Zápisnica
z XIX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhorodi, ktoré sa
uskutočnilo dňa 22. septembra 2014 (sobota ) o 18.00 hod.
v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Podhorodi
Prítomní:
-

podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 zápisnice

1. O t v o r e n i e
V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov starosta obce Ing. Jaroslav Mihaľov otvoril XIX. zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Podhorodi, na ktorom privítal poslancov a všetkých prítomných.
Starosta zároveň oboznámil prítomných s programom, ktorým by sa malo zasadnutie
riadiť.
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
4. Interpelácie
5. Schválenie predloženia ŽoNFP
6. Diskusia
7. Záver
2. Schválenie programu zasadnutia
Starosta obce po oboznámení s návrhom programu zasadnutia vyzval všetkých poslancov,
aby sa prezentovali. Konštatoval, že zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňujú 3
poslanci a obecného zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Starosta obce navrhol hlasovať o programe, ktorý je predložený v pozvánke.
Starosta informoval o výsledku hlasovania:
Prezentovaných: 3 poslanci

Za: 3

proti: 0

zdržalo sa: 0

Za: Ján Fedák, Ladislav Katrinec, Jozef Melník
Ing. Jaroslav Mihaľov, starosta obce skonštatoval, že program XIX. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Podhorodi bol schválený bez zmien a doplnkov.
SCHVALENÝ PROGRAM ZASADNUTIA:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
4. Interpelácie
5. Schválenie predloženia ŽoNFP
6. Diskusia
7. Záver

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
Za členov návrhovej komisie na toto zasadnutie starosta obce navrhol poslancov Ján Fedák
a Ladislava Katrinca. O tomto návrhu poslanci hlasovali.
Starosta informoval o výsledku hlasovania:
Prezentovaných: 4 poslanci
Za: 3

proti: 0

zdržalo sa: 0

Za: Ján Fedák, Ladislav Katrinec, Jozef Melník
Ing. Jaroslav Mihaľov, starosta obce skonštatoval, že návrhová komisia bola zvolená podľa
predloženého návrhu.
Za overovateľov zápisnice na toto zasadnutie starosta obce navrhol poslancov Jána Fedáka
a Jozef Melník. O tomto návrhu poslanci hlasovali.
Starosta informoval o výsledku hlasovania:
Prezentovaných: 4 poslanci
Za: 3

proti: 0

zdržalo sa: 0

Za: Ján Fedák, Ladislav Katrinec, Jozef Melník
Ing. Jaroslav Mihaľov, starosta obce skonštatoval, že overovatelia zápisnice boli zvolení podľa
predloženého návrhu.

4. Interpelácie
Neboli žiadne interpelácie.

5. Schválenie predloženia ŽoNFP
Ing. Jaroslav Mihaľov informoval o možnosti čerpania finančných prostriedkov v rámci výzvy
MŽP SR, zároveň informoval, že by sa mohol využiť už pripravený projekt zmeny palivovej
základne spracovaný predchádzajúcim vedením obce. Navrhol preto túto možnosť využiť
a predložiť príslušnú žiadosť o NFP:
- výška celkových výdavkov na projekt: 695 672,96 EUR
- výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 695 672,96 EUR
- výška celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených
výdavkov: 34 783,65 EUR
- spôsob financovania projektu: úverové zdroje
- kód príslušnej výzvy v rámci ktorej bude ŽoNFP predložená: OPZP-PO3-14-1
O tomto návrhu poslanci hlasovali
Prezentovaných: 3 poslanci
Za: 3

proti: 0

zdržalo sa: 0

Za: Ján Fedák, Ladislav Katrinec, Jozef Melník
Ing. Jaroslav Mihaľov, starosta obce skonštatoval, že poslanci návrh schválili.
6. Diskusia
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
7. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce, Ing. Jaroslav Mihaľov, poďakoval
poslancom OcZ a všetkým prítomným za aktívnu účasť a zasadnutie ukončil.
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