysporiadanie, ako aj
o legalizáciu samotnej stavby rodinného domu.
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Podhorany,
a to pozemok registra KN – C parcela číslo 8905/5 o výmere 73 m2, ako ostatná plocha, vedenej
na LV č. 531 v k.ú. Podhorany do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jaroslava Žižku
a manž. Kristíny trvale bytom Podhorany č. 127 , za kúpnu cenu 1,00 EUR/m2. Celková cena
prevádzanej nehnuteľnosti je 73,00 EUR . Slovom Sedemdesiatri eur splatná pri podpise zmluvy.
Kúpnu zmluvu uzavrie starosta obce.
Náklady spojené s prevodom hradí kupujúci .
HLASOVANIE:
Za : M. Hudák, M. Zavadský, Š. Sedlák, A. Funket, P. Hangurbadžo, R. Oračko Z.
Hangurbadžo, M. Oračko,
proti: 0,
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

4. Odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce

Starosta obce predložil žiadosti o odkúpenie pozemkov do vlastníctva užívateľov. Nakoľko sa
jedná o pozemky na ktorých je postavený rodinný dom, vo vlastníctve . Poslanci rozhodli predaj
pozemkov v zmysle uzn. č. 30/2020/8 . Podmienkou predaja je , že žiadateľ musí mať
vysporiadané všetky záväzky voči obci

4.1 Milan Oračko - žiadosť o odkúpenie pozemku registra KN – C parcela číslo 8877/31
o výmere 91 m2, ako ostatná plocha, parcela č. 8899/19 o výmere 39m2, ako ostatná plocha.

Poslanci žiadosť prehodnotili a rozhodli predmetný pozemok predaj v zmysle uz. 30/2020/8
nakoľko ide o legalizáciu pozemku na ktorom je stavba rodinný dom bez súpisného čísla
Uzn. č. 115/2021/18
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predať uvedený pozemok z dôvodu hodného osobitného
zreteľa za cenu 1,-€/m2. v súlade s uznesením OcZ uzn.č. 30/2020/8 zo dňa 19.06.2020. Po
zverejnení zámeru na predaj pozemku bude na nasledujúcom zasadnutí rokovať o jeho predaji do
vlastníctva Milana Oračku
HLASOVANIE:
Za : 6 - M. Hudák, M. Zavadský, Š. Sedlák, A. Funket, P. Hangurbadžo, R. Oračko
proti: 0,
zdržal sa: 2- Z. Hangurbadžo, M. Oračko,
nehlasoval: 0
4.2 Kristína Oračková - žiadosť o odkúpenie pozemku registra KN – C parcela číslo 8899/10
o výmere 120 m2, ako ostatná plocha, a parcela číslo 200/46 o výmere 7 m2, ako zastavaná
plocha a nádvorie. Poslanci žiadosť prehodnotili a rozhodli predmetný pozemok predaj v zmysle
uz. 30/2020/8 nakoľko ide o legalizáciu pozemku na ktorom je stavba rodinný dom bez súpisného
čísla
Uzn. č. 116/2021/18
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predať uvedený pozemok z dôvodu hodného osobitného
zreteľa za cenu 1,-€/m2. v súlade s uznesením OcZ uzn.č. 30/2020/8 zo dňa 19.06.2020. Po
zverejnení zámeru na predaj pozemku bude na nasledujúcom zasadnutí rokovať o jeho predaji do
vlastníctva Kristíny Oračkovej
HLASOVANIE:
Za : M. Hudák, M. Zavadský, Š. Sedlák, A. Funket, P. Hangurbadžo, R. Oračko Z.
Hangurbadžo, M. Oračko,
proti: 0,
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
HLASOVANIE:

4.3 Ján Mirga - žiadosť o odkúpenie pozemku registra KN – C, ktorá sa nachádza vedľa parcely
číslo 8876/8 – ostatná plocha o výmere 62 m2. Poslanci žiadosť prehodnotili a rozhodli, že
parcela na ktorej je postavený rod. dom menovaného nie je zakreslená v GP obce Podhorany.
Starosta navrhol preveriť skutočný stav v teréne a následne kontaktovať geodeta p. Olekšáka
o dodatočne zakreslenie parcely do GP obce.
Uzn. č. 117/2021/18-A
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zámer predať uvedený pozemok z dôvodu, že predmetná
parcela nie je zakreslená v GP obce.
Obecné zastupiteľstvo navrhuje po prešetrení skutočného stavu žiadosť menovaného opätovne
prehodnotiť.
HLASOVANIE:

Za : M. Hudák, M. Zavadský, Š. Sedlák, A. Funket, P. Hangurbadžo, R. Oračko Z.
Hangurbadžo, M. Oračko,
proti: 0,
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
4.4
Mária Oračková a Bystrík Oračko - žiadosť o odkúpenie pozemku registra časť parcely
KN – C parcela číslo 200/2 o výmere 581 m2. Poslanci žiadosť prehodnotili a rozhodli že
predmetná parcela na ktorej je postavený rod. dom menovaného nie je zakreslená v GP obce
Podhorany. Keďže výstavbou rodinného domu sú dotknuté aj susedné parcely, je potrebné dať
vyhotoviť GP na novovzniknuté parcely.
Uzn. č. 117/2021/18-B
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zámer predať uvedený pozemok z dôvodu, že predmetná
parcela nie je zakreslená v GP obce.
Obecné zastupiteľstvo navrhuje aby menovaní dali vyhotoviť GP na novovytvorené parcely.
Žiadosť o predaj pozemku predložiť spolu v GP.
HLASOVANIE:
Za : M. Hudák, M. Zavadský, Š. Sedlák, A. Funket, P. Hangurbadžo, R. Oračko Z.
Hangurbadžo, M. Oračko,
proti: 0,
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
4.5 Peter Oračko - žiadosť o odkúpenie pozemku registra KN – C parcela číslo 8877/32
o výmere 152 m2, ako ostatná plocha, parcela č. 8899/18 o výmere 85m2, ako ostatná plocha.
Poslanci žiadosť prehodnotili a rozhodli, že podmienkou pri predaji, žiadateľ musí mať splnené
všetky záväzky voči obci. Žiadatelia o predaj pozemkov nemajú splnené záväzky voči obci.
Uzn. č. 117/2021/18-C
Obecné zastupiteľstvo pre prerokovaní materiálu zamieta žiadosť zámer predaja pozemkov vo
vlastníctve obce Podhorany , a to parcely registra „C“ zapísané na LV č. 531 nachádzajúce sa
v k.ú. Podhorany lokalita rómska osada .
HLASOVANIE:
Za : M. Hudák, M. Zavadský, Š. Sedlák, A. Funket, P. Hangurbadžo, R. Oračko Z.
Hangurbadžo, M. Oračko,
proti: 0,
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
5.
Milan Fudaly - žiadosť o odkúpenie pozemku registra KN – E parcela číslo 4 o výmere
54 m2 ako orná pôda, parc. č. 8832/1 o výmere 61m2, ako ostatná plocha, parc. č. 391/2 o výmere
145 m ako TTP, parc.č. 3/1 o výmere 19m2 ako zastavané plochy a nádvoria, parc.č. 391/101
o výmere 206 m2, ako orná pôda, parc. č. 8831/1 o výmere 220 m2 , ako ostatná plocha . Spolu
o výmere 748 m2. Parcely sa nachádzajú za rod. domom ako susedné parcely s pozemkami, ktoré
sú vo vlastníctve menovaného.
Poslanci žiadosť prehodnotili a rozhodli predmetné pozemky predať, nakoľko ide o vzájomné
vysporiadanie pozemkov, ktoré menovaný užíva a obhospodaruje ako svoje vlastné.
Uzn. č. 118/2021/18

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predať uvedený pozemok z dôvodu hodného osobitného
zreteľa za cenu 1,-€/m2. Po zverejnení zámeru na predaj pozemku bude na nasledujúcom
zasadnutí rokovať o jeho predaji p. Milanovi Fudalymu.

HLASOVANIE:
Za :M. Hudák, M. Zavadský, Š. Sedlák, A. Funket, P. Hangurbadžo, R. Oračko Z. Hangurbadžo,
M. Oračko,
proti: 0,
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

6.

Ján Rybovič – súhlasné stanovisko k odkúpeniu pozemku

Starosta predložil žiadosť, ktorá bola na rokovaní OcZ dňa 27.08.2021 o vydanie súhlasného
stanoviska k odkúpeniu pozemkov vytvorených GP č. 53/2020 zo dňa 28.09.2020 pozemky
registra KN-C parcela č.276/1 o výmere 61m2, ako zastavaná plocha a nádvorie, parcela č.276/2
o výmere 274m2, ako zastavaná plocha a nádvorie. Parcela č.276/3 o výmere 769m2, ako
zastavaná plocha a nádvorie. Predmetné parcely sú vo vlastníctve SPF.
Nakoľko Ján Rybovič predmetné parcely užíva 20 rokov v dobrej viere ako svoje vlastné, poslanci
rozhodli
Uzn. č. 119/2021/18
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje súhlasné stanovisko, na odkúpenie pozemkov nakoľko predmetné
parcely sa nachádzajú v susedstve s parcelou na ktorej je postavený RD menovaného.
HLASOVANIE:
Za :M. Hudák, M. Zavadský, Š. Sedlák, A. Funket, P. Hangurbadžo, R. Oračko Z. Hangurbadžo,
M. Oračko,
proti: 0,
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
7.
Žiadosť obyvateľov bytoviek a rod. domov – dezinsekcia objektov napadnutých
hmyzom/šváby
Starosta predložil poslancom žiadosť obyvateľov bytových domov č. 100,102,126,127 , ktorí
žiadajú o dezinsekciu priestorov bytoviek a bytov, z dôvodu výskytu hmyzu /šváby, ploštice/.
Starosta ďalej informoval, že riaditeľ ZŠ tiež upozornil, na to , že v škole sa vyskytuje nežiaduci
hmyz. Ak sa to nepodchytí , zamoríme celú obec.
Poslanci navrhli aby obec urobila prieskum trhu na dezinsekciu objektov a následne podľa
cenovej ponuky vyberie firmu, ktorá zabezpečí dezinsekciu objektov napadnutých hmyzom.

Uzn. č. 120/2021/18

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dezinsekciu priestorov napadnutých hmyzom na základe
prieskumu trhu.
HLASOVANIE:
Za :M. Hudák, M. Zavadský, Š. Sedlák, A. Funket, P. Hangurbadžo, R. Oračko Z. Hangurbadžo,
M. Oračko,
proti: 0,
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
8.
Žiadosť o prihlásenie k TP
Natália Oračková – žiadosť o prihlásenie k TP na adresu Podhorany 121
Uzn. č. 121/2021/18
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o prihlásenie k TP na adrese Podhorany č. 121 , Natáliu
Oračkovú, na základe vyhlásenia Dalibora Oračku.
HLASOVANIE:
Za :M. Hudák, M. Zavadský, Š. Sedlák, A. Funket, P. Hangurbadžo, R. Oračko Z. Hangurbadžo,
M. Oračko,
proti: 0,
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
9.

Rôzne

Posedenie s dôchodcami
Starosta oboznámil poslancov, že každoročne sa koná posedenie s dôchodcami, v roku 2020
z dôvodu pandemickej situácie spôsobenej ochorením Covid-19 posedenie bolo zrušené.
Dôchodcovia dostali finančný dar . Tento rok to vyzerá , že posedenie opäť nebude možné
zrealizovať. Starosta preto navrhol dôchodcom finančný dar vo výške 20,00 Eur/ osoba , plus
jubilujúci občania 50,00 Eur, ktorý určite našich seniorov poteší.
Uzn. č. 122/2021/18
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančný dar pre seniorov vo výške 20,00 Eur /osoba. Jubilujúci
občania 70,75,80,85,90, 95 a viac roční a viac - plus 50,00 Eur.
Za :M. Hudák, M. Zavadský, Š. Sedlák, A. Funket, P. Hangurbadžo, R. Oračko Z. Hangurbadžo,
M. Oračko,
proti: 0,
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Poslanci : Peter Hangurbadžo, Miroslav Oračko, Zoltán Hangurbadžo 21.00 hod. odišli.
Nadpolovičná väčšina poslancov ostala, OcZ je uznášania schopné, rokovanie naďalej
pokračovalo.
Preplatenie dovolenky starostu obce
Starosta obce požiadal poslancov o preplatenie dovolenky, ktorú počas obdobia 2019-2021
nevyčerpal 64 dní dôvodu pracovných povinnosti.
Žiada o preplatenie vo výplate za mesiac október 2021 , november 2021 – 32 dní v každom
mesiaci

Uzn. č. 123/2021/18
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje preplatenie dovolenky starostovi obce vo výplate za mesiac
október a november – 32 dní v každom mesiaci
HLASOVANIE:
Za :M. Hudák, M. Zavadský, Š. Sedlák, A. Funket, R. Oračko,
proti: 0,
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
10.

Návrh na uznesenie

Starosta požiadal poslanca Martina Zavadského aby prečítal poslancom Obecného zastupiteľstva
návrh na uznesenie k jednotlivým bodom programu a následne starosta vyzval poslancov k
hlasovaniu o jeho schválení.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh na uznesenie
HLASOVANIE:
Za :M. Hudák, M. Zavadský, Š. Sedlák, A. Funket, R. Oračko,
proti: 0,
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
11.

Záver

V závere starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadaní OZ. Rokovanie ukončené
o 22,00 hod.

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

Overovatelia zápisnice:
Štefan Sedlák
Rudolf Oračko

Zapísal: Martin Zavadský
V Podhoranoch dňa 27.10.2021

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

