Zápisnica
z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhorodi, ktoré sa
uskutočnilo dňa 31. augusta 2011 (streda) 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 Ing. Jaroslav Mihaľov otvoril V. 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. Schválenie návrhu VZN č. 6/2011, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP v rozsahu pre obec Podhoroď
5. Schválenie návrhu VZN č. 5/2011 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosti v školách a školských zariadeniach, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej
jedálni na jedno jedlo a o určení výšky príspevku na úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno jedlo pre iné
fyzické osoby
6.Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov
7. Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov
8. Prerokovanie sťažnosti p. Šuhajdu Juraja pre úmyselné poškodzovanie majetku v osobnom vlastníctve
9. Prerokovanie žiadosti p. Kobana Juraja o realizáciu a výstavbu odvodňovacieho kanála.
10. Prerokovanie žiadosti p. Skybovej Ilony, Marty Kuželovej a Mileny Frantovej o vysporiadanie pozemkov ZŠ
11. Činnosť Obecného športového klubu
12. Diskusia
13. 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

Ing. Jaroslav Mihaľov, starosta obce skonštatoval, že program V. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Podhorodi bol schválený.

3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
Za členov návrhovej komisie na toto zasadnutie starosta obce navrhol poslancov Jozefa
Melníka a Bc. Miroslava Dreňku. O tomto návrhu poslanci hlasovali.
Starosta informoval o výsledku hlasovania:
Prezentovaných: 3 poslanci
Za: 3

proti: 0

zdržalo sa: 0

Ing. Jaroslav Mihaľov, starosta obce skonštatoval, že návrhová komisia bola zvolená podľa
predloženého návrhu.

Za členov overovateľov zápisnice na toto zasadnutie starosta obce navrhol poslancov Jána
Fedáka a Jozefa Melníka. O tomto návrhu poslanci hlasovali.
Starosta informoval o výsledku hlasovania:
Prezentovaných: 3 poslanci
Za: 3

proti: 0

zdržalo sa: 0

Ing. Jaroslav Mihaľov, starosta obce skonštatoval, že overovatelia zápisnice boli zvolení podľa
predloženého návrhu.

4. Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2011, ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť Uzemného plánu v rozsahu pre obec Podhoroď
Ing. Jaroslav Mihaľov prečítal návrh VZN č. 6/2011. Zároveň informoval poslancov spolu so
spracovateľkou Ing. arch. Mariannou Boškovou a poverenou obstarávateľkou p. Ing. arch.
Annou Soročinovou o podrobnostiach spracovaného územného plánu. O návrhu poslanci
hlasovali.
Starosta informoval o výsledku hlasovania:
Prezentovaných: 3 poslanci
Za: 3

proti: 0

zdržalo sa: 0

Ing. Jaroslav Mihaľov, starosta obce skonštatoval, že poslanci návrh schválili.

5. Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2011 o určení výšky mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školách a školských zariadeniach,
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno jedlo
a o určení výšky príspevku na úhradu nákladov v školskej jedálni na jedno jedlo pre iné
fyzické osoby.
Ing. Jaroslav Mihaľov prečítal návrh VZN č. 5/2011 a informoval poslancov po potreby jeho
prijatia. O návrhu poslanci hlasovali.
Starosta informoval o výsledku hlasovania:
Prezentovaných: 3 poslanci
Za: 3

proti: 0

zdržalo sa: 0

Ing. Jaroslav Mihaľov, starosta obce skonštatoval, že poslanci návrh schválili.

6. Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých
odberateľov na obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012
Ing. Jaroslav Mihaľov informoval o hospodárení obecného vodovodu, ako aj o návrhu určiť
maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých
odberateľov na obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012 vo výške 0,7571 €/m3. O tomto
návrhu poslanci.
Starosta informoval o výsledku hlasovania:
Prezentovaných: 3 poslanci
Za: 3

proti: 0

zdržalo sa: 0

Ing. Jaroslav Mihaľov, starosta obce skonštatoval, že poslanci návrh schválili.

7. Cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov
na obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012
Ing. Jaroslav Mihaľov informoval o potrebe znížiť cenu za výrobu a dodávku pitnej vody
verejným vodovodom pre všetkých odberateľov na obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012 zo
sociálnych dôvodov a navrhol jej výšku na 0,6600 €/m3. O tomto návrhu poslanci.
Starosta informoval o výsledku hlasovania:
Prezentovaných: 3 poslanci
Za: 3

proti: 0

zdržalo sa: 0

Ing. Jaroslav Mihaľov, starosta obce skonštatoval, že poslanci návrh schválili.

8. Prerokovanie sťažnosti p. Šuhajdu Juraja pre úmyselné poškodzovanie majetku
v osobnom vlastníctve
Ing. Jaroslav Mihaľov informoval o sťažnosti p. Šuhajdu Juraja pre úmyselné poškodzovanie
majetku v osobnom vlastníctve, ktorá bola doručená dňa 17.08.2011. Po krátkej diskusii
navrhol poveriť predsedu komisie pre ochranu verejného poriadku p. Bc Miroslava Drenku
a člena komisie p. Jána Fedáka, aby miestnym zisťovaním získali informácie o skutočnostiach
uvedených v sťažnosti p. Šuhajdu Juraja a zabezpečili zmierlivé riešenie medzi zúčastnenými
stranami.
O tomto návrhu poslanci hlasovali.
Starosta informoval o výsledku hlasovania:
Prezentovaných: 3 poslanci
Za: 3

proti: 0

zdržalo sa: 0

Ing. Jaroslav Mihaľov, starosta obce skonštatoval, že poslanci návrh schválili.

9. Prerokovanie žiadosti p. Kobana Juraja o realizáciu a výstavbu odvodňovacieho kanála
Ing. Jaroslav Mihaľov informoval o žiadosti p. Kobana Juraja o realizáciu a výstavbu
odvodňovacieho kanála. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte obce
navrhol žiadosť p. Kobana Juraja zamietnuť. O tomto návrhu poslanci hlasovali.
Starosta informoval o výsledku hlasovania:

Prezentovaných: 3 poslanci
Za: 3

proti: 0

zdržalo sa: 0

Ing. Jaroslav Mihaľov, starosta obce skonštatoval, že poslanci návrh schválili.

10. Prerokovanie žiadosti p. Skybovej Ilony, Marty Kuželovej a Mileny Frantovej o
vysporiadanie pozemkov v areáli ZŠ
Ing. Jaroslav Mihaľov prečítal žiadosť p. p. Skybovej Ilony, Marty Kuželovej a Mileny
Frantovej o vysporiadanie pozemkov v areáli ZŠ. Zároveň poslancov informoval o histórii
riešenia problému s vysporiadaním pozemkov v areáli ZŠ. Navrhol žiadosť zamietnuť
z dôvodu nepostačujúcej dokumentácie k uvedeným pozemkom, a to chýbajúci geometrický
plán, list vlastníctva a znalecký posudok. Poslanci po krátkej diskusii o tomto návrhu
hlasovali.
Starosta informoval o výsledku hlasovania:
Prezentovaných: 3 poslanci
Za: 3

proti: 0

zdržalo sa: 0

Ing. Jaroslav Mihaľov, starosta obce skonštatoval, že poslanci návrh schválili.

11. Činnosť Obecného športového klubu
Ing. Jaroslav Mihaľov informoval v správe o činnosti Obecného športového klubu, hlavne
o problémoch so zabezpečením dopravy pre hráčov, ako aj problémy s nedostatkom
finančných prostriedkov. Poslanci navrhli zobrať správu na vedomie bez ďalších pripomienok.
O tomto návrhu poslanci hlasovali.
Starosta informoval o výsledku hlasovania:
Prezentovaných: 3 poslanci
Za: 3

proti: 0

zdržalo sa: 0

Ing. Jaroslav Mihaľov, starosta obce skonštatoval, že poslanci zobrali správu na vedomie.

12. Diskusia
Do diskusie sa nikto neprihlásil.

13. Záver
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce, Ing. Jaroslav Mihaľov, poďakoval
poslancom OcZ a všetkým prítomným za aktívnu účasť na V. zasadnutí a OcZ ukončil.

Ing. Jaroslav Mihaľov
starosta obce
Overovatelia:
Ján Fedák
Jozef Melník

Zapisovateľ:
PhDr. Ľuboslav Husnaj

