Zápisnica
z VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhorodi, ktoré sa
uskutočnilo dňa 11. mája 2015 (pondelok ) o 14.00 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 Anton Hricko otvoril 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Správa o činnosti úradu
Interpelácie
Povodňový plán záchranných prác
Ukončenie nájmu – Rastislav Kačurik
Diskusia
Záver

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil za zapisovateľa p. PhDr. Ľuboslava Husnaja a za overovateľov
zápisnice na toto zasadnutie navrhol poslancov p. Jana Katrincová a p. Milan Ivaniš. O tomto
návrhu poslanci hlasovali.
Starosta informoval o výsledku hlasovania:
Prezentovaných: 3 poslanci
Za: 3

proti: 0

zdržalo sa: 0

Za: Milan Ivaniš, Jana Katrincová, Slavomír Komár
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Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, že zapisovateľ a overovatelia zápisnice boli
zvolení podľa predloženého návrhu.

3. Schválenie programu zasadnutia
Starosta prečítal návrh programu zasadnutia. O tomto návrh poslanci hlasovali.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Správa o činnosti úradu
Interpelácie
Povodňový plán záchranných prác
Ukončenie nájmu – Rastislav Kačurik
Diskusia
Záver

4. Správa o činnosti úradu
Anton Hricko prečítal správu o činnosti úradu. O tejto správe poslanci hlasovali.
Starosta informoval o výsledku hlasovania:
Prezentovaných: 3 poslanci
Za: 3

proti: 0

zdržalo sa: 0

Za: Milan Ivaniš, Jana Katrincová, Slavomír Komár
Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, že poslanci správu zobrali na vedomie.

5. Interpelácie
Neboli žiadne interpelácie.

6. Povodňový plán záchranných prác
Starosta obce predložil návrh povodňového plánu záchranných prác. O tomto návrhu
poslanci hlasovali.

Starosta informoval o výsledku hlasovania:
Prezentovaných: 4 poslanci
Za: 4

proti: 0

zdržalo sa: 0
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Za: Milan Ivaniš, Matúš Hojko, Jana Katrincová, Slavomír Komár
Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, že návrh schválili.

7. Ukončenie nájmu – Rastislav Kačurik
Starosta obce informoval znovu podrobne o situácii vzniknutej neuhradením
nákladov (nedoplatku) za služby spojené s užívaním a správou nebytových priestorov za rok
2014, ktoré boli vyúčtované OF č. 2014/78, a boli znížené o sumu 300,00 EUR na sumu
1 275,68 EUR. Taktiež informoval o tom, že na predchádzajúcu ponuku na vznik dohody
o splácaní nedoplatku, ako aj dohody o podmienkach nájmu a odbere elektrickej energie,
nájomca kladne nereagoval.
Okrem toho prenajímateľ zistil, že nájomca užíva prenajaté nebytové priestory v
priestoroch budovy Obvodného zdravotného strediska uvedené v čl. 1 ods. 2 zmluvy o
nájme č. 1/2012 v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy, a to tým, že v prenajatých
priestoroch predáva nápoje s obsahom alkoholu, na čo mu prenajímateľ, ako aj obec v
ohlásení prevádzky, súhlas nedali, čo zakladá dôvod na vypovedanie horeuvedenej zmluvy v
znení neskoršieho dodatku č. 1 v zmysle čl. 9 ods. 3 písm. a) zmluvy o nájme č. 1/2012 zo dňa
30.01.2012 v znení neskoršieho dodatku č. 1 zo dňa 04.04.2012.
Zároveň oboznámil poslancov s podmienkami vlastníckych vzťahov k predmetným
priestorom upravených ťarchou na liste vlastníctva č. 272 , ako aj podmienkami čerpania NFP
z fondov EÚ na projekt zmeny systému vykurovania verejných budov.
Na základe horeuvedeného, sa vytvoril návrh na ukončenie nájomného vzťahu ku dňu
20.05.2015. O tomto návrhu poslanci hlasovali.
Starosta informoval o výsledku hlasovania:
Prezentovaných: 4 poslanci
Za: 4

proti: 0

zdržalo sa: 0

Za: Milan Ivaniš, Matúš Hojko, Jana Katrincová, Slavomír Komár
Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, že návrh schválili.
8. Diskusia
Do diskusie sa nikto neprihlásil.
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9. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce, Anton Hricko, poďakoval
poslancom OcZ a všetkým prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí a zasadnutie ukončil.

Anton Hricko
starosta obce
Overovatelia:
Jana Katrincová
Milan Ivaniš

Zapisovateľ:
PhDr. Ľuboslav Husnaj
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