OBEC PODHORANY

Zápisnica
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhoranoch konaného dňa 22.03.2021__
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
Určenie zapisovateľa overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Odvodnenie rómskej osady
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver

Priebeh rokovania zasadania Obecného zastupiteľstva dňa 22.03.2021 o 18.15 hod.
1. Otvorenie, schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice
V úvode starosta obce p. Jozefa Oračko privítal všetkých prítomných poslancov, zároveň
konštatoval, že na rokovaní sú prítomní všetci poslanci, OcZ je uznášania schopné.
Následne predložil poslancom progam dnešného rokovania:
1. Otvorenie
Určenie zapisovateľa overovateľov zápisnice
2. Odvodnenie rómskej osady
3. Diskusia
4. Návrh na uznesenie
5. Záver
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí :

Zoltán Hangurbadžo
Štefan Sedlák

Zapisovateľ: Martin Zavadský
Uzn. č. 14/2021/5
Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený program zasadania
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie overovateľov a zápisovateľa 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. Odvodnenie rómskej osady
Starosta informoval poslancov, že na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa
riešilo odvodnenie osady a možnosti realizácie odvodnenia pozemku. Dal vypracovať 2 verzie
realizácie. Ako už bolo spomenuté, jedno riešenie je kamenná drenáž , druhé riešenie pre nás
vyhovujúcejšie je odvedenie spodnej vody rúrou a na vrh osadenie odvodňovacieho žľabu.
Predbežná cena na realizáciu je cca 20 000 ,- Eur. Starosta oboznámil poslancov, že na stavebné
práce bude prieskumu trhu, na základe toho bude vybratá firma na realizáciu stavby
Uzn. č. 15/2020/5
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. Diskusia
V diskusii Miroslav Oračko dal návrh na odmeny pre koordinátorov AČ . Odmena 200,-- Eur
každý druhý mesiac.
Poslanec Š. Sedlák sa opýtal, o aký počet zamestnancov koordinátorov ide , ktorým má byť
odmena vyplatená?
Týka sa to piatich zamestnancov odpovedal Miroslav Oračko.
Poslanec A. Funket reagoval, či obec ma financie na vyplácanie odmien pre zamestnancov.
Poslanec M. Zavadský upozornil, na uznesenie zo dňa 23.02.2021 kde v položke 0620 611
mzdy zamestnancov koordinátorov bolo navýšenie spätne od 01/2021
Starosta upozornil poslancov, že obec ma schválené projekty, na ktoré je potrebná spoluúčasť
vo výške vo výške 5% oprávnených výdavkov, plus neoprávnené výdavky, ktoré vzniknú
počas realizácie. Tieto je potrebné financovať z rozpočtu obce.
Taktiež obec má nejaké faktúry po splatnosti , ktoré je potrebné uhradiť. Treba myslieť aj na
to.
Starosta sa opýtal poslancov, či bolo všetko jasné a dostatočne vysvetlené a dal hlasovať
o odmene pre zamestnancov koordinátorov.
Uzn. č. 16/2020/5
Obecné zastupiteľstvo neschválilo odmenu pre zamestnancov, koordinátorov
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. Návrh na uznesenie
HLASOVANIE: 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.
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. Záver
V závere starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadaní OZ. Rokovanie ukončené
o 21.00. hod.

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

Overovatelia zápisnice:
Zoltán Hangurbadžo
Štefan Sedlák

Zapísal: Martin Zavadský
V Podhoranoch dňa 22.03.2021

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

