
 

Uznesenia  zo 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Podhorie, 

konaného dňa 7. 8. 2014 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu 

 

Uznesenie č. 44/2014  
 

obecné zastupiteľstvo 

 

a) konštatuje  
že je uznášaniaschopné - na rokovaní sú prítomní 6 poslanci, neprítomní: 1 poslankyňa  – 

ospravedlnená.  

b) doplnenie programu – žiadosť DHZ 

c) schvaľuje  
program zasadnutia v predloženom znení nasledovne: 

 

1. Otvorenie zasadnutia OZ  

2. Určenie a schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie  

3. Kontrola plnenia úloh z uznesenia č. 28- 43/2014  

4. Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu na celé volebné obdobie 2014 - 2018 

5. Schválenie počtu poslancov OZ na celé volebné obdobie 2014 - 2018 

6. Vyhlásenie verejného obstarávania – nadlimitná zákazka na obstaranie 8 bytových jednotiek v 

obci 

7. Generálna oprava motorovej striekačky PPS 12 

8. Rôzne - žiadosti  

9. Diskusia  

10. Schválenie návrhu na uznesenie  

11. Záver  

 
Hlasovanie poslancov:  Za  6   Zdržal sa   0     Proti    0           

                                     

Uznesenie č. 45/2014  
 

obecné zastupiteľstvo  

 
a) schvaľuje  

návrhovú komisiu v zložení: Ing. Milan Svitana,  Miroslava Adamková 

overovateľov zápisnice: Viliam Masný,   Ľubomír Šupej 

b) poveruje  
za zapisovateľa zápisnice z rokovania  p. Annu Horčičákovú 

 

Hlasovanie poslancov:  Za  6   Zdržal sa   0    Proti    0                                             

 

 

 

Uznesenie č. 46/2014  
  

obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie  
Informáciu o kontrole plnení uznesení obecného zastupiteľstva od posledného zasadnutia č 28-43/2014 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA  

Dňa 15. novembra 2014 sa uskutočnia voľby poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce.  

Podľa § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov počet 

poslancov na celé volebné obdobie roku 2014 – 2018 určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa 

počtu obyvateľov.  

Podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

obecné zastupiteľstvo určuje najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rokov 2014 – 2018 

rozsah výkonu funkcie starostu.  

     V dôsledku vyššie uvedených skutočností odporúčam obecnému zastupiteľstvu schváliť 

predložený návrh uznesenia. 

     Tento návrh uznesenia je v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

 

Uznesenie  č 47/2014 

K bodu č. 4 a č. 5 : Určenie počtu poslancov a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu vo 

funkčnom období 2014-2018 

Obecné zastupiteľstvo obce Podhorie 

určuje  
a) v zmysle § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 7 poslancov obecného zastupiteľstva obce Podhorie na celé volebné 

obdobie 2014 – 2018,  

b) v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a z dôvodu plnenia povinností, vyplývajúcich z verejnej funkcie 

starostu, starostovi obce Podhorie na celé funkčné obdobie 2014 – 2018 rozsah výkonu 

funkcie starostu na plný úväzok. 

 

Počet všetkých poslancov: 6 

Prítomní poslanci (menovite):  Anton Chobot, Viliam Masný, Ľubomír Šupej, Ing.Milan Svitana, 

Miroslava Adamková, Ľudmila Šupejová  

Hlasovali za (menovite):  Anton Chobot, Viliam Masný, Ľubomír Šupej, Ing.Milan Svitana, 

Miroslava Adamková, Ľudmila Šupejová .  

                proti (menovite): 0   

                zdržali sa (menovite): 0 

 

 

 
 

Uznesenie č. 48/2014  
  

obecné zastupiteľstvo  

 

schvaľuje zámer vyhlásiť verejné obstarávanie – nadlimitnú zákazku na obstaranie 8 bytových jednotiek 

v obci Podhorie, ktorej predmetom  je obstaranie 8 bytov na požadovanej stavebnotechnickej úrovni 

formou ich kúpy, pričom ich kúpe bude predchádzať vstavba a nadstavba v budove materskej škole, 

s predpokladanou hodnotou zákazky  maximálne 350 000 EUR bez DPH, ktorú vyhlási obec Podhorie ako 

verejný obstarávateľ a výsledkom ktorej bude uzavretie zmluvy o vstavbe a nadstavbe a budúcej kúpnej 

zmluve.  
 

Hlasovanie poslancov:  Za  6   Zdržal sa    0   Proti   0                                                    
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Uznesenie č. 49/2014  
 

obecné zastupiteľstvo  

 
schvaľuje  2 500 Eur na generálnu opravu hasičskej striekačky PPS 12  z dôvodu že je zastaralá ( 43 

rokov)  a nespĺňa výkonnostné  normy.  

 

Hlasovanie poslancov:  Za  6    Zdržal sa    0        Proti   0 

 

Uznesenie č. 50/2014 
 

obecné zastupiteľstvo   

 
berie na vedomie prejednanie odkúpenia a vysporiadania pozemku  par.č. 1012 pri vrte   

 

Uznesenie č.51/2014  

 

obecné zastupiteľstvo ukladá :  
a) zabezpečiť odtok dažďovej vody do prícestneho kanála od p. Chobota Štefana  

zodpovedný : Štefan Chobot                                     termín: do 30 dní  

      

b) odstrániť živý plot pri rodinnom dome č. 54 z miestnej komunikácie      

zodpovedná : Jana Chobotová                                  termín : do 30 dní 

 

c)  zabezpečiť prečistenie miestneho kanála zo stredu obce  k miestnemu potoku 

 

zodpovedný : Anton Chobot                                       termín: do 30 dní  

 

 

 

OVEROVACIA A SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA: 

 

Uznesenie vypracovala dňa 7. 8. 2014 návrhová komisia v zložení:  

 

Ing. Milan Svitana 

 

Miroslava Adamková  

 

 

 

V Podhorí, dňa 7. 8. 2014                                                    

                                                                                                             Anton Chobot   

                        zástupca starostu obce 

  

 

 

 

 

 

 


