OBEC PODHORANY

Zápisnica
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhoranoch konaného dňa 13.10.2022___
Prítomní : 9 - Martin Hudák, Martin Zavadský, Andej Funket, Štefan Sedlák, Peter
Hangurbadžo, Antonín Mirga, Rudolf Oračko, Zoltán Hangurbadžo, Miroslav Oračko
Neprítomní : 0
Ďalej prítomní: Bc. Ivana Kaprálová – kontrolórka obce

___________________________________________________________________________
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. Kontrola plnenia uznesení
3. Čerpanie rozpočtu obce za obdobie od 01.01.2022 – 30.09.2022
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2022
4. Projekt stavebné úpravy ZŠ Podhorany – zníženie spotreby energie na prevádzku
5. Projekt – Infraštruktúra cesta Juho - Východ
6. Prípojka vodovod – rómska osada
7. Informácia – plán obnovy
8. Dezinsekcia objektov ZŠ
9. PVS Poprad – Záverečná MS – Projekt Infraštruktúra 4.1c
10. Žiadosti občanov – Odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce
11. Rôzne
12. Návrh na uznesenie
13. Záver

Priebeh rokovania zasadania Obecného zastupiteľstva dňa 13.10.2022 o 18.00 hod.
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
V úvode starosta obce p. Jozefa Oračko privítal Bc. Ivanu Kaprálovú - kontrolórku ,
a poslancov OcZ, zároveň konštatoval, že na rokovaní sú prítomní všetci poslanci, OcZ je
uznášania schopné.
Následne predložil poslancom program dnešného rokovania, zároveň informoval poslancov
o doplnení programu
V bode 11. doplnenie - Dôchodcovia
1. Otvorenie
Určenie zapisovateľa overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Čerpanie rozpočtu obce za obdobie od 01.01.2022 – 30.09.2022
Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2022
4. Projekt stavebné úpravy ZŠ Podhorany – zníženie spotreby energie na prevádzku
5. Projekt – Infraštruktúra cesta Juho - Východ
6. Prípojka vodovod – rómska osada
7. Informácia – plán obnovy
8. Dezinsekcia objektov ZŠ
9. PVS Poprad – Záverečná MS – Projekt Infraštruktúra 4.1c
10. Žiadosti občanov – Odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce
11. Rôzne - dôchodcovia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí :

Rudolf Oračko
Andrej Funket

Zapisovateľ: Martin Zavadský
Uzn. č. 93/2022/11
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený program zasadania a doplnenie 12.bod Voľby 2022
V bode 13 Rôzne – Predaj obecného majetku
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
HLASOVANIE:
Za :M. Hudák, M. Zavadský, Š. Sedlák, A. Funket, P. Hangurbadžo, A.Mirga, R. Oračko Z.
Hangurbadžo, M. Oračko
proti: 0,
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
2.

Kontrola plnenia uznesení

Starosta informoval poslancov, že uznesenia sa plnia priebežne
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení uznesení OcZ.

Uzn. č. 94/2022/11
HLASOVANIE:
Za :M. Hudák, M. Zavadský, Š. Sedlák, A. Funket, P. Hangurbadžo, A.Mirga, R. Oračko Z.
Hangurbadžo, M. Oračko
proti: 0,
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
3.
Čerpanie rozpočtu obce za obdobie od 01.01.2022 – 30.09.2022
Kompletné čerpanie rozpočtu k 30.09.2022 je v prílohe.
Návrh na úpravu rozpočtu
Starosta predložil návrh na úpravu rozpočtu, ktorú mali poslanci k preštudovaniu . Nakoľko bol
schválený úver od Prima banka, a.s. vo výške 70 000,-- EUR na pokrytie prevádzkových
a kapitálových výdavkov zvýšil sa rozpočet v príjmovej a výdavkovej časti vo FO o túto sumu.
Rozpočet sa upravil o presuny medzi položkami ekonomickej a funkčnej klasifikácie, pričom
výška rozpočtu ostáva nezmenená.

Uzn. č. 95/2022/11
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie čerpanie rozpočtu od 01.01.2022 – 30.09.2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu podľa návrhu
HLASOVANIE:
Za :M. Hudák, M. Zavadský, Š. Sedlák, A. Funket, P. Hangurbadžo, A.Mirga, R. Oračko Z.
Hangurbadžo, M. Oračko
proti: 0,
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
4. Projekt stavebné úpravy ZŠ Podhorany zníženie spotreby energie na prevádzku
v obci Podhorany
Starosta informoval poslancov o projekte zníženie spotreby energie na prevádzku v obci
Podhorany. Včera t.j. 12.10.2022 prebehlo stretnutie účastníkov na mieste vo veci kolaudácia
stavby. Je potrebné doplniť od stavebnej firmy energetický certifikát stavby .

Uzn. č. 96/2022/11
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o kolaudáciu stavby Stavebné úpravy
ZŠ Podhorany zníženie spotreby energie na prevádzku
HLASOVANIE:
Za :M. Hudák, M. Zavadský, Š. Sedlák, A. Funket, P. Hangurbadžo, A.Mirga, R. Oračko Z.
Hangurbadžo, M. Oračko
proti: 0,
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
5. Projekt infraštruktúra - cesta
V najbližšej dobe prebehne kolaudácia úseku novo vybudovanej cesty k rómskej osade.
Starosta obce a stavebná komisia pôjdu preveriť skutočný stav práce a tak isto stav miestnej
komunikácie kde bude potrebné frézovanie a asfaltovanie výtlkov v obci.
Uzn. č. 97/2022/11
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu ohľadom projektu Infraštruktúra – cesta Juho
- východ
HLASOVANIE:
Za :M. Hudák, M. Zavadský, Š. Sedlák, A. Funket, P. Hangurbadžo, A.Mirga, R. Oračko Z.
Hangurbadžo, M. Oračko
proti: 0,
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
6. Prípojka – vodovod rómska osada
Prípojka ma vypracovaný priebežný rozpočet na potrebný materiál na prípojku. Tak isto je
vypracovaný projekt a počet pripojených domácností. Čaká sa na rozpočet materiálu pre lôžko
(uloženie prípojky do zeme) a povrchovú úpravu (asfalt).
Pre ďalšie pokračovanie prác je potrebne znovu sa stretnúť.
Uzn. č. 98/2022/11
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu ohľadom vodovodných prípojok v rómskej
osade
HLASOVANIE:
Za :M. Hudák, M. Zavadský, Š. Sedlák, A. Funket, P. Hangurbadžo, A.Mirga, R. Oračko Z.
Hangurbadžo, M. Oračko
proti: 0,

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

7. Informácia plán obnovy
Starosta informoval poslancov, že v rámci plánu obnovy sa pripravujú projekty na základe
výziev Odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl , a Rozšírenie kapacít MŠ .

Projekt na parc. č. 248 je vypracovaný. Projektová dokumentácia rieši novostavbu základnej
školy. Ďalší projekt na parc. 157 (rod. Dom č. 9) je v štádiu realizácie. Pripravuje sa územné
konanie na spomínaný stavbu..
Na Projekt „Rozšírenie kapacít MŠ je vydané stavebné povolenie, ktoré bolo predlžené do roku
2024. Obec reaguje na výzvu.
Uzn. č. 99/2022/7
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu ohľadom projektov z plánu obnovy
Odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl , a Rozšírenie kapacít MŠ.
HLASOVANIE:
Za :M. Hudák, M. Zavadský, Š. Sedlák, A. Funket, P. Hangurbadžo, A.Mirga, R. Oračko Z.
Hangurbadžo, M. Oračko
proti: 0,

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

8. Dezinsekcia objektov
Riaditeľ školy oznamuje že dňa 07.10.2022 (piatok) sa vykonala dezinsekcia priestorov ZŠ
v Podhoranoch a dňa 10.10.2022 však upratovačky našli na chodbách ploštice. Preto žiada
o opakovanú dezinsekciu. Nakoľko tento nežiadúci hmyz do školy doniesli určite žiaci, starosta
navrhol dezinsekciu v bytovkách a rómskej osade, aby sa zabránilo ďalšiemu zamoreniu.
Uzn. č. 100/2022/11
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dezinsekciu priestorov ZŠ všetkých budov. Ďalšia dezinsekcia
prebehne v bytovkách a rómskej osade
HLASOVANIE:
Za :M. Hudák, M. Zavadský, Š. Sedlák, A. Funket, P. Hangurbadžo, A.Mirga, R. Oračko Z.
Hangurbadžo, M. Oračko
proti: 0,

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

9. PVS Poprad – Záverečná MS projekt 4.1c infraštruktúra
Starosta obce informuje poslancov o ukončení projektu 4.1c infraštruktúra. predložením
záverečnej MS boli splnené zmluvné podmienky NFP. Následne sa majetok (čistička, trafostanica)
prevedie do vlastníctva obce Podhorany.
Nakoľko PVS má záujem o prevod – časť vodnej stavby „SO 03 Vodovod“ Slovenská Ves –
Podhorany. Prevod sa zrealizuje po dohode s PVS Poprad a započítaní vzájomných pohľadávok za
kúpnu cenu 177 549,45 EUR s DPH. Následne nákup technologických zariadení čistiarne
odpadových vôd za kúpnu cenu 177 549,45 EUR s DPH.

Podpísanie dohody o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov vyplývajúcich z kúpnych
zmlúv s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.
Uzn. č. 101/2022/11
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod majetku obce do vlastníctva PVS po dohode .
HLASOVANIE:
Za :M. Hudák, M. Zavadský, Š. Sedlák, A. Funket, P. Hangurbadžo, A.Mirga, R. Oračko Z.
Hangurbadžo, M. Oračko
proti: 0,

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

10. Žiadosti občanov – odkúpenie pozemkov
Starosta obce predložil zámer predaja 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. 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. Cenu
pri predaji z dôvodu osobitného zreteľa jednohlasne schválilo OcZ t.j. 1,00 EUR/m2 (Slovom :
Jedno euro za m2
Podmienkou predaja je , že žiadateľ musí mať vysporiadané všetky záväzky voči obci
10.1 Ján Mirga a manž. Blažená Mirgová rod. Bačová - žiadosť o odkúpenie novovytvorených
parciel podľa GP 18/21 ako pozemok registra KN – C parcela číslo 8876/50 – zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 76 m2, parcela číslo 8876/51 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 98m2,
parcela číslo 8876/52 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25m2, parcela číslo 8876/53 –
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32m2. Poslanci žiadosť prehodnotili a rozhodli predmetný
predaj v zmysle uz. 30/2020/8 nakoľko ide o legalizáciu pozemku na ktorom je stavba rodinný
dom bez súpisného čísla
Uzn. č. 102/2022/11
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
bezpodielového spoluvlastníctva manželov Jana Mirgu a Blaženy Mirgovej rod. Bačovej na
základe GP 18/2021 na oddelenie pozemkov parc. č. 8986/50,8876/51,8876/52,8876/53
HLASOVANIE:
Za :M. Hudák, M. Zavadský, Š. Sedlák, A. Funket, P. Hangurbadžo, A.Mirga, R. Oračko Z.
Hangurbadžo, M. Oračko
proti: 0,

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

10.2 Jana Bačová - žiadosť o odkúpenie pozemku registra KN – C parcela číslo 8928/12 –
ostatná plocha a nádvorie o výmere 183 m2. Poslanci žiadosť prehodnotili a rozhodli predmetný
predaj v zmysle uz. 30/2020/8 nakoľko ide o legalizáciu pozemku na ktorom je stavba rodinný
dom bez súpisného čísla.

Uzn. č. 103/2022/11
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
do vlastníctva Jany Bačovej rod.
HLASOVANIE:
Za :M. Hudák, M. Zavadský, Š. Sedlák, A. Funket, P. Hangurbadžo, A.Mirga, R. Oračko Z.
Hangurbadžo, M. Oračko
proti: 0,

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

10.3
Mariana Oračková - žiadosť o odkúpenie pozemkov podľa návrhu GP 108/20 ako
pozemok o výmere 39 m2, a pozemok o výmere 37m2. Poslanci žiadosť prehodnotili a rozhodli.
Predmetné pozemky sú novovytvorené, avšak nemajú pridelené parcelné číslo, preto je potrebné
doložiť GP aby bolo evidentné o akú parcelu sa jedná. Následne žiadosť opäť predložiť na OcZ na
prejednanie zámeru.
Uzn. č. 104/2022/11
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu odkladá žiadosť. Podmienkou je doložiť GP na
oddelenie pozemkov a zameranie stavby. Po doložení potrebných dokladov bude na nasledujúcom
zasadnutí rokovať o jeho predaji do vlastníctva Mariany Oračkovej na oddelenie pozemkov.
HLASOVANIE:
Za :M. Hudák, M. Zavadský, Š. Sedlák, A. Funket, P. Hangurbadžo, A.Mirga, R. Oračko Z.
Hangurbadžo, M. Oračko
proti: 0,

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

10.4 Rozália Oračková – žiadosť o odkúpenie pozemkov podľa návrhu GP 107/20 ako pozemok
o výmere 64 m2, a pozemok o výmere 47m2. Poslanci žiadosť prehodnotili a rozhodli. Predmetné
pozemky sú novovytvorené, avšak nemajú pridelené parcelné číslo, preto je potrebné doložiť GP
aby bolo evidentné o akú parcelu sa jedná. Následne žiadosť opäť predložiť na OcZ na
prejednanie zámeru.
Uzn. č. 105/2022/11
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu odkladá žiadosť. Podmienkou je doložiť GP na
oddelenie pozemkov a zameranie stavby. Po doložení potrebných dokladov bude na nasledujúcom
zasadnutí rokovať o jeho predaji do vlastníctva

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

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

10.5 František Funket a manž. Anna Funketová, bytom Podhorany č. 35 žiadosť o
odkúpenie pozemku registra KN – C parcela číslo 174/1 o výmere 440 m2 druh pozemku
záhrada. Na parcele je postavená stavba pivnica, ktorú menovaní užívajú viac ako 30 rokov
v dobrej viere ako svoju vlastnú..
Poslanci žiadosť prehodnotili a rozhodli predmetný pozemok predať, nakoľko ide o vzájomné
vysporiadanie pozemkov, ktoré menovaní užíva a obhospodaruje ako svoje vlastné.
Uzn. č. 106/2021/18
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. Františkovi Funketovi a manž. Anne , bytom Podhorany č. 35
HLASOVANIE:
Za :M. Hudák, M. Zavadský, Š. Sedlák, A. Funket, P. Hangurbadžo, A.Mirga, R. Oračko Z.
Hangurbadžo, M. Oračko
proti: 0,

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

10.6 Michal Gally , bytom Podhorany č. 128 žiadosť o odkúpenie pozemku novovytvorená
parcela GP č. 139/2021 ako pozemok registra KN – C parcela číslo 9188/2 o výmere 928 m2 druh
pozemku ostatná plocha. Poslanci žiadosť prehodnotili a rozhodli, že tento návrh na odkúpenie
bude potrebné konzultovať s právnikom pretože parcela v ktorej sa pozemok nachádza je súčasťou
ekologického biotopu. Na pozemku je účelová ochranná poľnohospodárska a ekologická zeleň
proti erozívnych opatrení a opatrení na zabezpečenie ekologickej stability územia.
Uzn. č. 107/2022/11
Obecné zastupiteľstvo pre prerokovaní materiálu odkladá žiadosť zámer predaja pozemkov vo
vlastníctve obce Podhorany , a to parcely registra „C“ zapísané na LV č. 1 nachádzajúce sa
v k.ú. Podhorany. Preskúmať a prekonzultovať stav parcely a predaj.
HLASOVANIE:
Za :M. Hudák, M. Zavadský, Š. Sedlák, A. Funket, P. Hangurbadžo, A.Mirga, R. Oračko Z.
Hangurbadžo, M. Oračko
proti: 0,

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

10.7 Bohuš Hangurbadžo , bytom Podhorany č. 100, parcela číslo 8877/6 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 21. Poslanci žiadosť prehodnotili a rozhodli, že podmienkou pri predaji,
žiadateľ musí mať splnené všetky záväzky voči obci. Žiadateľ o predaj pozemku nemá splnené
záväzky voči obci.

Uzn. č. 108/2022/11
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, A.Mirga, R. Oračko Z.
Hangurbadžo, M. Oračko
proti: 0,

zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

11 Rôzne - Dôchodcovia
Keďže obec už tri roky neorganizovala kultúrno-spoločenské podujatie, v dôsledku mimoriadnej
situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID 19, starosta obce navrhol zorganizovať posedenie
s dôchodcami – úcta k starším. Poslanci navrhli, aby sa posedenie neorganizovalo. Tým , že sa
ceny zvyšujú, dôchodcovia sa potešia oveľa viac ak dostanú peňažný príspevok , ako
občerstvenie. Ako náhradu za posedenie pre dôchodcov navrhli zvýšenie príspevku vo výške
30,00€/osoba . Pre jubilantov ostala výška príspevku + 50,00€/osoba
Počet dôchodcov 95 x 30 = 2850 EUR
Jubilanti 9 x 50 = 450 EUR
Uzn. č. 109/2022/11
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zvýšenie príspevku vo výške 30,00 EUR/osoba ako náhrada za
posedenie dôchodcov. Pre jubilantov ostáva nezmenený príspevok vo výške + 50,00 EUR jubilant.
Náklady na príspevok pre dôchodcov spolu vo výške 3300 EUR
Termín do 31.10.2022.

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

12.

zdržal sa: 0

Návrh na uznesenie

nehlasoval: 0

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 .

13. Záver
V závere starosta obce poďakoval poslancom za účasť na 7. zasadaní Obecného zastupiteľstva.
Rokovanie ukončil o 22.00. hod.

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

Overovatelia zápisnice:
Rudolf Oračko
Andrej Funket

Zapísal: Martin Zavadský
V Podhoranoch dňa 13.10.2022

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

