
                                                     Uznesenie 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Podhorie konaného dňa  

                 25.9.2014 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu  

 

Uznesenie č. 52/2014 

 

Obecné zastupiteľstvo 

a) konštatuje 

že je uznášaniaschopné, na rokovaní sú prítomní 6 poslanci, neprítomná 1  poslankyňa – 

ospravedlnená . 

b) schvaľuje 

program zasadnutia v predloženom znení nasledovne : 

1. Otvorenie zasadnutia OZ 

2. Určenie a schvál5enie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie  

3. Kontrola plnenia uznesenia č. 44 -51/2014 

4. Schválenie návrhu na 2. úpravu rozpočtu 2014 

5.Voľby do orgánov samosprávy obcí – vyhlásenie kandidatúry na starostu obce a poslancov   

6. Rôzne – žiadosti, informácia o audite za rok 2013 

7. Diskusia 

8.Schválenie návrhu na uznesenie 

9. Záver 

 

Hlasovanie poslancov:  za 6,  zdržal sa hlasovania : 0 , proti : 0 

 

 

Uznesenie č. 53/2014 

 

Obecné  zastupiteľstva  

a) schvaľuje 

návrhovú komisie  v zložení : Ing. Milan Svitana a  Ľubomír Šupej 

overovateľov zápisnice : Viliam Masný a  Miroslava  Adamková 



b) poveruje: za zapisovateľa zápisnice z rokovania : Annu Horčičákovú  

 

Hlasovanie poslancov : za 6, zdržal sa hlasovania : 0 , proti : 0 

 

Uznesenie č. 54/2014 

 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie  

Informáciu o kontrole plnenia uznesení obecného zastupiteľstva od posledného zasadnutia  

 

Uznesenie č.55/2014 

 

Obecné  zastupiteľstvo  

schvaľuje  2. úpravu rozpočtu na rok 2014 v znení schváleného rozpočtu 

 

Hlasovanie poslancov :  za 6,   zdržal sa hlasovanie : 0,  proti :  0  

 

 

 

                                       

Uznesenie č. 56/2014 

 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie  

správu o voľbách do orgánov samosprávy obcí  

 

Uznesenie č.57/2014 

 

Obecné zastupiteľstvo  

berie na vedomie  

správu o audite za rok 2013  



 

Uznesenie č.58/2014  

 

Obecné zastupiteľstvo  

súhlasí  

 

s odkúpením pozemku od p. Antona Badžgoňa za dohodnutú cenu občanmi :  Petrom Danechom, 

Slavomírom Nimohajom a manž. Andreou a Františkom Mäkkým. S vypracovaním geometrického 

plánu na celý pozemok- prístupový chodník pri multifunkčnom ihrisku.  

 

Hlasovanie  poslancov  : za  6, zdržal sa hlasovania : 0  proti : 0  

 

Uznesenie č. 59/2014 

 

Obecné zastupiteľstvo  

súhlasí   

s uskutočnením kultúrnej akcie – úcta k starším  19.10.2014 o 15.00 hod. v kultúrnom dome a 

vyhlásením 6.ročníka literárnej súťaže – odkaz Karolíny Brustleovej  

 

Hlasovanie  poslancov:  za   6 , zdržal sa hlasovania: 0  , proti : 0 

 

Overovacia a schvaľovacia doložka : 

 

Uznesenie vypracovala dňa 25.09.2014 návrhová komisia v zložení : 

 

Ing. Milan Svitana 

 

Ľubomír Šupej                                                                   Anton Chobot  

                                                                                          Zástupca starostu obce 


