OBEC PODHORANY

Zápisnica
_z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhoranoch konaného dňa 14.06.2021___
Prítomní : 9 - M. Hudák, A. Funket, P. Hangurbadžo, Š. Sedlák, Z. Hangurbadžo, , M.
Oračko, R. Oračko, A.Mirga, P. Hangurbadžo,M. Zavadský
Neprítomní : 0
Ďalej prítomní:

Bc. Ivana Kaprálová - hlavná kontrolórka obce

Mgr. Jana Kovalčíková - ekonómka
___________________________________________________________________________
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. Schválenie záverečného účtu obce Podhorany za rok 2020
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Podhorany za rok
2020
Plán kontrolnej činnosti na II. Polrok 2021
5. Pokračovanie projektu MOPS
6. Starosta –zrušenie uznesenia
7. Žiadosti občanov – pozemky
8. Diskusia
9. Záver

Priebeh rokovania zasadania Obecného zastupiteľstva dňa 14.06.2021 o 18.00 hod.
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
V úvode starosta obce p. Jozefa Oračko privítal p. Kaprálovú – kontrolórku obce , p.
Kovalčíkovú – ekonómku obce a všetkých prítomných poslancov na zasadnutí OcZ .
Konštatoval, že na rokovaní sú prítomní všetci poslanci, OcZ je uznášania schopné.
Predložil program rokovania.
1.
Otvorenie
Určenie zapisovateľa overovateľov zápisnice
2.
Kontrola plnenia uznesení
3.
Schválenie záverečného účtu obce Podhorany za rok 2020
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Podhorany za rok
2020
Plán kontrolnej činnosti na II. Polrok 2021
5.
Pokračovanie projektu MOPS
6.
Starosta –zrušenie uznesenia
7.
Žiadosti občanov – pozemky
8.
Diskusia
9.
Návrh na uznesenie
10.
Záver
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí : Antonín Mirga
Martin Hudák
Zapisovateľ: Martin Zavadský
Uzn. č. 24/2021/8-A
Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený program zasadania
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
HLASOVANIE:
Za: M. Hudák, A. Funket, Š. Sedlák, , Z. Hangurbadžo, , M. Oračko, R. Oračko, A.Mirga, P.

Hangurbadžo,M. Zavadský
proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0
2.

Kontrola plnenia uznesení

Starosta obce informoval poslancov, že uznesenia č.uzn.1 – č. uzn. 23 za obdobie 01-05/2021
sa plnia priebežne. Uznesenie č. 20/2021/7 zo dňa 26.05.2021 splnené nebolo, nakoľko úver
zo SLSP nebol načerpaný.
Uzn. č. 24/2021/8-B
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu, o plnení uznesení OcZ.

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

Oračko, A.Mirga, M. Zavadský
proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0
3.
Schválenie záverečného účtu obce
Starosta predložil poslancom Záverečný účet obce za rok 2020. Poslanci tento návrh
prerokovali a pristúpili k hlasovaniu o jeho schválení
Uzn. č. 25/2021/8
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie prebytok bežného rozpočtu výške 527 488,34 Eur
schodok kapitálového rozpočtu vo výške -192 994,47Eur
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie upravený prebytok rozpočtu za rok 2020 vo výške
334 493,87 Eur, upravený o nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo ŠR a podľa
osobitných predpisov v sume 109 609,69 Eur.
Výsledok hospodárenia po vylúčení dotácii vo výške 224 884,18 Eur
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške
10 % z prebytku rozpočtu 22 488,42 EUR.
HLASOVANIE:
Za: M. Hudák, A. Funket, Š. Sedlák, M. Zavadský, P. Hangurbadžo, M. Oračko, R. Oračko,
A.Mirga, Z. Hangurbadžo
proti: 0, zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0
4.
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Podhorany
za rok 2020
Kontrolórka obce Bc. Ivana Kaprálová predložila poslancom OcZ stanovisko k záverečnému
účtu obce za rok 2020.
Záverečný účet obce poskytuje ucelený podrobný prehľad
o hospodárnosti obce za rok 2020 . Obec dodržala zákonnú povinnosť aj informačnú
povinnosť. Hlavná kontrolórka súhlasí s celoročným hospodárením obce za rok 2020 bez
výhrad.
Uzn. č. 26/2021/8-A
Obecné zastupiteľstvo v berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu
záverečného účtu obce Podhorany za rok 2020 v súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
HLASOVANIE:
Za: M. Hudák, A. Funket, P. Hangurbadžo, Š. Sedlák, , Z. Hangurbadžo, M. Oračko, R.

Oračko, A.Mirga, P. Hangurbadžo, M. Zavadský
proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

Plán kontrolnej činnosti na II. Polrok 2021
Kontrolórka predložila Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. Polrok 2021 . Kontrolná činnosť
bude zameraná na kontrolu pokladne, kontrola interných predpisov, kontrola plnenia
uznesení OcZ za II. Polrok 2020. Okrem uvedených činnosti môžu byť vykonané kontroly
o ktoré požiada Obecné zastupiteľstvo.
Uzn. č. 26/2021/8-B
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Podhorany pre obdobie II. Polroka 2021
HLASOVANIE:
Za: M. Hudák, A. Funket, Š. Sedlák, M. Zavadský, P. Hangurbadžo, M. Oračko, R. Oračko,

A.Mirga, Z. Hangurbadžo
proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0
5.
MOPS – Pokračovanie poskytovania miestnych občianskych poriadkových
služieb (MOPS) v obciach s prítomnosťou MRK prostredníctvom výzvy - OPLZ-PO82021-1
Starosta obce informoval poslancov OcZ, že je výzva na pokračovanie projektu MOPS. MV
SR vyhlásilo dňa 9. júna 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o NFP miestnej občianskej
poriadkovej služby (MOPS)
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 26. júla 2021
Uzn. č. 27/2021/8
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predložením ŽoNFP na SO, pričom ciele projektu sú
v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j.
najmenej 5 % z celkových oprávnených výdavkov.
HLASOVANIE:
Za: M. Hudák, A. Funket, Š. Sedlák, M. Zavadský, P. Hangurbadžo, M. Oračko, R. Oračko,

A.Mirga, Z. Hangurbadžo
proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0
6.

Starosta – zrušenie uznesenia č. 61/2020/11

Starosta informoval poslancov, že úver, ktorý bol schválený uzn. č. 20/2021/7 bol SlSp
zamietnutý. Dôvodom je , prijaté uznesenie OcZ č. 61/2020/11 na úhradu mesačných splátok
pôžičky starostu ako (súkromnej osoby) z účtu obce vedeného v Slsp.

Uzn. č. 28/2021/8
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 61/2020/11 zo dňa 25.08.2020, ktorým bola schválená
úhrada mesačných splátok pôžičky starostu obce Jozefa Oračka ako súkromnej osoby z účtu
obce vedeného v Slovenskej sporiteľni , vo výške 689,11 Eur mesačne
HLASOVANIE:
Za: M. Hudák, A. Funket, Š. Sedlák, M. Zavadský, P. Hangurbadžo, M. Oračko, R. Oračko,
A.Mirga, Z. Hangurbadžo
proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0
7.

Žiadosť o odkúpenie pozemku 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
7.1. Silvester Rajz a manž. Veronika - žiadosť o odkúpenie pozemku registra KN – C
parcela číslo 8877/30 – ostatná plocha o výmere 62 m2. 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. 29/2021/8-A
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 vlastníctva manželom Silvester Rajz a manž.
Veronika Rajzová
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
7.2. Stanislav Kocibáš ml. - žiadosť o odkúpenie pozemku registra KN – C parcela č.
8911/2 – ostatné plochy o výmere 1144 m2, parcela číslo 8909/3 – ostatné plochy
o výmere 567 m2 vo vlastníctve obce. Poslanci žiadosť prerokovali a dohodli sa, predmetný
pozemok predať. Menovaný dlhodobo využíva pozemok, obhospodaruje ho , stará sa oň.
Uzn. č. 29/2021/8-B
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. Stanislavovi Kocibášovi

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

7.3. Zdenko Dunka a manž. Viktóra Dunková - žiadosť o odkúpenie pozemku registra
KN – C parcela číslo 8877/30 – 8877/33 – ostatná plocha o výmere 67 m2 . 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 číslo.
Uzn. č. 29/2021/8-C
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 vlastníctva manželom Zdenko Dunka a manž.
Viktória Dunková
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

7.4. Peter Hangurbadžo a manž. Jana Hangurbadžová - žiadosť o odkúpenie pozemku
registra KN – C parcela číslo 8877/79, ostatná plocha o výmere 76 m2, parcela číslo
8928/23 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 339 m2. 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 číslo.
Uzn. č. 29/2021/8-D
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 vlastníctva manželom Peter Hangurbadžo a manž.
Jana Hangurbadžová
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

7.5. Marcel Hangurbadžo a manž. Vlasta Hangurbadžová - žiadosť o odkúpenie
pozemku registra KN – C parcela číslo 8877/70, ostatná plocha o výmere 48 m2 , parcela
číslo 8928/20 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 267 m2. 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 číslo.
Uzn. č. 29/2021/8-E
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 vlastníctva manželom Marcel Hangurbadžo
a manž. Vlasta Hangurbadžová

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
7.6. Ján Hangurbadžo a manž. Jasmína Hangurbadžová - žiadosť o odkúpenie
pozemku registra KN – C parcela číslo 8877/67, ostatná plocha o výmere 77 m2 , parcela
číslo 8928/22 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 34 m2. 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 číslo.
Uzn. č. 29/2021/8-F
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 vlastníctva manželom Ján Hangurbadžo a manž.
Jasmína Hangurbadžová

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.

Diskusia

9.

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.
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.

Záver

V závere starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadaní OZ. Rokovanie ukončené
o 22.30 hod.

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

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

Overovatelia zápisnice:
Antonín Mirga

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

Martin Hudák

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

Zapísal: Martin Zavadský
V Podhoranoch dňa 14.06.2021

