ZÁPISNICA
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Podhoranoch, konaného dňa 13.12.2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Začiatok: 18,00 hod.
Koniec: 20,00 hod.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, členov návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Kontrola uznesení
5. Prerokovanie zámeny pozemkov medzi obcou Podhorany a Rímskokatolíckou cirkvou Farnosť Podhorany
6. Rôzne (prerokovanie : nového rokovacieho poriadku OcZ Podhorany, platnej
smernice, nariadenia, prípadne VZN o verejnom obstarávaní, stav aktuálnych
projektov realizovaných obcou, „zmarených“ projektov, stanovenie postupu
analýzy aktuálnych možných dostupných zdrojov pre financovanie projektov
realizovaných obcou)
7. Interpelácie poslancov
8. Uznesenie
9. Záver
K bodu 1
Otvorenie zasadnutia, voľba komisií
Otvorenie zasadnutia obecného 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. Ospravedlnila neúčasť p. Mariana Ragasa.
K bodu 2
Za overovateľov zápisnice zo zastupiteľstva starostka obce navrhla p. Jozefa Bódiho
a p. Norberta Kissa. Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí Mgr. Daniel Bihány
a Vladimír Patrovič, za zapisovateľku pracovníčku obce Janu Hrobárovú. Starostka
obce dala hlasovať o schválení overovateľov zápisnice, členov návrhovej komisie,
zapisovateľa.
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÍ: 1

K bodu 3
Starostka obce dala hlasovať za schválenie programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Hlasovanie:
ZA: 2
PROTI: 4

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ: 1

Poslanci OcZ navrhli doplniť navrhovaný program zasadnutia o bod Rokovací
poriadok, ktorý bude pod číslom 6 programu.
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ: 1

Program rokovania :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa, členov návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
4. Kontrola uznesení
5. Prerokovanie zámeny pozemkov medzi obcou Podhorany a Rímskokatolíckou cirkvou Farnosť Podhorany
6. Nový rokovací poriadok
7. Rôzne (prerokovanie : nového rokovacieho poriadku OcZ Podhorany, platnej
smernice, nariadenia, prípadne VZN o verejnom obstarávaní, stav
aktuálnych projektov realizovaných obcou, „zmarených“ projektov,
stanovenie postupu analýzy aktuálnych možných dostupných zdrojov pre
financovanie projektov realizovaných obcou(
8. Interpelácie poslancov
9. Uznesenie
10. Záver
K bodu 4
Kontrola plnenia uznesení
Kontrolu uznesení vykonala starostka obce. Konštatovala, že uznesenia prijaté na
predošlom zasadnutí OZ boli splnené zo strany obecného úradu. Nesplnené zostalo
uznesenie, ktorým bola úloha pre predsedov komisií predložiť plány činností
jednotlivých komisií, táto úloha sa presúva na nasledovné zasadnutie OcZ.
K bodu 5
Ďalším bodom bolo prerokovanie zámeny pozemkov medzi obcou Podhorany
a Rímskokatolíckou cirkvou Farnosť Podhorany. K tomuto bodu bola rozposlaná
dôvodová správa a geometrický plán, krátke zhrnutie zdrojov financovania
a uznesenia. Poslanci navrhli zmenu v zámene pozemkov v pomere 1:1. Predložili
návrh riešenia dotknutého územia, v ktorom sa ráta s odstránením budovy – bývalej
školy vo vlastníctve rímsko kat. cirkvi a s vybudovaním parkoviska na ploche parc, č,
2 a 3 kat. uz. Sokolníky. Starostka obce oboznámila poslancov OcZ, že poslancami

OcZ v predošlom volebnom období bol schválený zámer zámeny pozemkov. To
znamená, že na základe zámeru sa s týmto pracovalo, vypracoval sa geometrický plán,
vytyčovali sa siete a na základe toho sa spracúva projektová dokumentácia. Všetky
uvedené kroky sa zrealizovali, aby sme stihli vypracovanie dokumentácií kým bude
vyhlásená výzva. Táto zmena si vyžaduje znova dohodnúť rokovanie s vlastníkmi
nehnuteľnosti a riešiť zmenu zámeny pozemkov.
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ: 1

K bodu 6
K predloženému novému rokovaciemu poriadku, ktorý navrhli poslanci OcZ p.
starostka ozrejmila, že pokiaľ sa schvaľujú takéto dokumenty, smernice alebo VZN je
potrebné, aby materiály boli po právnej stránke upravené. Nakoľko rokovací poriadok
bol predložený v pondelok a bol veľmi krátky časový priestor, nestihol zaujať
stanovisko. Pokiaľ navrhne nejaké úpravy z legislatívnej stránky, bude potrebné
o zmenách opätovne rokovať . Poslanci OcZ trvali na prerokovaní rokovacieho
poriadku. Starostka dala hlasovať o navrhovanom rokovacom poriadku.
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ: 1

K bodu 7
V tomto bode sa starostka k platnej smernici poprípade VZN o verejnom obstarávaní
vyjadrila, že obec postupuje v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní . Zásady
hospodárenia s majetkom obce požiadali poslanci predložiť. Zároveň požiadali
o zverejnenie vnútorných smerníc obce na internetovej stránke obce .
Aktuálne projekty : - vedľajšie vetvy tlakovej kanalizácie
P. Bedeová predložila doplnenie kontrolnej činnosti na 1.polrok 2019 o
- bod č.4 Obecný úrad Podhorany – kontrola verejného obstarávania na predmet
zákazky : Podhorany – vedľajšie vetvy tlakovej kanalizácie 3.etapa
- bod č.5. Obecný úrad Podhorany – kontrola verejného obstarávania na predmet
zákazky : Izolácia KD Sokolníky, Obnova elektroinštalácie v KD Sokolníky. Poslanci
majú možnosť nahliadnuť na obecnom úrade do dokumentov. Poslanci sa vyjadrili, že
majú odborníka, ktorý by sa mohol k tomu vyjadriť, k čomu sa starostka obce vyjadrila,
že uvíta odbornú pomoc pri stavebných činnostiach. Je možné takúto činnosť
zapracovať do plánu činnosti komisií.
„Zmarené“ projekty – starostka obce uviedla, že sú schválené a neschválené projekty.
Žiadosti o dotácie, ktoré sa nezrealizovali alebo neboli schválené sú : obnova MŠ
konkrétne na fasádu, kde časť rekonštrukcie sa robila z prostriedkov ministerstva
kultúry a robila sa výmena krytiny, výmena okien. Čo sa týka vonkajšej fasády tým, že
je to kultúrna pamiatka je vysoká hodnota rozpočtu na fasádu, kde bola podaná žiadosť
ma Ministerstvo kultúry SR neúspešná.
Ďalej v priebehu piatich rokov sme nedostali dva krát dotáciu na budovanie
kanalizácie, napriek tomu sa žiada o dotáciu každoročne. Staršia ako päť rokov bola

dotácia na energetickú hospodárnosť budov. Z dôvodu, že budovy nevykurujeme stále,
ale iba príležitostne nedala sa vykázať úspora a o dotáciu sme nemohli žiadať. Ďalším
bol pokus o dotácie na výstavbu telocvične. Tu z dôvodu nízkeho počtu žiakov
a malého počtu vyučovaných hodín telesnej výchovy bola žiadosť neúspešná. Čo sa
týka otázky revitalizácie, tak tá bola ešte v roku 2010 a tam nebolo žiadne finančné
plnenie, takže podľa registratúrneho poriadku sa spis nemusí uchovávať .
K otázke stanovenia postupu analýzy aktuálnych možných zdrojov dostupných pre
financovanie projektov realizovaných obcou starostka uviedla, že na toto je dotačná
schéma, kde je vždy nejaký riadiaci orgán a každá výzva obsahuje konkrétne
podmienky na jej splnenie, aby bola úspešná.
Obec sleduje všetky výzvy. Ako členovia miestnej akčnej skupiny, máme svoju
manažérku, ktorá nám posiela informácie ohľadne opatrenia leader. My musíme
selektovať, ktoré výzvy sú pre nás reálne. Starostka požiadala poslancov o spoluprácu
pri získavaní informácií o výzvach.
Poslanci požiadali starostku o jej víziu na toto volebné obdobie, na čo odpovedala, že
vízie môžeme mať ale musíme byť reálny a sledovať aktuálne výzvy, ktoré sa dajú
naplniť a zrealizovať. Je zbytočné robiť dopredu projektové dokumentácie, ktoré treba
financovať a na základe konkrétnej výzvy nebude spĺňať podmienky a kritéria na
realizáciu.
MAS Žibrica : starostka obce informovala, cca pred štyrmi rokmi vzniklo Občianske
združenie Žibrica, ktorého sme členmi, rovnako sú členovia ZO Jednoty dôchodcov v
Podhoranoch a Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína,

K bodu 8 Interpelácie poslancov :

-

-

P. Kováč sa dotazoval , kedy bola starostka obce oficiálne informovaná o tom,
že p. Weiss sa vzdal mandátu podľa zákona o obecnom zriadení zákon 369/1990
§25 na post poslanca OcZ v Podhoranoch?
Starostka odpovedala, že v piatok 30.11.2018 priniesol písomne p. Weiss
vzdanie sa.
ďalej prečo neboli novozvolení poslanci informovaní telefonicky, že došlo
k zmene poslaneckej kandidátky a do OcZ v Podhoranoch bol miestnou
volebnou komisiou ako 1. náhradník zvolený p. Jozef Bódi? A dozvedeli sme
sa to až 1.12.2018 na ustanovujúcom OcZ. Nemuselo na ustanovujúcom OcZ
dôjsť zbytočne k emóciám a nedorozumeniam. Považuje toto počínanie za
veľmi neprofesionálny prístup k nám poslancom OcZ v Podhoranoch .
Starostka obce - zákon takúto povinnosť nepozná
P. Patrovič sa dotazoval či sa budú nahrávať rokovania z OcZ, na to odpovedal
p. Kňaško, že nie. Starostka obce dodala, že rokovania sú verejné a zákon
neudáva, že sa nemôže nahrávať. Ďalej sa p. Patrovič pýtal, či by sa peniaze,
ktorých sa poslanci vzdali ako odmeny, nemohli poskytnúť MŠ a ZŠ. Starostka
odpovedala, že je to potrebné zakomponovať do rozpočtového opatrenia. P.
Patrovič ešte chcel vedieť kto je zodpovedný v prípade kyvadlovej studne. P.
Kňaško navrhol, aby sa zlegalizovala. P. starostka navrhla dve alternatívy stavbu zlegalizuje obec so všetkými náležitosťami ako pri Vinohradníckom

dome alebo ju zlegalizuje stavebník a formou nájomnej zmluvy ju získa do
správy.
Bod 9 Uznesenie :
Návrhová komisia prečítala uznesenia a dala za uznesenie hlasovať.
Hlasovanie:
ZA: 6
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ: 1

Pred záverom dala slovo starostka slovo hosťom pokiaľ majú otázky :
-

-

P. Benc sa dotazoval p. kontrolórky, či je platné zastupiteľstvo, ak nebol
schválený program?
áno lebo bol schválený zmenený program
či budú bývať rokovania vo štvrtok
nie toto zastupiteľstvo bolo zvolané na žiadosť poslancov, musí byť
uskutočnené do 15 dní a nakoľko v piatok je posedenie dôchodcov tak sa
uskutočnilo vo štvrtok
P. J. Blaho sa spýtal, prečo pýtame poplatok za pripojenie na kanalizáciu bez
faktúry a aký má doklad o platbe keď dcéra platila internet bankingom a kedy
sa dokončia práce
P. Urban mal otázku kedy bude spravený most k družstevným pozemkom za
záhradami a kedy bude spravená cesta k prameňu

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:
•
•
•
•
•
•

určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
program rokovania obecného zastupiteľstva
zmenu programu rokovania obecného zastupiteľstva
zámenu pozemkov medzi obcou Podhorany a Rímsko-katolíckou cirkvou
Farnosť Podhorany
nový rokovací poriadok
Platnú smernicu, nariadenia, stav aktuálnych projektov realizovaných obcou,
„zmarených“ projektoch, stanovenie postupu analýzy aktuálnych možných
dostupných zdrojov pre financovanie projektov realizovaných obcou

Obecné zastupiteľstvo schválilo:
•
•
•
•

určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
zmenený program rokovania obecného zastupiteľstva
schválilo presunutie bodu 5 na nasledujúce rokovanie OcZ
nový rokovací poriadok

Obecné zastupiteľstvo neschválilo:
•

program rokovania obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
•

informácie o platnej smernici a nariadeniach vydaných obcou, informácie
o aktuálnych projektoch realizovaných obcou, o projektoch, ktorých
realizácia nebola uskutočnená alebo bola uskutočnená čiastočne

K bodu 10
Záver
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva
a vyhlásila rokovanie za ukončené.
Overovatelia:

Jozef Bódi

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

Norbert Kiss

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

Zapisovateľka: Jana Hrobárová

…...............................

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

