OBEC PODHORANY

Zápisnica
_z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhoranoch konaného dňa 15.01.2021___
Prítomní : 7 - M. Hudák, A. Funket, P. Hangurbadžo, Š. Sedlák, , Z. Hangurbadžo, , M.
Oračko, R. Oračko, A.Mirga
P. Hangurbadžo, M. Zavadský
Neprítomní :
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. Nájom nebytových priestorov bývala Jednota
3. CVČ poplatok
4. Diskusia
5. Návrh na uznesenie
6. Záver

Priebeh rokovania zasadania Obecného zastupiteľstva dňa 15.01.2021 o 17.30 hod.
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
V úvode starosta obce p. Jozefa Oračko všetkých prítomných poslancov na zasadnutí
OcZ privítal , konštatoval, že na rokovaní sú prítomní všetci poslanci, OcZ je uznášania
schopné.
Starosta privítal p. Suchanovského – nového nájomcu obchodu. Poslancov oboznámil, že
hlavným bodom programu je prenájom priestorov, ktoré využívala COOP Jedota Poprad.
Predložil program rokovania.
1. Otvorenie
Určenie zapisovateľa overovateľov zápisnice
2. Nájom nebytových priestorov bývala Jednota
3. Rekonštrukcia budovy
4. CVČ poplatok 2021
5. Diskusia
6. Návrh na uznesenie
7. Záver
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí :

Martin Zavadský
Antonín Mirga

Zapisovateľ: Martin Hudák
Uzn. č. 6/2021/2
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. Nájom nebytových priestorov bývala Jednota
Starosta informoval poslancov, že Dohodou zo dňa 14.12.2020 bol dohodnutý termín ukončenia
nájmu v nebytových priestoroch Podhorany č. 65 dňa 15.01.221 . Na základe preberacieho
protokolu dňa 14.01.2021 za prítomnosti zástupcov COOP Jednoty Poprad a Obce Podhorany boli
odovzdané priestory, ktoré prenajímala COOP Jednota.
p. Starosta oboznámil poslancov, že na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov Podhorany
č. 65 , zajtra t.j. 16.01.2021 budú odovzdané priestory novému nájomcovi Fi. PEMI trade , Milan
Suchanovský .

Rekonštrukcia priestorov
Poslanci OcZ a p. Suchanovský sa oboznámili s technickým stavom objektu , a nastala debata,
prečo si Jednota zobrala celé zariadenie obchodu. (ostali len holé steny) a aké práce je potrebné
v objekte urobiť.
Starosta povedal, že čo sa týka svietidiel na obecnom úrade sú staršie ale použiteľné svietidlá.
Starosta navrhol, aby sa priestor zrekonštruoval svojpomocne, nakoľko obec nemá dostatok
financií na rekonštrukciu. Po dohode s novým nájomcom sa rozhodli, že elektroinštalačné práce si
nájomca zrealizuje na vlastné náklady, potrebný materiál na zabezpečí obec. Starú omietku zo
stien potrebné odstrániť, a natiahnuť novú, taktiež je potrebné vymaľovať miestnosti. Starosta
navrhol , že tieto práce urobí obec vlastnými zamestnancami .
Ďalej starosta navrhol, aby kúrenie bolo riešené napojením na jestvujúci kotol v budove MsKs ,
kde sa napojí aj pohostinstvo , kancelária TSP, aj priestory nad Jednotou . Pričom každý subjekt
bude mať samostatné meradlo.
p. Suchanovský žiada, aby sa zo zadnej strany od Galschneidera sa urobil nový vchod na
zásobovanie.

Uzn. č. 7/2020/2
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje rekonštrukciu nebytových priestorov
v budove Podhorany č. 65 na základe dohody.
Obec zabezpečí – materiál na elektroinštaláciu objektu , murárske a natieračské práce
vlastnými zamestnancami a kúrenárske práce s napojením na ústredné kúrenie.
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

3. Návrh VzN 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka SZUŠ
a SCVČ
Obci vyplývajú povinnosti v oblasti školstva stanovené zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve. Obec v zmysle § 6 uvedeného zákona určuje
všeobecne záväzným nariadením pre zriaďovateľa podľa písm. b) zákona a pre základné
umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti:
VZN sa každoročne prijíma za účelom určenia výšky finančných prostriedkov určených na
mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa
materskej školy alebo školského zariadenia; v zariadeniach školského stravovania na žiaka
školy. Táto zmena sa realizuje v súlade s § 3 ods. 3 predmetného VZN, v ktorého znení sa
uvádza, že zmena výšky finančných prostriedkov . Pre účely stanovenia výšky dotácie sa
vychádza z návrhu rozpočtu obce na nasledujúci kalendárny rok a počtu žiakov uvedenom v
štatistickom výkaze Škol MŠ SR 40-01 k 15.9.2020.
Výška dotácie na žiaka základnej umeleckej školy v individuálnej forme vyúky, dieťa
materskej školy a dieťa/žiaka školského zariadenia do dovŕšenia 15 rokov veku.
Obec poskytne neštátnemu zriaďovateľovi SCVČ zriadeného na území obce, ak o to požiada,
dotáciu vo výške 88 % zo sumy určenej vo VZN na žiaka/dieťa ZUŠ, MŠ, ŠKD, ZŠS a CVČ,
ktorých je zriaďovateľom.
SCVČ – 822 detí do od 5-14 rokov = 6 133,00 Eur/ mesačne
Dotácia bude poskytovaná mesačne vo výške jednej dvanastiny .
Obec poskytne neštátnemu zriaďovateľovi SZUŠ zriadeného na území obce, ak o to požiada,
dotáciu vo výške 88 % zo sumy určenej vo VZN na žiaka/dieťa ZUŠ, MŠ, ŠKD, ZŠS a CVČ,
ktorých je zriaďovateľom.
SZUŠ – 97 žiakov individuálna forma = 10 868,56,00 Eur/ mesačne
SZUŠ – 155 žiakov skupinová forma = 5 670,95 Eur/mesačne
Uzn. č. 8/2020/2
Obecné zastupiteľstvo prijalo VzN 1/2021 o financovaní súkromnej základnej školy
a súkromného centra voľného času na území obce Podhorany určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka SZUŠ a SCVČ Podhorany.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje príspevok na činnosť SCVČ vo výške
z výšky dotácie , 12% - z výšky dotácie ostáva v rozpočte obce.

88 %

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje príspevok na činnosť SZUŠ vo výške
16 539,00 EUR/mesačne
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

j.

4. Diskusia
Starosta informoval poslancov, že je možnosť a výzva na predkladanie ponúk na zateplenie
budov školy . Starosta ma zistiť možnosti a na ďalšom zasadnutí poslancov informovať.

5. 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.
6. Záver
V závere starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadaní OZ. Rokovanie ukončené
o 20.30. hod.

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

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

Overovatelia zápisnice:
Martin Zavadský

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

Antonín Mirga

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

Zapísal: Martin Zavadský
V Podhoranoch dňa 15.01.2021

