Zápisnica
z XII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhorodi, ktoré sa
uskutočnilo dňa 12. marca (sobota) 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.

Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.

Schválenie programu zasadnutia

4.

Schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Sprostredkovateľský orgán

5.

Návrh rozpočtového opatrenia na rok 2016

6.

Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 5/2010 o slobodnom prístupe k informáciám.

7

Diskusia

8.

Schválenie uznesení

9.

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. Matúš Karatník.
O tomto návrhu poslanci hlasovali.
Starosta informoval o výsledku hlasovania:
Prezentovaných: 3 poslanci
Za: 3

proti: 0

zdržalo sa: 0

Za: Jana Katrincová, Matúš Karatník, Maroš Osif
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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.

Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2.

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.

Schválenie programu zasadnutia

4.

Schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Sprostredkovateľský orgán

5.

Zmena rozpočtu obce na rok 2016

6.

Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 5/2010 o slobodnom prístupe k informáciám.

7

Diskusia

8.

Schválenie uznesení

9.

Záver

Starosta informoval o výsledku hlasovania:
Prezentovaných: 3 poslanci
Za: 3

proti: 0

zdržalo sa: 0

Za: Jana Katrincová, Matúš Karatník, Maroš Osif
Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, že poslanci návrh schválili.

4. Schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO
Starosta informoval prítomných s návrhom predložiť Žiadosť o nenávratný finančný
príspevok na Sprostredkovateľský orgán pre projekt s názvom: Zmena palivovej základne a
zlepšenie tepelno-technických vlastností OcÚ Podhoroď a o výške maximálneho celkového
spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa: 27 721,70 €, celkových oprávnených
výdavkoch: 554 434,07 €, s kódom výzvy, t. j. OPKZP-PO4-SC431-2015-6. O tomto návrhu
poslanci hlasovali:
Prezentovaných: 3 poslanci
Za: 3

proti: 0

zdržalo sa: 0

Za: Jana Katrincová, Matúš Karatník, Maroš Osif
Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, že poslanci správu zobrali na vedomie.
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5. Návrh rozpočtového opatrenia obce na rok 2016
Starosta oboznámil poslancov s návrhom rozpočtového opatrenia na rok 2015.
O tomto návrhu poslanci hlasovali.
Starosta informoval o výsledku hlasovania:
Prezentovaných: 3 poslanci
Za: 3

proti: 0

zdržalo sa: 0

Za: Jana Katrincová, Matúš Karatník, Maroš Osif
Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, že poslanci návrh schválili.

6. Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 5/2010 o slobodnom prístupe
k informáciám
Starosta informoval prítomných o liste z Okresnej prokuratúry Michalovce v ktorom
boli uvedené dôvody na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 5/2010. Na
základe uvedených dôvodov navrhol predmetné nariadenie zrušiť. O tomto návrhu poslanci
hlasovali.
Starosta informoval o výsledku hlasovania:
Prezentovaných: 3 poslanci
Za: 3

proti: 0

zdržalo sa: 0

Za: Jana Katrincová, Matúš Karatník, Maroš Osif
Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, že poslanci návrh schválili.

7. Diskusia
Do diskusie sa nikto neprihlásil.

8. Schválenie uznesení
Starosta obce prečítal schválené návrhy uznesení.
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8. 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, Matúš Karatník
Zapisovateľ: PhDr. Ľuboslav Husnaj
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