Zápisnica
z XXII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhorodi, ktoré sa
uskutočnilo dňa 5. októbra (piatok) 2018 o 16.00 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.

Prenájom priestorov vo vlastníctve obce

5.

Čerpanie krátkodobého úveru - eurofondy

6.

Diskusia

7.

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. Matúša Karatníka a p. Maroša Osifa.
O tomto návrhu poslanci hlasovali.
Starosta informoval o výsledku hlasovania:
Prezentovaných: 3 poslanci
Za: 3

proti: 0

zdržalo sa: 0
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Za: Slavomír Komár, Matúš Karatník, Maroš Osif
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.

Prenájom priestorov vo vlastníctve obce

5.

Čerpanie krátkodobého úveru - eurofondy

6.

Diskusia

7.

Záver

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

proti: 0

zdržalo sa: 0

Za: Slavomír Komár, Matúš Karatník, Maroš Osif
Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, poslanci návrh schválili.

4. Prenájom priestorov vo vlastníctve obce
Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou o uzatvorenie nájomnej zmluvy na
prenájom pivničných priestorov v Kultúrnom dome v Podhorodi na prevádzku baru od
01.09.2018 a navrhol žiadosti vyhovieť. O tomto návrhu poslanci hlasovali.
Starosta informoval o výsledku hlasovania:
Prezentovaných: 3 poslanci
Za: 3

proti: 0

zdržalo sa: 0

Za: Slavomír Komár, Matúš Karatník, Maroš Osif
Anton Hricko, starosta obce skonštatoval, že návrh poslanci schválili.
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5. Čerpanie krátkodobého úveru - eurofondy
Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom prijatia krátkodobého úveru eurofondy vo výške 96618,24 €, ktorý bude poskytnutý zo strany Prima banky Slovensko,
a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina., Slovenská republika, IČO: 31575954, IČ DPH
SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel: Sa, Vložka
číslo: 148/L za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou
prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný
úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu: Využívanie OZE v obci
Podhoroď. O tomto návrhu poslanci hlasovali.
Prezentovaných: 3 poslanci
Za: 3

proti: 0

zdržalo sa: 0

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

6. Diskusia
V diskusii sa prítomní venovali rozpracovaným projektom obce, vyhodnoteniu
realizácie predošlých projektov, ako aj príprave festivalových slávností a aktuálnym
postrehom zo života obce.

7. 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: Matúš Karatník, Maroš Osif

Zapisovateľ: PhDr. Ľuboslav Husnaj
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