OBEC PODHORANY

Zápisnica
__z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhoranoch konaného dňa 23.02.2021___
Prítomní : 7 - M. Hudák, A. Funket, M. Zavadský , Š. Sedlák, P. Hangurbadžo, R. Oračko,
A.Mirga
Neprítomní : 2 - Z. Hangurbadžo, M.Oračko,
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. Situácia v obci s Covid
3. Diskusia
4. Návrh na uznesenie
5. Záver

Priebeh rokovania zasadania Obecného zastupiteľstva dňa 23.02.2021 o 18.30 hod.
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
V úvode starosta obce p. Jozefa Oračko privítal všetkých prítomných poslancov na
zasadnutí OcZ . Konštatoval, že na rokovaní sú prítomní siedmi poslanci, OcZ je uznášania
schopné.
Predložil program rokovania.
1. Otvorenie
Určenie zapisovateľa overovateľov zápisnice
2. Aktuálna situácia v obci v súvislosti s ochorením Covid_19
3. Zmena rozpočtu
4. Diskusia
5. Návrh na uznesenie
6. Záver
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí :

Martin Zavadský
Martin Hudák

Zapisovateľ: Martin Hudák
Uzn. č. 9/2021/3
Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený program zasadania
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
HLASOVANIE:
Za: M. Hudák, A. Funket, M. Zavadský

, Š. Sedlák, P. Hangurbadžo, R. Oračko, A.Mirga

proti: 0,
zdržal sa: 0, nehlasoval: 0
2. Aktuálna situácia v obci v súvislosti s Covid-19
Starosta oboznámil poslancov so situáciou v obci v súvislosti s Covid-19. Vzhľadom k
zhoršujúcej sa situácii v okrese Kežmarok a zvyšujúcom sa počte pozitívne testovaných
v obciach bolo zasadnutie KŠ okresu. Momentálna situácii v našej obci v súvislosti s
prenosným ochorením Covid-19 sa stále zhoršuje, počty nakazených v obci najmä v rómskej
osade narastajú.
Na zasadnutí boli prítomní aj členovia MOPS . Starosta upozornil, že ak situácia v obci bude
pretrvávať, pripadne sa bude zhoršovať v najbližších dňoch dohliadať na dodržiavanie
opatrení a monitorovanie bude okrem MOPS aj armáda SR a polícia.
MOPS, sa snažia denne kontrolovať dodržiavanie karanténnych opatrení, udržať početné
rodiny v jednom príbytku je nemožné. Starosta oboznámil, že prostredníctvom obecného

rozhlasu budeme občanov obce vyzývať na testovanie a dodržiavanie pandemických
opatrení.
Starosta zdôraznil, že musíme ísť príkladom, byť zodpovední a dodržiavať prijaté proti
pandemické opatrenia, len tak sa nám podarí chrániť seba aj ostatných.
Uzn. č. 10/2021/3
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu ohľadom aktuálnej situácie v obci
v súvislosti s Covid-19.
HLASOVANIE:
Za: M. Hudák, A. Funket, M. Zavadský

, Š. Sedlák, P. Hangurbadžo, R. Oračko, A.Mirga

proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0
3. Zmena rozpočtu
Starosta oboznámil poslancov, že mzda koordinátorov na AČ je financovaná z obecného
rozpočtu. V súčasnosti je refundácia platieb je pozastavená z dôvodu covidových opatrení.
Starosta dal odhlasovať zmenu v položke 0620 611 mzdy zamestnancov koordinátorov spätne
od 01/2021
Uzn. č. 11/2021/3
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje zmenu rozpočtu spätne od 01/2021 položka
0620 611 – mzdy koordinátorov
HLASOVANIE:
Za M. Hudák, A. Funket, M. Zavadský

, Š. Sedlák, P. Hangurbadžo, R. Oračko, A.Mirga

proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0
4. Diskusia
5. Záver
V závere starosta obce poďakoval poslancom za účasť na
ukončené o 20.00. hod.

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

zasadaní OZ. Rokovanie

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

Overovatelia zápisnice:
Martin Hudák
Martin Zavadský
Zapísal: Martin Hudák
V Podhoranoch dňa 23.02.2021
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