
                                                ZÁPISNICA 
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

                     v Podhoranoch, konaného dňa 21.08.2018                 

                                    

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

Program:   

     

1 -   Otvorenie zasadnutia  

2 -   Kontrola plnenia uznesení  

3 -   Aktuálne výzvy na podávanie žiadostí  o dotácie 

4 -   Interpelácie poslancov    

5 -   Diskusia  

6 -   Uznesenie   

7 -   Záver  

 

K bodu 1  

Otvorenie zasadnutia, voľba návrhovej komisie a zapisovateľa, schválenie 

programu 

Otvorenie zastupiteľstva vykonala starostka obce Mgr. Magdaléna Bogyová. Privítala 

prítomných a konštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov obecného 

zastupiteľstva, zasadnutie je  schopné právoplatne sa uznášať a rozhodovať. 

Neprítomný je poslanec Kováč. Za overovateľov zápisnice starostka obce určila 

Jozefa Bódiho a Radoslava Benca. Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí 

Vladimír Patrovič a Ervín Weiss, za zapisovateľku pracovníčka obce Ing. Nina 

Jarošová. Starostka obce dala hlasovať o schválení overovateľov zápisnice, členov 

návrhovej komisie, zapisovateľa a o programe. 

 

Hlasovanie:      

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

 

K bodu 2 

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

resp. sa priebežne plnia.  

 

K bodu 3 

Aktuálne výzvy na podávanie žiadostí  o dotácie  

Starostka obce oboznámila poslancov s aktuálnou výzvou na podávanie žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok na budovanie systémov vyhodnocovania rizík 

a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí 

ovplyvnených zmenou klímy. Vysvetlila podrobnosti ohľadom predmetu 

predkladaného projektu, financovania, potrebných dokladov, termínu podania žiadosti 

a potrebou uzavrieť zmluvu o partnerstve s obcami Výčapy Opatovce, Jelšovce a 

Čakajovce. Poslanci sa vyjadrili k uvedenej možnosti pozitívne. 

Starostka obce dala hlasovať za schválenie predloženej zmluvy o partnerstve za 

účelom realizácie uvedeného projektu, ktorá tvorí prílohu zápisnice 

 

Hlasovanie:      

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



Ďalej dala hlasovať za schválenie predloženia uvedenej žiadosti a zabezpečenie 

spolufinancovania obce vo výške 7823,96 €. 

 

Hlasovanie:      

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

 

K bodu 4 

Interpelácie poslancov  

V rámci tohto bodu starostka obce oboznámila poslancov s ústnou žiadosťou pani 

Nĕmcovej Eriky, bytom Sokolníky 145 o úpravu rigolu pred jej rodinným domom. 

Žiada o povolenie zabudovať do rigolu PVC rúru s následným zásypom zeminou a 

trávnikovou úpravou. Starostka reprodukovala oficiálne stanovisko RSÚC k uvedenej 

úprave ako i praktické skúsenosti odborníka z uvedenej oblasti. Poslanci diskutovali 

o opodstatnenosti uvedenej žiadosti, možnostiach realizácie a jej možných následkoch 

(zvýšenia rýchlosti odtoku vôd) a možných ďalších žiadostiach občanov (následnej 

nutnosti vybudovania čistiacich šácht). Poslanci ocenili, že majitelia sa o verejné 

priestranstvo starostlivo starajú a sú príkladom pre ostatných obyvateľov na ulici. 

Spoločne sa však zhodli, že nevidia opodstatnenosť v zasypaní rigolu, prevláda tu 

viac možných negatív ako prínosov a odporúčajú nepovoliť danú úpravu. 

 

P. Patrovič:  

- Čo sa meralo pri kostole – vytyčoval sa plyn a robilo sa geodetické zameranie 

inžinierskych sietí 

- V akom stave je žiadosť na odstránenie reklamy – je zatiaľ na odbore dopravy 

Okresného úradu 

- Diskutovalo sa o hlásenej uzávierke cesty od 1.9. pod Lubkou – nie je to ešte isté 

- Čo sa deje v základnej škole – prebehla rekonštrukcia multifunkčného ihriska, 

koberec sa využije na dopadové zóny na detských ihriskách,  

- ZŠ realizuje prístavbu vstupu do pivničných priestorov súvisiacich s úpravou na 

dielne. 

P. Bódi: 

- Ako sme na tom s realizáciou kanalizačných prípojok – do 10 dní sa začne 

s realizáciou, momentálne dodávateľská firma kontaktuje dotknuté domácnosti 

 

K bodu 5 

Diskusia 

Neboli vznesené ďalšie diskusné príspevky. 

 

K bodu 6 

Uznesenie 

Návrhová komisia prečítala uznesenia a dala za uznesenie hlasovať. 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:  

• Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a program 

rokovania obecného zastupiteľstva 

• Zmluvu o partnerstve za účelom realizácie projektu „ Budovanie systémov 

vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie 

mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy v obciach „Pod 

Žibricou“ realizovaného v rámci výzvy „OPKZP-PO3-SC311-2017-24“  



• Schválenie predloženia ŽoNFP SO pre OP KŽP: 

- názov projektu: „ Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného 

varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených 

zmenou klímy v obciach „Pod Žibricou“  

- výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany    

  žiadateľa v sume 7823,96 EUR (5% spolufinancovanie) 

- kód výzvy OPKZP-PO3-SC311-2017-24 

• Žiadosť pani Nĕmcovej Eriky, bytom Sokolníky 145 o úpravu rigolu 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

• Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a program 

rokovania obecného zastupiteľstva  

• Zmluvu o partnerstve za účelom realizácie projektu „ Budovanie systémov 

vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie 

mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy v obciach „Pod 

Žibricou““ realizovaného v rámci výzvy „OPKZP-PO3-SC311-2017-24“  

• Schválenie predloženia ŽoNFP SO pre OP KŽP: 

- názov projektu: „ Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného 

varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených 

zmenou klímy v obciach „Pod Žibricou“ 

- výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany    

  žiadateľa v sume 7823,96 EUR (5% spolufinancovanie) 

- kód výzvy OPKZP-PO3-SC311-2017-24 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

• Žiadosť pani Nĕmcovej Eriky, bytom Sokolníky 145 o úpravu rigolu 

s odporučením nepovoliť úpravu 

 

 

K bodu 7 

 

Starostka  obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

a vyhlásila rokovanie za ukončené.  

 

Overovatelia:    Jozef Bódi                         ................................... 

           

                         Radoslav Benc             ................................... 

                        

Zapisovateľka:  Ing. Nina Jarošová             …............................... 

 

 

 

 

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

                                                                  Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                   starostka obce Podhorany 



                                                            
 


