OBEC PODHORANY

Zápisnica
_zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhoranoch konaného dňa 26.05.2021___
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

___________________________________________________________________________
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. Kanalizácia
4. Úprava rozpočtu k 30.04.2021
5. Žiadosti od občanov
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver

Priebeh rokovania zasadania Obecného zastupiteľstva dňa 26.05.2021 o 18.15 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. Kontrola plnenia uznesení
3. Kanalizácia
4. Úprava rozpočtu k 30.04.2021
5. Žiadosti od občanov
6. Diskusia
7. Návrh na uznesenie
8. Záver
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí : Rudolf Oračko
Andrej Funket
Zapisovateľ: Martin Zavadský
Uzn. č. 19/2021/7
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. Kontrola plnenia uznesení
3. Kanalizácia
Starosta objasnil poslancov zo stavom projektu výstavby kanalizácie a vodovodu. Vodovod je
financovaný z prostriedkov projektu. Kanalizácia bude financovaná z vlastných zdrojov obce.
Starosta informoval, že obec nemá finančné prostriedky na úhradu celej stavby kanalizácie,
pretože pri vodovode je spolufinancovanie oprávnených výdavkov vo výške 5% plus
neoprávnené výdavky, ktoré vzniknú počas realizácie stavby. Starosta poprosil pani
kontrolórku, aby informovala o aktuálnom stave k 30.04.2021

Kontrolórka informuje poslancov o aktuálnom stave, obec je zadĺžená na 22,5%. Ak si obec
zoberie úver vo výške 170,000.- zadĺženosť obce vzrastie na 27%
Kotrolórka obce dáva kladné stanovisko k čerpaniu úveru, ak ho schváli OZ.
Z úveru budú uhradené práce na kanalizácii v obci, a ďalšie práce na vodovode, samostatný
hydrant pri OcÚ vo výške 1 467,00 €, kanalizačné prípojky vo výške 11 233,00 €, prepojenie
úsekov, pretlak cez potok 24 362,00 €
Ďalej starosta informoval, že bude potrebné zvýšiť hrúbku zateplenia na budove OcÚ, čím
vzniknú ďalšie výdavky pri zateplení. Tieto práce by bolo možné uhradiť z poskytnutého
úveru.
Starosta sa spýtal poslancov, či boli dostatočne vysvetlené informácie ohľadom úveru
a predložil hlasovanie o čerpaní úveru a otvoril diskusiu k uvedenému bodu programu.
Nakoľko neboli vznesené pripomienky zo strany poslancov, starosta ukončil diskusiu a dal
hlasovať.
Uzn. č. 20/2021/18
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úver vo výške 170 000€ na investičné výdavky, kanalizácia
a zateplenie budovy OcÚ.
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
4. Úprava rozpočtu k 30.04.2021
Starosta oboznámil poslancov, že k 30.04.2021 bola robená úprava rozpočtu - presun
rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy
a celkové výdavky.
Starosta predložil návrh na úpravu rozpočtu, ktorú mali poslanci k preštudovaniu . Rozpočet
sa upravil o presuny medzi položkami ekonomickej a funkčnej klasifikácie, pričom výška
rozpočtu ostáva nezmenená.
Úpravu rozpočtu k 30.04.2021
Príjmy

Názov
BR
KR
FO

Spolu
Výdavky

Názov
BR
KR
FO

Spolu
Uzn. č. 21/2021/7

Schválený
3 048 650,00
292 000,00
0
3 340 650,00
Schválený
2792200,00
428450,00
120000,00
3340650,00

Upravený
0
0
0
0

Rozpočet po úprave
3 048 650,00
292 000,00
0
3 340 650,00

Upravený
0
0
0
0

Rozpočet po úprave
2792200,00
428450,00
120000,00
3340650,00

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje úpravu predloženého návrhu rozpočtu. presun
rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu.
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
5. Žiadosti od občanov
5.1 Žiadosť o odkúpenie pozemku – Rastislav Oračko požiadal obec o vydanie súhlasného
stanoviska pre SPF na odkúpenie pozemku parcela č. KNC 261/1, 261/2, Parcela tvorí celok
s pozemkom, na ktorom je postavený rodinný dom menovaného.
K žiadosti prebehla diskusia poslancov, ktorí sa rozhodli, že cez parcelu vedie prístupová
cesta k užívaným budovám(budova školy), preto stanovisko na odkúpenie pozemku vydá
záporné.
Uzn. č. 22/2021/7
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje záporné stanovisko pre SPFna odkúpenie
pozemku Rastislava Oračku.
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
5.2 Žiadosť o zmenu územného plánu – Jaroslav Dunka a Viktória Dunková.
Starosta predložil žiadosť o zmenu územného plánu na parcelu číslo KNC 9170 o výmere
973m2 ako druh pozemku TTP. Jedná sa o pozemok, ktorý sa nachádza nad ihriskom
v extravilane obce. Menovaní plánujú na predmetnej parcele výstavbu RD.
K predmetnej žiadosti prebehla diskusia poslancov, ktorí konštatovali, že podľa územného
plánu predmetnú parcelu nieje možné použiť ako stavebný pozemok. Z toho dôvodu zmenu
územného plánu zamietli. Územný plán obce ostáva v pôvodnom stave.
Uzn. č. 23/2021/7
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zmenu územného plánu obce.
HLASOVANIE:
Za: 7- M. Hudák, A. Funket, P. Hangurbadžo, Š. Sedlák, , R. Oračko, A.Mirga, P.

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

6. Diskusia
Sociálny podnik - Starosta informoval poslancov, s možnosťou vytvorenia sociálneho
podniku v obci a pracovnou náplňou zamestnancov, ktorý by mal byť zameraný na stavebnú
činnosť. Je dôležité, aby zamestnanci boli kvalifikovaní.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu ohľadom možnosti vytvorenia sociálneho
podniku v obci.

7. 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

8. Záver
V závere starosta obce poďakoval poslancom za účasť na zasadaní OZ. Rokovanie ukončené
o 22.00 hod.

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

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

Overovatelia zápisnice:
Rudolf Oračko

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

Andrej Funket

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

Zapísal: Martin Hudák
V Podhoranoch dňa 26.05.2021

