
                                                ZÁPISNICA 
                      z 2.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

                     v Podhoranoch, konaného dňa 13.04.2018                 

                                    

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

Začiatok: 18,00 hod. 

Koniec:     20,15 hod.  

 

Program:      

1.       Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie a mandátovej komisie 

2.     Kontrola plnenia uznesení 

3.       Plán kontrolnej činnosti hl. kontrol. – rok 2018 

4.       Správa hl. kontr. z vykonanej kontroly (ZŠ Podhorany) 

5.       Delegovanie poslancov do Rady školy Podhorany 

6.       Interpelácie poslancov 

7.       Diskusia 

8.       Uznesenia 

      9.       Záver 

                                                                                                            

K bodu 1  

Otvorenie zasadnutia, voľba komisií 

Otvorenie zastupiteľstva vykonala starostka obce Mgr. Magdaléna Bogyová. Privítala 

prítomných a konštatovala, že nie je prítomný poslanec obecného zastupiteľstva p. Pavel 

Kováč. Zasadnutie je schopné právoplatne sa uznášať a rozhodovať.  Za overovateľov zápisnice 

zo zastupiteľstva starostka obce navrhla p. Radoslava Benca a p. Mariána Kučeru.  Za členov 

návrhovej komisie boli navrhnutí p.Jozef Bódi a p.Vladimír Patrovič, za zapisovateľku 

pracovníčku obce Evu Ivančíkovú.  

Hlasovanie: 

ZA: 6           PROTI: 0              ZDRŽAL SA: 0          NEPRÍTOMNÍ: 0 

 

K bodu 2 

Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolu uznesení vykonala starostka obce. Konštatovala, že uznesenia boli splnené.  

  

 

K bodu 3 

Ďalším bodom bolo prerokovanie  plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky  na  rok 2018, ktorý 

bol poslancom obecného zastupiteľstva predložený na predošlom zasadnutí OZ. Plánovanú 

kontrolnú činnosť  bližšie vysvetlila hlavná kontrolórka Ing.Apolónia Bedeová. OZ hlasovalo 

za schválenie plánu kontrolnej činnosti 

 

Hlasovanie: 

ZA: 6          PROTI: 0              ZDRŽAL SA: 0          NEPRÍTOMNÍ: 1 

 

K bodu 4 

 

Správu z vykonanej kontroly v ZŠ a MŠ Podhorany odprezentovala hlavná kontrolórka 

Ing.Apolónia Bedeová. Konštatovala, že v ZŠ Podhorany boli zistené nedostatky formálneho 



charakteru, ktoré už boli odstránené. V MŠ nedostatky neboli zistené. Ďalej oboznámila 

s novým zákonom o ochrane osobných údajov – GDPR a vysvetlila konkrétne čoho sa to 

najviac týka. Starostka obce oznámila, že zadala vypracovanie projektu  na ochranu osobných 

údajov externe, nakoľko zákon nadobúda účinnosť už 25.5.2018. Doteraz platný zákon bude 

nahradený novým, ktorý vznikol na základe smernice prijatej Európskym parlamentom. Počas 

tohto bodu sa dostavil poslanec Pavel Kováč, ktorý sa zároveň ospravedlnil za meškanie. 

 

 

K bodu 5 

 

Na základe končiaceho volebného obdobia Rady ZŠ Podhorany (dňom 14.4.2018) bolo 

potrebné delegovať štyroch poslancov do rady školy ako zástupcov zriaďovateľa. Starostka 

navrhla delegovať poslancov, ktorí boli v rade školy doposiaľ, čiže p. Jozefa Bódiho, Ing.Tibora 

Košťála, p.Radoslava Benca a Mgr.Ervína Weisa, PhD. 

Hlasovanie: 

ZA: 7          PROTI: 0              ZDRŽAL SA: 0          NEPRÍTOMNÍ: 0 

 

K bodu 6 Interpelácie poslancov : 

-poslanec Benc sa spýtal na stav kanalizačných prípojok a ako má občan zdokladovať 

likvidovanie odpadových vôd, ak má žumpu a nie je ešte plná a chce sa pripojiť na kanalizáciu 

-p.starostka k prvej časti otázky uviedla: máme atypické pripojenia domácností na verejnú 

kanalizáciu, každá vedľajšia vetva tlakovej kanalizácie má inú dĺžku. Pripravuje sa  tendrová 

dokumentácia, aby sme vyčíslili zostatok nevybudovaných vetiev. Súčet metrov musí byť 

v zmysle evidencie a stavebného povolenia.  

K druhej 2. otázke uviedla: Každý občan od 1.1. je zo zákona povinný dokladovať likvidovanie 

odpadových vôd a nesúvisí to s tým, či obec má vybudovanú kanalizáciu.  

-poslanec Kováč poprosil, či nie je možné nejako pomôcť deťom s multifunčným ihriskom, 

niečo spraviť a poriešiť to nejakou finančnou injekciou 

-p.starostka uviedla, že žiadosť na opravu multifunkčného ihriska je podaná, musíme vyčkať 

na odpoveď a súčasne informovala o stave a navrhovanom spôsobe riešenia problému so 

zadržiavaním vody na hracej ploche ihriska.  

 

Bod 7 : 

- Starostka obce  prečítala odpoveď Okresného úradu Nitra, odbor cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií vo veci riešenia dopravnej situácie pri prestupe občanov obce 

Podhorany z linky Nitra – Topoľčany na linku Súlovce – Nitra, cesta II/593. Na základe 

miestneho šetrenia a tvaromiestnej obhliadky,  bolo konštatované, že riešenie situácie  

priechodom pre chodcov je nereálne . Kompetentné orgány vidia riešenie vo vybudovaní 

otočiska  priamo v obci  pri ZŠ Podhorany /kruhový objazd/. Poslanec Patrovič sa vyjadril 

v tom smere, že prestup občanov je nebezpečný, ohrozujúci ich život a už od začiatku to nebolo 

dobré riešenie a nemalo sa to povoliť. 

p. Benc – koľko ľudí využíva  uvedené spoje 

- p.starostka oboznámila poslancov s novou  výzvou na podávanie žiadostí na výstavbu 

telocviční. Upozornila na to, že rozmery telocvične sú podmienené určitými kritériami, ako 

napr. počet žiakov navštevujúcich školu, počet odučených hodín telesnej výchovy, na jedného 

žiaka pripadá 4 m². V telocvični musia byť dve šatne – zvlášť pre dievčatá a chlapcov, sprchy, 

WC. Predmetom výzvy je len stavba a nie vybavenie telocvične.  Telocvičňa musí byť 

postavená a skolaudovaná t.zn,.užívania schopná do 2 rokov od poskytnutia dotácie.  Rozdiel 

medzi poskytnutou dotáciu a cieľovou sumou musí byť dofinancovaný obcou a toto musí 

obecné zastupiteľstvo odsúhlasiť uznesením. 



-poslanec Benc navrhol: vzhľadom k tomu, že úver na školu by mal byť splatený na budúci rok, 

tak by sme mohli čerpať úver na telocvičňu, ak by sme dostali dotáciu vo výške 100.000,- eur 

-poslanec Patrovič uviedol: Treba brať do úvahy, že potom nebudeme môcť dofinancovať 

úverom iné projekty, napr. chodníky.  

-poslanci Mgr.Weis, Bódi, Patrovič navrhli podať žiadosť 

-poslanec Košťál sa spýtal, či teraz nestačí podať len žiadosť a potom sa ešte rozhodnúť. Bolo 

by lepšie, keby sme mali najprv projekt, aby sme vedeli a akú sumu ide. Je to také nelogické.  

Prebehlo hlasovanie, v ktorom poslanci OZ schválili podanie žiadosti a dofinancovanie 

výstavby telocvične z vlastných zdrojov predpísaných MŠ.  

Hlasovanie: 

ZA: 7          PROTI: 0              ZDRŽAL SA: 0          NEPRÍTOMNÍ: 0 

 

-p. starostka oznámila, že Poľovnícke združenie Bučina-Žibrica sa zatiaľ ústne informovalo 

o možnosti uzavretia nájomnej zmluvy na pozemok obce na zriadenie technických budov pre 

spolok (osadenia unimobunky za Bahorcom pri vykrívači O2). Ide o pozemok mimo 

zastavaného územia. Poslanci OZ nevyslovili námietky 

 

-p. starostka ďalej oboznámila s pridelenými sumami z NSK na kultúrne leto-1.400,-€, športový 

deň-950,-€ a z Enviromentálneho fondu na vedľajšie vetvy tlakovej kanalizácie-100.000,-€ 

-poslanec Patrovič sa spýtal na multifunkčné ihrisko, koľko trvá, aby vznikol katastrofálny stav, 

prečo sa jeho oprava nedala do rozpočtu, prečo neprišiel zástupca školy informovať o jeho 

katastrofálnom stave  

Odpovedal p. Benc, že prostredníctvom členov rady školy bola táto informácia podaná. 

P. Patrovič  sa spýtal na ohradu na školskom pozemku a či je už podpísaná zmluva na 

vinohradnícky domček.  

-poslanec Kučera sa spýtal na prerážanie dažďových vôd do obce  

-p.starostka informovala o riešení projektového zámeru dopravného riešenia pri  kostole 

v Sokolníkoch,  o výsledku výberového konania  na spracovateľa  Územného  plánu obce 

Podhorany. Ďalej pokračovala diskusia ohľadne akcie  stavanie mája v časti obce Sokolníky pri 

Kultúrnom dome s kultúrnym programom. Po skončení tejto obecnej  akcie sa bude  konať v 

KD Sokolníky  majáles, ktorý organizuje miestna organizácia Smeru SD. 

-poslanec Benc sa na to spýtal: Prečo spájať stavanie mája s politikou? Nemôže sa to urobiť na 

inom mieste?  Poslanec Kováč súhlasil s názorom p. Benca. Oboznámil, ako prebiehalo 

stavanie mája minulý rok.  

-p. starostka sa vyjadrila v tom smere, že jedna akcia skončí a následne bude majáles. Obec 

spolupracuje s každou organizáciou na území obce a  je na každom občanovi ako sa rozhodne, 

čoho sa  zúčastní a čoho nie.  Dala možnosť poslancom, aby predniesli iné návrhy. Nakoniec 

sa hlasovalo, kto súhlasí s akciou v Sokolníkoch. 

Poslanci Mgr.Weis, Bódi, Patrovič, Kučera a Ing.Košťál súhlasili. Proti boli poslanci Benc 

a Kováč.  

 

Bod 8 

Uznesenia 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:  

• program rokovania obecného zastupiteľstva 

• plán kontrolnej činnosti hl.kontrol.-rok 2018 

• vyhodnotenie kontroly v školských zariadeniach  

• delegovanie poslancov do Rady ZŠ Podhorany 



• výzvu na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na výstavbu novej telocvične 

 

    Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

• program obecného zastupiteľstva 

• plán kontrolnej činnosti hl.kontrol.-rok 2018 

• delegovaných poslancov do Rady ZŠ Podhorany 

• podanie žiadosti na výstavbu telocvične s tým, že čiastka predpísaná Ministerstvom 

školstva na dofinancovanie bude akceptovaná 

     

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

• kontrolu plnenia uznesení 

• správu hl. kontrolórky z vykonanej kontroly (ZŠ Podhorany) 

 

K bodu 9 

Záver 

 

Starostka  obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a 

vyhlásila rokovanie za ukončené.  

 

Overovatelia:    Radoslav Benc                   ................................... 

   

                         Marián Kučera                      ................................... 

                        

Zapisovateľka:  Eva Ivančíková          …............................... 

 

 

 

 

                                                                                                        .............................................. 

                                                                                    Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                    starostka obce Podhorany 

                                         

 
 


