
U Z N E S E N I A 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 

dňa 19.02.2014 o 17.00 

v zasadačke obecného úradu 

 

Uznesenie č. 2/2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhorí  

• Konštatuje, že uznášaniaschopné, na rokovaní sú prítomní 6 poslanci  

Jozefa Koššová – ospravedlnená 

 

• Volí  

• zapisovateľa OZ:   Viliama Masného 

• overovateľov zápisnice:  Ľudmilu Šupejovú  

                                    Miroslavu Adamkovú  

• návrhovú komisiu:  Ing. Milana Svitanu 

                                           Ľubomíra Šupeja  

 

Uznesenie č. 3/2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhorí  

• Berie na vedomie  

•  zánik mandátu starostu obce Podhorie Rudolfa Martinku v zmysle § 13a ods. 
1 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, úmrtím dňa 11.02.2014 a informáciu o nároku na 3 mesačné 
odstupné podľa § 5 ods. 4 zákona č. 253/1994 Zb. o o právnom postavení a 
platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov 

• Povinnosť predložiť žiadosť predsedovi NR SR v zmysle § 48 ods. 4 zákona č. 
346/1990 Zb.  o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších 
predpisov prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o 



vyhlásenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí na voľbu starostu Obce 
Podhorie. 

 

Uznesenie č. 4/2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhorí  

• Schvaľuje  

•  úhradu nákladov spojených so zabezpečením pohrebu starostu obce 
z výdavkovej časti rozpočtu Obce Podhorie na rok 2014 z podpoložky 
6330062 – ostatný materiál vo výške 860,14€ 

 

Uznesenie č. 5/2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhorí  

• Schvaľuje  

• zmenu podpisového vzoru a osoby oprávnené disponovať a nakladať 
s finančnými prostriedkami Obce Podhorie vedených na účtoch nasledovne: 
• Anton Chobot, narodený 20.08.1960, bytom Podhorie 92 zástupca starostu 

obce 
• Monika Vráblová, nar. 20.3.1987, trvale bytom Podhorie 75 , zamestnanec 

obce  
• Anna Horčičáková nar. 24.11.1958, trvale bytom Podhorie 81 , zamestnanec 

obce 
Pri nakladaní s finančnými prostriedkami obce musí byť okrem podpisu 
Antona Chobota aj podpis buď Moniky Vráblovej alebo Anny Horčičákovej. 
Monika Vráblová a Anna Horčičáková nie sú samostatne a ani spoločne 
oprávnené nakladať s finančnými prostriedkami obce bez zástupcu starostu 
obce Antona Chobota. 

 

Uznesenie č. 6/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Podhorí  

• Schvaľuje  

• zloženie komisie na protokolárne prevzatie funkcie nasledovne: 
• predseda: Viliam Masný nar. 10.3.1983, trvale bytom Podhorie 11, 

poslanec obecného zastupiteľstva 
• člen: Monika Vráblová, nar. 20.3.1987, trvale bytom Podhorie 75 , 

zamestnanec obce 
• člen: Juraj Martinka, nar. 21.6.1981, trvale bytom Podhorie 281 , syn 

zosnulého starostu 
 



Uznesenie č. 7/2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhorí  

• Schvaľuje  

• plat zástupcu starostu obce, ktorý mu patrí v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 
primátorov miest v znení neskorších predpisov vo výške 1328,25 €.  

 

Uznesenie č. 8/2014 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhorí  

• Ukladá  

• zástupcovi starostu obce zaslať žiadosť o vyhlásenie nových volieb do 
orgánov samosprávy obcí na voľbu starostu obce Podhorie. 
Termín: do 25.02.2014                                  Zodpovedá: zástupca starostu 

• zástupcovi starostu obce, Monike Vráblovej a Anne Horčičákovej vykonať 
v súčinnosti s bankovými inštitúciami schválenú zmenu podpisového vzoru 
Termín: do 25.02.2014                                  Zodpovedá: zástupca starostu 

• komisii vykonať protokolárne odovzdanie funkcie zástupcovi starostu. 
Termín: do 21.02.2014                                       Zodpovedá: predseda komisie 

 

 

 

Návrhová komisia : Ing. Milan Svitana 

 

 

                                    Ľubomír Šupej                                                Anton Chobot 

                                                                                                poverený zastupovaním starostu 
obce 


