
 

 
Obec Podhorie, Podhorie č.50, 01318 
Číslo : 118/2013 

                          Z á p i s n i c a 
 
zo    zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa  31.1.2013 o 17.00   hod.    v 
zasadačke obecného úradu    v Podhorí. 
 
Prítomní: poslanci  podľa prezenčnej listiny                            5             
                 ospravedlnení                                                           2 
                 neospravedlnení                                                        0 
                 ostatní prítomní                                                        8 
 
 
Program :  1. Otvorenie zasadnutia 
                   2. Určenie a schválenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice  a návrhovej  
                       komisie                                        
                   3. Kontrola plnenia úloh  z uznesenia č.7/2012 a 1/2013 
                   4. Schválenie  návrhu VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa   
                       školského zariadenia na rok 2013 
                   5. Schválenie Rokovacieho poriadku komisie OZ na ochranu verejného záujmu  
                       pri výkone funkcií funkcionárov obce  
                    6. Diskusia  

      7. Schválenie návrhu na  uznesenia  
      8. Záver  

 
 
1/ Otvorenie 
 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Podhorí otvoril a prítomných  poslancov  a ostatných 
prítomných občanov  privítal   starosta  obce Rudolf Martinka. 
Predniesol návrh programu  zasadnutia  a dal hlasovať o návrhu programu .  
Poslanci jednohlasne schválili Program zasadnutia OZ.  
 
2/ Určenie zapisovateľa 
    
Za zapisovateľku  zasadnutia obecného zastupiteľstva bola navrhnutá a jednohlasne schválená   
Anna Horčičáková 
 
 
 
 
 
 
 



2a/  Voľba overovateľov zápisnice 
 
    Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí : Ľudmila Šupejová, Anton Chobot  
    Títo boli jednohlasne schválení. 
 
2/b Voľba  návrhovej komisie  
    
   Do návrhovej komisie boli navrhnutí : Viliam Masný, Ľubomír Šupej  
   Títo   boli jednohlasne schválení . 
 
3/ Kontrola plnenia úloh  z uznesenia  7/2012  a 1/2013  
 
Starosta  obce predniesol  plnenie úloh z uznesenia č.7/2012  a 1/2013  z obecného 
zastupiteľstva zo dňa 29.11.2012 a 10.1.2013 a konštatoval,  že uznesenia  bolo splnené vo 
všetkých bodoch.  
 
4/ Schválenie  návrhu na VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
školského zariadenia na rok 2013 
 
Vedúca jedálne p. Čepelová podala návrh a doporučila zvýšenie stravnej jednotky z dôvodu 
zvýšenia cien potravín a prechodu z druhého  finančného pásma na tretie pásmo. Zvýšenie 
predstavuje  0,07- MŠ a zamestnanci  ( III. pásmo )  a  0,10 € pre cudzích stravníkov a pre 
dôchodcov od 1.3.2013. 
Poslanci s  návrhom VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského 
zariadenia na rok 2013 jednohlasne súhlasili.  
 
Hlasovanie :  za schválenie VZN 1/2013:                    5 
                      zdržal sa hlasovanie:                               0  
                      proti :                                                      0 
VZN 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia na 
rok 2013 bolo jednohlasne schválené. 
 
5/ Schválenie Rokovacieho poriadku komisie OZ na ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií funkcionárov obce  
 
Poslanec  obecného zastupiteľstva p. Viliam Masný predniesol rokovací poriadok komisie. 
Poslanci k rokovaciemu poriadku  nemali pripomienky.  
Starosta dal hlasovať. 
Hlasovanie :  za schválenie rokovacieho poriadku :    5 
                      zdržal sa hlasovanie:                              0  
                      proti :                                                     0 
 
Rokovací poriadok komisie OZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
funkcionárov obce bol jednohlasne schválený. 
 
 
5/ Diskusia 
 
Ing. Marosz Ján – žiadal odpoveď na otázky:  ako obec spolupracuje s SŠSZČ  Kamo nádej , 
aký bol finančný  prínos  pre obec , ako sa bude ďalej postupovať. Žiadal o podporu 2 



 %  z daní  FO na budúci rok, aby mohla byť spolupráca  s materskou školou, aby zámery boli 
spoločné. Ďalej sa informoval o zámeroch s areálom MŠ a budovou.  
Starosta sa vyjadril k otázkam: so SŠSZČ bola zrušená zmluva. Finančné prostriedky obec 
nedostala. Boli z časti  podporené len kultúrne akcie pre deti. MŠ  je v rovine úvah –oslovujú 
sa záujemcovia – z priestorov  MŠ by sa prerobili nájomné byty. Nová MŠ by bola postavená 
v školskej záhrade a bola by postavená ako protihodnota za budovu MŠ a časť záhrady. Na 
MŠ sa len dopláca a nie je možnosť získať finančné prostriedky na celkové financovanie MŠ.  
 
Kováč Michal- oboznámil poslancov, že bola obcou odkúpená  parcela od p. Kováča Michala 
a Kováčovej Márie  v roku 2008 pod potrubie, ktoré vedie z vrtu k novému vodojemu.  
Nakoľko vlastníkom nebol Kováč Michal, ale jeho otec, obec pochybila. Zápisnicou obec 
odstúpila od zmluvy  s p. Michalom Kováčom . Pán Kováč čestne prehlásil, že požiada 
o dodatočné dedičské konanie ktoré sa neuskutočnilo s dôvodu smrti p. Kováča Michala.    
Obec si uplatnila v dedičskom konaní nárok o uznanie záväzku a dohodu o splátkovom 
kalendári.  
Po  spoločnej dohode dedičov a obcou po ukončení dodatočného dedičského konania po  
rodine Kováčovej , sa dá návrh na prevedenie pozemku na obec a urobí sa výmaz 
pohľadávky.  
 
8/ Schválenie návrhu na  uznesenie 
 
Na základe prednesených  návrhov , žiadostí a pripomienok bolo prijaté uznesie, ktoré bude 
tvoriť prílohu zápisnice. 
 
8/ Záver  
 
Starosta obce poďakoval prítomným  za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva  ukončil.   
 
V Podhorí 1.2.2013                                                                    zapísala:  Anna Horčičáková 
 
 
Overovatelia zápisnice : 
 
Anton Chobot                                                                              Rudolf Martinka 
Ľudmila Šupejová                                                                           starosta obce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


