OBEC PODHORIE, Podhorie č. 50, 013 18 Lietava
Číslo: 609/Cha/2014

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Podhorie konaného 25.9.2014
o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu

Prítomní :

Anton Chobot – zástupca starostu obce

Poslanci:

Miroslava Adamková
Jozefa Koššová
Viliam Masný
Ing. Milan Svitana
Ľubomír Šupej

Ospravedlnená:

Ľudmila Šupejová

Ďalší prítomní:

Ing. Milan Matejkov – hlavný kontrolór
Anna Horčičáková – zam.obce
Janka Kováčová - zam.obce

Program: 1. Otvorenie
2. Určenie a schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia úloh z uznesenia č. 44 – 51/2014
4. Schválenie návrhu na 2. úpravu rozpočtu obce 2014
5. Správa hlavného kontrolóra za I. polrok 2014
6. Voľby do orgánov samosprávy obcí – vyhlásenie kandidatúry na starostu obce a
Poslancov
7. Rôzne – žiadosti
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8. Diskusia
9. Schválenie návrhu na uznesenie
10. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia OZ

Rokovanie OZ otvoril Anton Chobot, zástupca starostu obce. Privítal všetkých prítomných.
Ospravedlnená poslankyňa : Ľudmila Šupejová. Zástupca obce konštatoval, že počet
prítomných poslancov je 6 a zasadnutie je uznášania schopné. Predniesol program rokovania.
Ing. Milan Matejkov, hlavný kontrolór požiadal o vypustenie bodu 5. Správa hlavného
kontrolóra za I. polrok 2014, z dôvodu, že nie je vo funkcii celý polrok a k činnosti sa vyjadrí
v diskusii. Poslanci jednohlasne súhlasili so zmenou programu. Zástupca starostu dal hlasovať.
Program rokovania bol jednohlasne schválený.
Program: 1. Otvorenie
2. Určenie a schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia úloh z uznesenia č. 44 – 51/2014
4. Schválenie návrhu na 2. úpravu rozpočtu obce 2014
5. Voľby do orgánov samosprávy obcí – vyhlásenie kandidatúry na starostu obce a
poslancov
6. Rôzne - žiadosti
7. Diskusia
8. Schválenie návrhu na uznesenie
9. Záver
Hlasovanie : za Anton Chobot, Miroslava Adamková, Jozefa Koššová, Viliam Masný, Ing.
Milan Svitana, Ľubomír Šupej
zdržal sa hlasovania : 0 proti : 0
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K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice , návrhovej komisie

Overovatelia zápisnice: Viliam Masný, Miroslava Adamková
Návrhová komisia: Ing. Milan Svitana, Ľubomír Šupej
Zapisovateľka : Anna Horčičáková

Hlasovanie : za Anton Chobot, Miroslava Adamková, Jozefa Koššová, Viliam Masný, Ing.
Milan Svitana, Ľubomír Šupej
zdržal sa hlasovania : 0 proti : 0
K bodu 3. Kontrola plnenia úloh z uznesenia č. 44 – 51/2014
Zástupca starostu konštatoval, že úlohy z uznesení č. 44-51/2014 sú splnené.
K uzneseniu č. 48/2014 – verejné obstarávanie na prestavbu bytov v MŠ je už v Bratislave na
verejnom obstarávaní.
K uzneseniu 51/2014 – pán Štefan Chobot odstránil odtok dažďovej vody. Pani Jana
Chobotová poslala oznámenie, že živý plot je na jej súkromnom pozemku.
Zástupca obce dá preveriť pravdivosť oznámenia.
K bodu 4. Schválenie návrhu na 2. úpravu rozpočtu 2014
Poslanci obdržali podrobne spracovaný nový návrh na úpravu rozpočtu – príjmovú a výdavkovú
časť rozpočtu. Bola prednesená dôvodová správa, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice.
Odbor financií spracoval 2. úpravu rozpočtu Obce Podhorie, ktorá predstavuje úpravu
v kategóriách:
-

Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Bežné transfery
Finančné operácie
Kapitálové príjmy

+ 150,00 €
+ 241,74 €
+31.781,22 €
+35.877,82 €
+2.274,38 €

Navrhovanou zmenou v príjmovej časti rozpočtu sa upraví aj vo výdavkoch.
-

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky

+ 31 629,33 €
+ 11 000,00 €

Zástupca starostu dal hlasovať. Poslanci 2. úpravu rozpočtu na rok 2014 v znení schváleného
rozpočtu jednohlasne schválili.
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Hlasovanie : za Anton Chobot, Miroslava Adamková, Jozefa Koššová, Viliam Masný, Ing.
Milan Svitana, Ľubomír Šupej
zdržal sa hlasovania : 0 proti : 0

K bodu 5.Voľby do orgánov samosprávy obcí – vyhlásenie kandidatúry na starostu obce
a poslancov
Zapisovateľka miestnej volebnej komisie Anna Horčičáková oboznámila prítomných
s vyhlásením kandidatúry na starostu obce a poslancov. Za predsedu miestnej volebnej komisie
bola zvolená Janka Kováčová, podpredseda Ing. Rudolf Kanis. Komisia má 5 členov.
Kandidátne listiny na starostu obce doručili 4 kandidáti :
Anton Chobot – SMER – sociálna demokracia ,
Nezávislí kandidáti :
Roman Šupej, Ing. Miroslav Bobuľa, Ľubomír Barčiak
Kandidátne listiny na poslancov doručili politické strany :
SMER- sociálna demokracia – Viliam Masný, Martin Masný, Gabriela Konušíková, Jozef
Masný, Ing. Lenka Danková, Radoslav Masný. Ing. Gabriela Šupejová
SIEŤ- Michal Kováč, Mgr. Ján Marosz
SNS – Štefan Chobot, ktorého MVK l nezaregistrovala z dôvodu, že menovaný nemá trvalý
pobyt v obci
Nezávislí kandidáti: Mgr. Ľubica Danechová, Jozef Ďuriš, Anton Poľko, Pavol Masný, Maroš
Zbytek
Kandidáti boli zaregistrovaní a bolo im vydané rozhodnutie.
Voľby sa uskutočnia 15.11.2014 od 7.00 hod. do 20.00 hod. vo volebnej miestnosti - zasadačke
kultúrneho domu.

K bodu 6. Rôzne – žiadosti
Zástupca obce navrhol riešenie k dlhodobému problému riešenia prístupového chodníka
k rodinným domom pri multifunkčnom ihrisku. Bola prijatá ústna dohoda s p. Danechom
Petrom , Nimohajom Slavomírom a manž. Andreou a Mäkkým Františkom, že odkúpia
pozemok od p. Badžgoňa Antona za dohodnutú cenu. Pozemok darujú zmluvne obci. Zástupca
obce zabezpečí vypracovanie geometrického plánu na celý pozemok, aby bolo len jedno

Str.5
parcelné číslo, nakoľko chodník pri predmetnej parcele je vo vlastníctve obce.
Obecné zastupiteľstvo s návrhom jednohlasne súhlasili.

Hlasovanie : za Anton Chobot, Miroslava Adamková, Jozefa Koššová, Viliam Masný, Ing.
Milan Svitana, Ľubomír Šupej
zdržal sa hlasovania : 0 proti : 0

Zástupca starostu informoval, že v obci bol vykonaný AUDIT za rok 2013, ktorý podľa
audítorky Ing. Jozefíny Smolkovej účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad
na finančnú situáciu obce k 31.12.2013.
Hlavný kontrolór obce konštatoval, že obec hospodári v súlade so zákonmi a s rozpočtom obce.
Navrhol, aby pri prijímaní nového rozpočtu obce na rok 2014 bola zmenená štruktúra rozpočtu
a znížil sa počet položiek. Tým sa sprehľadní celkový rozpočet- príjmová aj výdavková časť.
Anna Horčičáková oboznámila prítomných, že dňa 19.10.2014 – v nedeľu o 15.00 hodine
v kultúrnom dome sa uskutoční kultúrna akcia pre starších občanov – Úcta k starším.
Informovala, že pri tejto akcii sa vyhlasuje aj literárna súťaž- Odkaz Karolíny Brustleovej. Bude
to 6. ročník. Poslanci súhlasili s vyhlásením 6. ročníka súťaže. Pani Horčičáková poprosila
o pomoc pri organizovaní tohto podujatia.
K bodu 7. Diskusia
V tomto bode nikto nevystúpil, nakoľko všetky body, podnety sa prejednali v bode 6.
K bodu 8. Schválenie návrhu na uznesenie
Na základe prednesených návrhov, podnetov, správ bolo prijaté uznesenie, ktoré bude tvoriť
súčasť tejto zápisnice.
K bodu 9. Záver
Zástupca starostu poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
Zasadnutie bolo ukončené o 18.30 hod.
Zapísala: Anna Horčičáková
Overovatelia zápisnice: Viliam Masný
Miroslava Adamková

Anton Chobot
zástupca starostu obce

