
Každé dobro, každá krása majú korene v utrpení. Z neho 

vyrastajú. Cez bolesť a utrpenie sa utvrdzujú a dozrievajú.   

/Pavol Strauss/ 

  

 

 

 

  

                 

 

 

 

Vážení spoluobčania, 

v prvom rade ďakujem všetkým voličom v obci, ktorí prišli vo veľkom počte 

k volebným urnám, z toho vidieť, že Vám na obci záleží. Chcem však poďakovať hlavne tým, 

ktorí podporili moju kandidatúru a vďaka nim som bol zvolený za starostu. 

 

Som si vedomý zodpovednosti za kvalitu života našich obyvateľov a plne si stojím za 

svojím programom, ktorého cieľom je, aby sa Podhorie stalo sebavedomou obcou. Chcel by 

som, aby sa obec i naďalej budovala a rozvíjala, aby sme ju mali krajšiu, modernejšiu 

a príťažlivejšiu na bývanie s možnosťami na oddych a zábavu. Aby bola atraktívna pre 

návštevníkov a cestovný ruch, ale aj bezpečná pre občanov. Chcem podporiť mladých 

i starších spoluobčanov vytváraním podmienok pre voľno časové aktivity, kultúru, šport. 

 

Taktiež by som chcel, aby spolupráca poslancov a zamestnancov bola korektná, 

konštruktívna a v prospech ľudí, ktorí v obci žijú. 

 

Volebný program, ktorý som prezentoval, je zameraný na dokončenie prebiehajúcich 

aktivít v tomto roku a na realizáciu ďalších investičných a neinvestičných projektov, ktoré 

posunú obec ďalej.  Obec stojí na pevných nohách a bolo by škoda nenapredovať ďalej. Je 

v dobrom finančnom zdraví, nemá dlhy, úvery, v minulom období sa veľa vybudovalo 

a zrekonštruovalo. Predpoklady a východiská pre rozvoj sú teda stanovené a teda je potrebné 

ich ďalej rozvíjať.  

 

Veľkou výzvou pre nás všetkých: poslancov aj občanov bude spolupráca a dôvera 

v samosprávu. Ako starosta chcem pracovať efektívne, poctivo a tvorivo. Pri každom 

rozhodovaní o zásadných otázkach života obce, ale i o problémoch občanov je potrebné hľadať 

východiská, kompromisy a mať na zreteli všeobecné dobro a postupovať vo vzájomnej úcte 

a s rešpektom jeden k druhému.  

Som preto presvedčený, že spolu so zvolenými poslancami a Vami, občanmi Podhoria, 

posunieme život v obci ďalej  v prospech jej rozvoja a vytvorenia prostredia, v ktorom ľudia 

budú žiť radi.  Verím, že spoločnými silami dokážeme naplniť ciele a predsavzatia do 

nasledujúcich rokov. 

                                                                                                                  Anton Chobot 

                                                                                                                   starosta obce 



Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE 

PODHORIE KONANÉHO 5.12.2014 
  

 

- Obecné zastupiteľstvo obce Podhorie berie na vedomie správu o výsledkoch volieb na starostu obce 

Podhorie a na poslancov obecného zastupiteľstva obce Podhorie prednesenú predsedkyňou  miestnej 

volebnej komisie obce Podhorie  

- Obecné zastupiteľstvo obce Podhorie k o n š t a t u j e, že novozvolený starosta obce Podhorie 

Anton Chobot zložil v zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov sľub starostu obce.  

- Obecné zastupiteľstvo obce Podhorie k o n š t a t u j e, že poslanci novozvoleného obecného 

zastupiteľstva obce Podhorie: Ing. Lenka Danková, Pavol Masný, Martin Masný, Viliam Masný, 

Gabriela Konušíková, Jozef Masný, Radoslav Masný zložili v zmysle § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sľub poslanca obecného zastupiteľstva.  

- Obecné zastupiteľstvo obce Podhorie určuje  Annu Horčičákovú za zapisovateľku zápisnice, 

Viliama Masného a Gabrielu Konušíkovú za overovateľov zápisnice.  

- Obecné zastupiteľstvo obce Podhorie schvaľuje program  ustanovujúceho zasadnutia OZ v Podhorí 

- Obecné zastupiteľstvo obce Podhorie volí členov pracovných komisií nasledovne:  

Mandátová komisia: Ing. Lenka Danková, Jozef Masný  

Volebná komisia: Gabriela Konušíková, Radoslav Masný  

Návrhová komisia: Martin Masný, Pavol Masný  

- Obecné zastupiteľstvo obce Podhorie b e r i e n a v e d o m i e správu mandátovej komisie z 5. 12. 

2014 o overení platnosti voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva a o zlučiteľnosti 

funkcií starostu a poslancov obecného zastupiteľstva.  



- Obecné zastupiteľstvo obce Podhorie volí podľa čl. 7 ods. 5 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 

Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších 

predpisov Viliama Masného za predsedu a Gabrielu Konušíkovú, Radoslava Masného za členov 

komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce.  

- Obecné zastupiteľstvo obce Podhorie  volí Viliama Masného za predsedu finančnej komisie,  

Martina Masného za predsedu stavebnej komisie,  

Ing. Lenku Dankovú za predsedkyňu komisie kultúry, športu a vzdelávania,  

Gabrielu Konušíkovú za predsedkyňu komisie sociálnych vecí,  

Jozefa Masného za predsedu komisie verejného poriadku,  

Pavla Masného za predsedu komisie životného prostredia,  

Radoslava Masného za predsedu komisie verejného obstarávania  

ukladá predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrh na voľbu 

členov komisií v stanovených počtoch a zložení.  

- Obecné zastupiteľstvo obce Podhorie u r č u j e v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o 

právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov, v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami, 

mesačný plat starostu obce AntonaChobota vo výške platu vypočítaného, ako 1,65 násobok 

priemernej mzdy v národnom hospodárstve zvýšený o 15%/.  

- Obecné zastupiteľstvo obci Podhorie berie na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

na prvý polrok 2015.  

- Obecné zastupiteľstvo obce Podhorie  

a) schvaľuje „Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Podhorie“.  

Starosta má oprávnenie na rozpočtové opatrenia na presuny medzi schválenými príjmami a výdajmi 

medzi rozpočtovými položkami do sumy 1000euro bez zmeny celkových príjmov a výdajov.  

b) s c h v a ľ u j e plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2015.  

- Obecné zastupiteľstvo obce Podhorie berie  na vedomie diskusné príspevky:  

a) Rozdelenie obce podľa čísla domov, ktorých budú zastupovať zvolení poslanci  

Hlasovanie poslancov pri všetkých predchádzajúcich bodoch zhodne:  

Prítomní: 7     Ing. Lenka Danková, Pavol Masný, Martin Masný, Viliam Masný, Gabriela 

Konušíková, Jozef Masný, Radoslav Masný  

Za: 7     Ing. Lenka Danková, Pavol Masný, Martin Masný, Viliam Masný, Gabriela Konušíková, 

Jozef Masný, Radoslav Masný  

Zdržal sa: 0      Proti : 0 

- Obecné zastupiteľstvo obce Podhorie  

A. berie na vedomie poverenie starostu obce, ktorým starosta obce v zmysle § 13b ods. 1 a 2 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveril Viliama Masného, 

poslanca obecného zastupiteľstva obce zastupovaním starostu obce.  

B. p o v e r u j e v zmysle § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta, ods. 6 tretia veta 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Viliama Masného, 

poslanca obecného zastupiteľstva zvolávať a viesť zasadanie obecného zastupiteľstva.  

Hlasovanie poslancov:  

Prítomní: 7     Ing. Lenka Danková, Pavol Masný, Martin Masný, Viliam Masný, Gabriela 

Konušíková, Jozef Masný, Radoslav Masný  

Za : 6  Ing. Lenka Danková, Pavol Masný, Martin Masný, Gabriela Konušíková, Jozef Masný, 

Radoslav Masný  

Zdržal sa: 1 Viliam Masný     Proti: 0  

 



 
 

 

 
BETLEHEMSKÉ SVETLO 

Betlehemské svetlo v obci Podhorie budú skauti rozdávať  24.12 2014 na strede dediny od 9:30 do 10:00. 
 

ODPIS VODY Z VODOMEROV  

sa uskutoční v dňoch 27.12- 31.12.2014. Žiadame občanov aby všetci nahlásili stav  vodomerov! 
 

DANE A POPLATKY V  OBCI nemajú uhradené už iba traja občania ! Prosíme, aby si túto povinnosť čo 

najskôr splnili. 
 

KRONIKA 

Zomreli Oľga Polková vo veku 83 rokov,  

František Beňadik vo veku 82 rokov,  

Augustín Masný vo veku 65 rokov. 
 

STRETNUTIE S MIKULÁŠOM 

 
V sobotu 6. decembra bolo v kultúrnom dome v Podhorí veľa radosti. Medzi asi stovku detí zavítal Mikuláš. 

Prihováral sa deťom  a oni smelo alebo aj trošku nesmelo spievali pesničky a recitovali básničky. Všetky deti 

od 2 do 12 rokov dostali  balíčky plné sladkosti.  

Na podujatie sponzorsky prispeli:  Pavol Ondrejka a Ing. Jozef Breziansky. Srdečne ďakujeme! 

 

PODHORSKÝ HLÁSNIK, mesačník obce Podhorie, zodpovedný redaktor Anton Chobot, výkonná redaktorka Ing. Eva Masná, 

tlač a distribúcia Zuzana Masná, email:  podhorskyhlasnik@gmail.com , elekronická verzia  na www.obecpodhorie.info 

Novozvolenému starostovi a poslancom k ich zvoleniu srdečne blahoželáme a prajeme im veľa 

úspechov v ich práci k spokojnosti všetkých občanov našej obce. Všetkým občanom našej obce 

prajeme požehnané a radostné Vianoce a v novom roku šťastie na každom kroku. 

mailto:podhorskyhlasnik@gmail.com
http://www.obecpodhorie.info/

