OBEC PODHORANY

V Podhoranoch 07.04.2021

Zápisnica
_zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhoranoch konaného dňa 07.04.2021___
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:
___________________________________________________________________________
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. Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácnosti –
platnosť od 01.01.2021
3. Diskusia
4. Záver

Priebeh rokovania zasadania Obecného zastupiteľstva dňa 07.04.2021 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 všetci poslanci, OcZ je uznášania
schopné.
Predložil program rokovania.
1. Otvorenie
Určenie zapisovateľa overovateľov zápisnice
2. Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácnosti –
platnosť od 01.01.2021
3. Diskusia
4. Záver
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí : Miroslav Oračko
Anton Mirga
Zapisovateľ: Martin Zavadský
Uzn. č. 17/2021/6
Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený program zasadania
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
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
2. Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácnosti –
platnosť od 01.01.2021
Obec Podhorany by mala prijať VZN o kuchynskom odpade, kde je potrebné
informovať občanov o spracovaní kuchynského odpadu z domácností hospodárskymi
zvieratami (takýto odpad vie spracovať 100% domácnosti ).
Ak by občania takýto odpad nevedeli spracovať, obci pripadá povinnosť nakladať
s odpadom prostredníctvom kompostérov, ktoré budú pre obyvateľov obce umiestnené na
určitých verejných miestach v obci: napr. pri budove obecného úradu, na ulici pri
domoch alebo na inom mieste v obci, prípadne. Občania by sa mali vyjadriť formou čestného
vyhlásenia že takýto odpad v domácnosti spracujú.

Návrh OZ obec momentálne nemá na svojom území zavedený triedený zber
komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a je potrebné tento stav
vyriešiť formou čestného vyhlásenia od občanov že biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
z domácností doma spracúvajú/kompostujú.
Uzn. č. 18/2021/6
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje všeobecné záväzné nariadenie obce o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Podhorany.
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

3. 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.
4. Záver
V závere starosta obce poďakoval poslancom za účasť na
ukončené o 20.30. hod.

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

zasadaní OZ. Rokovanie

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

Overovatelia zápisnice:
Miroslav Oračko

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

Anton Mirga

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

Zapísal: Martin Zavadský
V Podhoranoch dňa 07.04.2021

