ZÁPISNICA
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Podhoranoch, konaného dňa 01.12.2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1 - Úvodné náležitosti
1.1 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
1.2 - Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do
Obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
1.3- Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií
1.4 - Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
2 - Schválenie programu zasadnutia
3 - Voľba mandátovej, návrhovej komisie a volebnej komisie
4 - Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
5 - Príhovor novozvoleného starostu
6 - Zvolenie a delegovanie poslancov OZ do Rady školy
7 - Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia OcZ
8 - Príkaz starostky obce na vykonanie inventarizácie
9 - Zriadenie komisií, voľba predsedu a členov komisií
10 - Prerokovanie platu starostky a odmien poslancov
11 - Prerokovanie zámeny pozemkov s Rímskokatolíckou cirkvou Farnosť
Podhorany
12 - Rôzne + Interpelácie poslancov
13 - Diskusia
14 - Uznesenie
15 - Záver
K bodu 1
Ustanovujúce zasadnutie OcZ v Podhoranoch bolo zahájené hymnou Slovenskej
republiky. Starostka obce privítala prítomných a zdôraznila účel ustanovujúceho
zasadnutia. Určila zapisovateľku a overovateľov zápisnice. Potom predseda miestnej
volebnej komisie podal informáciu o výsledkoch volieb starostu a o výsledkoch
volieb poslancov obecného zastupiteľstva.
Následne novozvolená starostka obce zložila zákonom predpísaný sľub v súlade s §
13 ods.2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a podpísala jeho písomné
vyhotovenie, ktoré je prílohou č.1 tejto zápisnice.
Novozvolení poslanci potom zložili zákonom predpísaný sľub v súlade s § 26 Zákona
o obecnom zriadení tak, že podpísali jeho písomné vyhotovenie, ktoré je prílohou č.2
tejto zápisnice.
Predsedkyňa miestnej volebnej komisie odovzdala osvedčenia o zvolení za starostku
obce Podhorany a za poslancov obecného zastupiteľstva obce Podhorany.

Starostka obce konštatovala, že sú prítomní všetci poslanci – podľa prezenčnej listiny.
Obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
K bodu 2
Poslanec OcZ Ing. Kňaško žiadal vyradiť z programu zasadnutia bod 10 a bod 11
presunúť na nasledovné zasadnutie OcZ s tým že poslanci žiadajú dodať všetky
potrebné informácie a podklady pred najbližším OcZ.
Hlasovanie:
ZA: 5

PROTI: 2

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ: 0

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch podľa § 12 ods.5 Zákona o obecnom zriadení
schvaľuje program svojho zasadnutia dňa 01.12.2018 nasledovne:
1 - Úvodné náležitosti
1.1 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
1.2 - Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do
Obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
1.3- Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií
1.4 - Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
2 - Schválenie programu zasadnutia
3 - Voľba mandátovej, návrhovej komisie a volebnej komisie
4 - Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
5 - Príhovor novozvoleného starostu
6 - Zvolenie a delegovanie poslancov OZ do Rady školy
7 - Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia OcZ
8 - Príkaz starostky obce na vykonanie inventarizácie
9 - Zriadenie komisií, voľba predsedu a členov komisií
10 - Rôzne + Interpelácie poslancov
11- Diskusia
12- Uznesenie
13 - Záver
Hlasovanie:
ZA: 5

PROTI: 2

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ: 0

K bodu 3- Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
Ďalej podľa schváleného programu prebehla voľba mandátovej, návrhovej a volebnej
komisie.
Mandátová komisia:.predseda : Mgr.Daniel Bihány,
členovia: Norbert Kiss, Vladimír Patrovič
Návrhová komisia: Jozef Bódi, Ing.Marián Ragas
Volebná komisia: Ing.Štefan Kňaško, Pavel Kováč
Hlasovanie:
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ: 0

K bodu 4- Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
Mandátová komisia overila doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu

a novozvolených poslancov a zisťovala, či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú
s funkciou starostu alebo poslanca na základe nimi predložených a vlastnoručne
podpísaných čestných vyhlásení a podala o výsledku svojich zistení správu
ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva.
K bodu 5- Príhovor novozvoleného starostu
Novozvolená starostka obce Podhorany Mgr.Magdaléna Bogyová vo svojom
príhovore skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený
z poslancov zvolených obyvateľmi obce a rokuje vždy v zbore. Vyjadrila
presvedčenie a želanie, že budú pracovať ako jeden tím. Poukázala však aj na to, že
nie vždy sa dajú splniť všetky vízie. Nedá sa vyhovieť všetkým, vždy bude niekto
nespokojný, ale je potrebné snažiť sa urobiť maximum.
K bodu 6- Zvolenie a delegovanie poslancov OcZ do Rady školy
Bodom 6 bolo zvolenie a delegovanie poslancov OcZ do Rady školy pri ZŠ a MŠ
Podhorany. Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch deleguje svojich zástupcov
nasledovne:
Rada školy pri ZŠ Podhorany:
Norberta Kissa, Pavla Kováča. Ing.Mariána Ragasa a Ing.Štefana Kňaška
Rada školy pri MŠ Podhorany:
Norberta Kissa
Hlasovanie:
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ: 0

K bodu 7- Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený
zvolávať a viesť zasadnutia OcZ podľa § 12 zák. č. 369/1990 Zb. o Obecnom
zriadení v zn. neskorších predpisov
Mgr.Bihány navrhol Ing.Mariána Ragasa. Iný návrh nebol predložený.
Hlasovanie:
ZA: 6

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1

NEPRÍTOMNÍ: 0

K bodu 8- Príkaz starostky obce na vykonanie inventarizácie
V zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.Z. pani starostka prečítala príkaz na
vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu medzi majetkom a záväzkami
obce, ZŠ a MŠ k 31.12.2018.
OcZ: berie na vedomie.
K bodu 9 - Zriadenie komisií, voľba predsedu a členov komisií
Ďalším bodom bol návrh na zriadenie komisií. Pani starostka navrhla zriadiť komisiu

verejného záujmu, nakoľko táto je povinná zo zákona. Poslanec Ing. Kňaško navrhol
zriadiť finančno-hospodársku komisiu, komisiu kultúry a športu, komisiu verejného
poriadku a životného prostredia.
Po diskusii v rámci jednotlivých komisií, boli zvolení predsedovia a členovia
jednotlivých komisií nasledovne:
1.Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov:
1.návrh: Jozef Bódi, Vladimír Patrovič, Mgr.Daniel Bihány
Hlasovanie:
ZA: 2

PROTI: 5

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ: 0

2.návrh : predseda-Ing.Štefan Kňaško, členovia-Jozef Bódi, Mgr.Daniel Bihány
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 2
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÍ: 0
2.Finančno-hospodárska komisia:
Poslanec Mgr.Bihány navrhol za predsedu poslanca Ing.Štefana Kňaška a za členov
poslancov Ing. Mariána Ragasa, Norberta Kissa a Mgr.Daniela Bihányho
Hlasovanie:
ZA: 6

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1

NEPRÍTOMNÍ: 0

3.Komisia kultúry a športu:
Za predsedu bol navrhnutý poslanec Mgr.Daniel Bihány a za členov poslanci
Ing.Marián Ragas, Pavel Kováč a obyvatelia obce p.Anna Grácová, p.Erika
Valašeková a p.Zoltán Fülöp st. s tým, že občania boli oslovení ešte pred zasadnutím
a súhlasia s členstvom v tejto komisii.
P.starostka ešte navrhla pridať do komisie poslancov Jozefa Bódiho a Vladimíra
Patroviča, nakoľko sa zúčastňovali na všetkých predchádzajúcich kultúrnych
a športových aktivitách v obci a boli vždy nápomocní.
Hlasovanie:
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ: 0

4.Komisia verejného poriadku a životného prostredia:
Za predsedu bol navrhnutý poslanec Norbert Kiss a za členov poslanci Vladimír
Patrovič, Jozef Bódi a Ing.Štefan Kňaško.
Hlasovanie:
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ: 0

K bodu 10 -Rôzne + Interpelácie poslancov
Poslanec Ing.Štefan Kňaško sa vyjadril, že sa vzdáva odmeny poslanca. Všetci poslanci
obecného zastupiteľstva sa vzdali práva na odmenu za výkon funkcie.

Poslanec Norbert Kiss požiadal o včasnú informovanosť, pretože informovanosť je
prvoradá.
P.starostkapožiadala poslancov, aby prišli aj mimo zastupiteľstiev, ak budú mať potrebu sa
o niečom informovať.
Predsedom a členom komisií odporučila sa oboznámiť sa so zverejneným rozpočtom
obce ešte predtým ako zostavia plán činnosti jednotlivých komisií, aby nebolo sľúbené
niečo čo sa nedá finančne pokryť z rozpočtu obce.
Poslanec Vladimír Patrovič požiadal, aby sa v budúcnosti všetky zastupiteľstvá mali
audiozáznam.
Poslanec Ing.Štefan Kňaško predložil žiadosť o zvolanie zasadnutia ešte na
decembrový termín v rámci ktorého chcú prerokovať aj rokovací poriadok.
Poslanec Mgr.Daniel Bihány uviedol, že návrhy na doplnenie rokovacieho poriadku
doručia obci elektronicky.
Poslanec Pavel Kováč sa spýtal či bola zakúpená svetelná reťaz na Pažiť.
Starostka uviedla, že je už zakúpená.
Poslanec Pavel Kováč požiadal o predloženie zápisnice o hlasovaní Miestnej volebnej
komisie (MVK) z volieb a akým spôsobom bolo určené poradie náhradníkov, ak mali
rovnaký počet hlasov.
Bola predložená zápisnica MVK.
Zápisnica o spôsobe hlasovania vyhotovená nebola, nakoľko sa nehlasovalo, ale
žrebovalo podľa pokynov z usmernení a školení k voľbám, ktorého sa zúčastnili všetci
predsedovania komisií a zapisovatelia.
K bodu 11- Diskusia
V rámci diskusie neboli zo strany hostí žiadne otázky.
K bodu 12- Uznesenie
Návrhová komisia prečítala uznesenia a dala za uznesenie hlasovať.
Hlasovanie:
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ: 0

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:
•
•
•
•
•
•
•

určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
program obecného zastupiteľstva
zmenu programu obecného zastupiteľstva
voľbu mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
delegovanie poslancov do Rady školy pri ZŠ a MŠ
zvolenie a poverenie poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia OcZ
návrh na zriadenie komisií, voľba ich predsedov, prípadne ďalších členov

Obecné zastupiteľstvo schválilo:
•
•
•

zapisovateľa a overovateľov zápisnice
zmenu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu

•
•
•

delegovanie poslancov do Rady školy pri ZŠ a MŠ
poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia OcZ
zriadenie komisií, voľba ich predsedov

Obecné zastupiteľstvo neschválilo:
•

program obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
•
•

výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí
príkaz starostky obce na vykonanie inventarizácie

Hlasovanie:
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ: 0

K bodu 13- Záver
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva
a vyhlásila rokovanie za ukončené.
Overovatelia: Ing.Štefan Kňaško
Pavel Kováč
Zapisovateľka: Eva Ivančíková

...................................
...................................
…...............................

..............................................
Mgr. Magdaléna Bogyová
starostka obce Podhorany

