
                                                ZÁPISNICA 
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

                     v Podhoranoch, konaného dňa 05.11.2018                 

                                    

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

 

 1  -   Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie a zapisovateľa 

 2  -   Kontrola plnenia uznesení 

 3  -   Výsledok auditu za rok 2017 + stanovisko hl.kontr. 

 4  -   Návrh Rozpočtového opatrenia č. 2/2018  

 5  -   Podané žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 

 6  -   Návrh rozpočtu obce Podhorany na r.2019,2020,2021+stanovisko hl.kontr. 

 7  -   Program odpadového hospodárstva obce Podhorany na roky 2016 – 2020 

 8  -   Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP na SO OPII a výšky   

         max.spolufinancovania na projekt „Wifi pre teba“ 

 9  -   Návrh na prerokovanie zámeru zámeny pozemkov s Rímskokatolíckou cirkvou   

         Farnosť Podhorany 

10  -  Žiadosti občanov (Karafová, Bojsa)  

11  -   Interpelácie poslancov 

12  -   Diskusia 

13  -   Uznesenie 

14  -   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 sú prítomní všetci poslancov obecného zastupiteľstva, 

zasadnutie je  schopné právoplatne sa uznášať a rozhodovať. Za overovateľov 

zápisnice starostka obce určila Tibora Košťála a Mariana Kučeru. Za členov 

návrhovej komisie boli navrhnutí Vladimír Patrovič a Pavel Kováč, za zapisovateľku 

pracovníčka obce Ing. Nina Jarošová. Starostka obce dala hlasovať o schválení 

overovateľov zápisnice, členov návrhovej komisie, zapisovateľa. 

 

Hlasovanie:      

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

 

Starostka obce vzhľadom k tomu, že je potrebné zaradiť do rokovania ďalší bod, dala 

hlasovať o schválení programu.  

 

Hlasovanie:      

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

 

Starostka obce navrhla úpravu programu rokovania – ako bod číslo 7 bude vložený 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Podhorany pre I. polrok 2019 

a návrh na zmenu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Podhorany na 

rok 2018. Ostatné body rokovania sa posúvajú. Starostka obce dala opätovne hlasovať 



o novom programe. 

 

Hlasovanie:      

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

 

Doplnený program zasadnutia: 

 1  -   Otvorenie zasadnutia a voľba návrhovej komisie a zapisovateľa 

 2  -   Kontrola plnenia uznesení 

 3  -   Výsledok auditu za rok 2017 + stanovisko hl.kontr. 

 4  -   Návrh Rozpočtového opatrenia č. 2/2018  

 5  -   Podané žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 

 6  -   Návrh rozpočtu obce Podhorany na r.2019,2020,2021+stanovisko hl.kontr. 

 7 -   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Podhorany pre I. polrok 2019   

         a návrh na zmenu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce  

         Podhorany na rok 2018 

 8  -   Program odpadového hospodárstva obce Podhorany na roky 2016 – 2020 

 9  -   Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP na SO OPII a výšky   

         max.spolufinancovania na projekt „Wifi pre teba“ 

 10  - Návrh na prerokovanie zámeru zámeny pozemkov s Rímskokatolíckou cirkvou   

         Farnosť Podhorany 

11  -  Žiadosti občanov (Karafová, Bojsa)  

12  -  Interpelácie poslancov 

13  -  Diskusia 

14  -  Uznesenie 

15  -  Záver 

 

K bodu 2 

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

resp. sa priebežne plnia.  

 

K bodu 3 

Výsledok auditu za rok 2017 + stanovisko hlavnej kontrolórky 

Kontrolórka obce Ing. Apolónia Bedeová predložila zastupiteľstvu vyjadrenie 

k správe audítora z overenia účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za 

rok 2017.  Zhodnotila, že neboli nájdené nezrovnalosti, účtovníctvo poskytuje 

pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce a obec postupuje v súlade 

s požiadavkami zákonov. Poslanci nemali pripomienky a uvedené berú na vedomie. 

 

 

K bodu 4 

Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2018  

Poslancom bol predložený návrh rozpočtového opatrenia, ktoré rieši hlavne úpravu 

položiek rozpočtu týkajúcich sa prijatých transferov a s nimi súvisiacich výdavkov. 

Po krátkej diskusii a zhodnotení predsedom finančnej komisie, neboli námietky k 

rozpočtovému opatreniu. 

 

Hlasovanie:      

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

 

 



K bodu 5 

Podané žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 

Obci Podhorany boli doručené tri žiadosti o poskytnutie dotácie z ropočtu obce 

Podhorany na rok 2019 a to od organizácií: Jednota dôchodcov na Slovensku, 

Základná organizácia Podhorany, Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína 

Podhorany Mechenice a občianskeho združenia „Ľudový spevokol Žibrica“. Starostka 

obce oboznámila poslancov, že bolo oslovené aj občianske združenie šípkarov, ale 

žiadosť nepodalo. Starostka oboznámila poslancov o výške žiadaných dotácií a ich 

účele. Pripomenula, že žiadosti neobsahujú povinné náležitosti a prílohy, ktoré budú 

musieť byť doplnené, inak nebude možné dotáciu organizáciám poskytnúť. Poslanec 

Benc navrhol poskytnúť dotácie nasledovne: Jednote dôchodcov na Slovensku, 

Základnej organizácii Podhorany 800 €, Spolku vinohradníkov a priateľov dobrého 

vína Podhorany Mechenice 800 € a občianskemu združeniu „Ľudový spevokol 

Žibrica“ 400 €. Starostka dala o uvedenom návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie:      

ZA: 1 (Benc)           PROTI: 6 (ostatní)          ZDRŽAL SA: 0           NEPRÍTOMNÍ: 0 

 

Ďalší návrh bol predložený po dohode poslancov nasledovne: Jednote dôchodcov na 

Slovensku, Základnej organizácii Podhorany 800 €, Spolku vinohradníkov a priateľov 

dobrého vína Podhorany Mechenice 800 € a občianskemu združeniu „Ľudový 

spevokol Žibrica“ tiež 800 €. Starostka dala o uvedenom návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie:      

ZA: 6               PROTI: 1 (Benc)                 ZDRŽAL SA: 0           NEPRÍTOMNÍ: 0 

 

 

K bodu 6 

Návrh rozpočtu obce Podhorany na roky 2019,2020,2021, odborné stanovisko 

hlavnej kontrolórky obce Podhorany k návrhu rozpočtu na rok 2019. 

Predseda finančnej komisie Tibor Košťál zhodnotil návrh rozpočtu ako spracovaný 

v súlade s požiadavkami obce, stručný, jasný a vyrovnaný. Kontrolórka obce vo 

svojom odbornom stanovisku konštatovala, že je spracovaný v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. Medzi poslancami prebehla krátka diskusia 

o možných ďalších nárokoch na rozpočet v roku 2019 - dielne ZŠ, bezplatné obedy 

v ZŠ. Uvedené sa bude riešiť po predložení konečného celkového rozpočtu a súpisu 

prác potrebných na finálne dokončenie dielní v základnej škole rozpočtovým 

opatrením. Poslanci nevzniesli žiadne ďalšie pripomienky k rozpočtu, odborné 

stanovisko kontrolórky zobrali na vedomie. Starostka obce dala hlasovať o návrhu 

rozpočtu obce Podhorany na roky 2019,2020,2021. 

 

Hlasovanie:      

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

 

K bodu 7 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Podhorany pre I. polrok 

2019 a návrh na zmenu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce 

Podhorany na rok 2018 

Kontrolórka obce predložila na rokovanie zastupiteľstva plán kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra Obce Podhorany pre I. polrok 2019, ktorý spočíva v kontrole 



pokladne, nedoplatkov daní a inventarizácie a návrh na zmenu plánu kontrolnej 

činnosti hlavnej kontrolórky Obce Podhorany na rok 2018 – kontrola verejného 

obstarávania v súvislosti so zákazkou POD 2016 oddychová a relaxačná zóna Pažiť. 

Pán Kováč v súvislosti s týmto bodom zhodnotil zlý stav drevín na Pažiti. Starostka 

obce dala hlasovať. 

 

Hlasovanie:      

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

 

K bodu 8 

Program odpadového hospodárstva obce Podhorany na roky 2016 – 2020 

Starostka oboznámila poslancov s predloženým návrhom POH obce, ktorý bol 

spracovaný na základe požiadaviek obce Ponitrianskym združením obcí pre 

separovaný zber, bol odsúhlasený okresným úradom odborom životného prostredia 

ako v súlade so zákonom. Po diskusii o organizáciách zodpovednosti výrobcov pre 

obaly, spracovávaní vyseparovaných komodít a celkovej separácii v obci dala 

starostka obce o uvedenom návrhu POH hlasovať. 

 

Hlasovanie:      

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

 

K bodu 9 

Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP na SO OPII a výšky 

maximálneho spolufinancovania na projekt „Wifi pre teba“ 

Starostka obce oboznámila poslancov o možnosti podania uvedenej výzvy na 

realizáciu voľných wifizón v obci Podhorany. Po diskusii o umiestnení zón, 

nákladoch spojených s následnou prevádzkou a vplyvu na zdravie sa poslanci zhodli 

na nepodaní žiadosti, o spolufinancovaní sa už následne nehlasovalo. 

 

Hlasovanie:      

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

 

K bodu 10 

Návrh na prerokovanie zámeru zámeny pozemkov s Rímskokatolíckou cirkvou       

Farnosť Podhorany 

Starostka obce vysvetlila poslancom predmet zámeny pozemkov medzi obcou a 

Rímskokatolíckou cirkvou, ktorá spočíva vo výmene parciel a to parcely č. 225/12 

o výmere 767 m2 vo vlastníctve obce a parcely č. 2/2 o výmere 440 vo vlastníctve 

RKC  podľa predloženého GP, bez doplatku za rozdiel vo výmere z dôvodu 

využiteľnosti pozemkov. Vysvetlila dôvody zámeny, účelom ktorej bude vybudovanie 

verejnoprospešnej stavby - parkoviska v blízkosti centra obce, kostola a predajne. 

Starostka obce dala hlasovať o zámere zámeny pozemkov, ktorý v plnom znení 

prečítala zapisovateľka.  

 

Hlasovanie:      

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

 

K bodu 11 

Žiadosti občanov (Karafová, Bojsa) 

Miriam Karafová – na minulom zasadnutí OZ bol schválený zámer, teraz sa musí 



určiť cena. Poslanci sa zhodli na sume, za ktorú sa odpredávali pozemky iným 

občanom a to 12,50 € za m2. Starostka obce dala hlasovať o uvedenej cene za 

odpredaj pozemku -diel č.2 oddeleného od E-KN parcely číslo 167/3 v kú Sokolníky 

o výmere 50 m2 podľa predloženého GP. Starostka obce dala hlasovať o cene. 

 

Hlasovanie:      

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

 

Miloš Bojsa a manželka Miriam – požiadali o odkúpenie predzáhradky pred svojim 

domom na základe predloženého geometrického plánu – C-KN parcely č. 225/8 

o výmere 39 m2 v kú Sokolníky z dôvodu, že sa na uvedom pozemku nachádzajú 

prípojky infraštruktúry, je oplotený a žiadatelia sa oň dlhodobo starajú. Je potrebné 

schváliť zámer predaja ako prípad hodný osobitného zreteľa. Starostka obce dala 

hlasovať o zámere. 

  

Hlasovanie:      

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

 

K bodu 12 

Interpelácie poslancov  

P. Bódi – ako postupujú práce na kanalizácii 

P. Benc – kedy sa hradí poplatok za pripojenie na kanalizáciu a na aký účet, navrhol 

dokúpiť materiál na dopadové zóny na ihrisko v Mecheniciach, informoval sa 

o fungovaní zdravotného strediska, o priebehu súdneho konania ohľadom kultúrneho 

domu v Sokolníkoch, vyzval Spolok vinohradníkov k odstráneniu maďarského nápisu 

na obecnom múzeu 

P. Kováč požiadal o zakúpenie svetelnej reťaze na detské ihrisko na Pažiti 

P. Kučera predniesol otázku kosenia na cintorínoch 

P. Patrovič sa spýtal na umiestnenie žltých stĺpov na verejných priestranstvách 

 

K bodu 13 

Diskusia 

P. Zoltán Fülöp – v Podhoranskom spravodaji nie sú články za časť Mechenice, 

požiadal o zakúpenie venca na 100. výročie ukončenia prvej svetovej vojny, 

komentoval obsah publikácie o Podhoranoch 

P. Marián Fülöp – dotazoval sa na dokončenie oplotenia detského ihriska 

v Mecheniciach 

P. J.Dobiaš – nebol mu doručený spravodaj 

P. Benc – začal diskusiu o incidente za poškodenú studňu pri detskom ihrisku 

v Mecheniciach, ku ktorej sa vyjadril aj pán Fülöp. 

P. Ján Urban – pripomienkoval značku stop pri Sime, zanedbané okolie pri kultúrnom 

dome v Mecheniciach, zber papiera pre školu 

Ďalšie diskusné príspevky neboli vznesené. 

 

 

K bodu 14 

Uznesenie 

 

Návrhová komisia prečítala uznesenia a dala za uznesenie hlasovať. 



Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:  

• Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie  

• Program rokovania obecného zastupiteľstva 

• Doplnený program rokovania obecného zastupiteľstva 

• Výsledok auditu za rok 2017 + stanovisko hlavnej kontrolórky 

• Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2018  

• Podané žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 

• Návrh rozpočtu obce Podhorany na roky 2019,2020,2021, odborné stanovisko 

hlavnej kontrolórky obce Podhorany k návrhu rozpočtu na rok 2019. 

• Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Podhorany pre I. polrok 

2019 a návrh na zmenu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce 

Podhorany na rok 2018 

• Program odpadového hospodárstva obce Podhorany na roky 2016 – 2020 

• Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP na SO OPII a výšky 

maximálneho spolufinancovania na projekt „Wifi pre teba“ 

• Návrh na prerokovanie zámeru zámeny pozemkov s Rímskokatolíckou 

cirkvou Farnosť Podhorany 

• Žiadosti občanov -  Miriam Karafová – cena , Miloš Bojsa a manželka - zámer 

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

• Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie  

• Doplnený program rokovania obecného zastupiteľstva 

• Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2018  

• Podané žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2019 

• Návrh rozpočtu obce Podhorany na roky 2019,2020,2021 

• Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Podhorany pre I. polrok 

2019 a návrh na zmenu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce 

Podhorany na rok 2018 

• Program odpadového hospodárstva obce Podhorany na roky 2016 – 2020 

• Návrh na prerokovanie zámeru zámeny pozemkov s Rímskokatolíckou 

cirkvou Farnosť Podhorany 

• Žiadosti občanov -  Miriam Karafová – cena , Miloš Bojsa a manželka – 

zámer 

Obecné zastupiteľstvo neschválilo: 

• Program rokovania obecného zastupiteľstva 

• Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP na SO OPII a výšky 

maximálneho spolufinancovania na projekt „Wifi pre teba“ 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

 

• výsledok auditu za rok 2017 + stanovisko hlavnej kontrolórky 

• odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce Podhorany k návrhu rozpočtu na 

rok 2019. 

 

 

 



K bodu 15 

 

Starostka  obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

a vyhlásila rokovanie za ukončené.  

 

Overovatelia:    Tibor Košťál                        ................................... 

           

                         Marian Kučera             ................................... 

                        

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

 

 

 

 

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

                                                                  Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                   starostka obce Podhorany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            
 


