
ZÁPISNICA 
z 1.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Podhoranoch, konaného dňa 25.01.2019 

                                    

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

Začiatok: 19,00 hod. 

Koniec: 20,00 hod.  

 

Program:      

1.     Otvorenie zasadnutia 

2.     Určenie zapisovateľa, členov návrhovej komisie a overovateľov  

3.     Prejednanie zadania územného plánu obce Podhorany 

4.     Schválenie žiadosti o poskytnutie dotácie  

5.     Diskusia  

6.     Uznesenie  

7.     Záver  

                                                                                                            

K bodu 1  

Otvorenie zasadnutia, voľba komisií 

          Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva vykonala starostka obce Mgr. Magdaléna 

Bogyová. Privítala prítomných a konštatovala, že zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa 

uznášať a rozhodovať. 

 

K bodu 2 

          Za overovateľov zápisnice starostka obce navrhla  p. Vladimíra Patroviča a p. Daniela 

Bihánya. Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí p. Norbert Kiss a p. Pavel Kováč, za 

zapisovateľku Magdalénu Bogyovú. Starostka obce dala hlasovať o schválení overovateľov 

zápisnice, členov návrhovej komisie, zapisovateľa a o predloženom programe. 

Hlasovanie: 

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

 

K bodu 3 

          Starostka obce privítala arch. Ing. Janku Privalincovú, ktorá je autorkou a spracovateľkou 

Územného plánu obce Podhorany. Starostka obce vysvetlila postupy, ktoré predchádzali 

celému procesu obstarávania podkladov potrebných pre vypracovanie a predloženie Zadania 

územného plánu, ktorý je predmetom schvaľovania obecným zastupiteľstvom. Odborne 

spôsobilou osobou, ktorá celý proces obstarávania Územného plánu obce Podhorany riadi 

a dozoruje je Ing. Francová. Starostka obce následne odovzdala slovo Ing. Privalincovej. Táto 

objasnila  poslancom obecného zastupiteľstva spôsob, akým vypracovávala Zadanie, zdroje 

z akých čerpala a ako zapracovávala pripomienky dotknutých orgánov a občanov do textovej 

časti. Zadanie je 2.stupňom tvorby územného plánu. Ďalším teda 3.stupňom je Návrh – čo bude 

vlastne grafická časť(výkresy), ktoré budú predložené na verejnú diskusiu a v tejto fáze budú 

do procesu tvorby územného plánu zapojení tak poslanci OZ, ako aj samotní občania.   

P. Kňaško  sa dotazoval, prečo nie je v zadaní spomenutá lokalita Pažiť, na čo reagovala 

Ing. Privalincová, že v textovej časti Zadania  je všeobecné pomenovanie – verejná zeleň.   

Starostka obce objasnila dôležitosť Územného plánu obce a jeho detailnej prepracovanosti 

z dôvodu, že pri podávaní žiadostí o dotácie musia základné dokumenty obce t.j. územný plán 

a plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce korešpondovať s konkrétnou investičnou 



akciou, na ktorú sa požadujú finančné prostriedky. Ďalej Ing. Privalincová informovala, že je 

možné robiť priebežne Zmeny a doplnky k územnému plánu, pokiaľ sa preukáže ich 

opodstatnenosť, avšak podlieha to rovnakému administratívnemu konaniu.  Po objasnení si 

všetkých dotazov dala starostka obce hlasovať za predložený návrh uznesenia: 

1. Zadanie pre Územný plán obce Podhorany vypracovaný Ing. Arch. Jankou 

Privalincovou a kol. z Nitry 

 

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

 

K bodu 4 

 

Schválenie Zadania je krok potrebný pre možnosť podania žiadosti obcou,  

o poskytnutie dotácie Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Požadovaná 

čiastka je v objeme 8.800€, o ktorej rozhodne MDaV SR v priebehu mája 2019. V prípade 

neschválenia dotácie je možné pokračovať až v budúcom roku. K žiadosti je potrebné doložiť 

súhlasné stanovisko obecného zastupiteľstva o dĺžke trvania obstarávania , preto starostka obce 

dala hlasovať o druhom návrhu uznesenia:   

2. Proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá 

najviac 3 roky od uzatvorenia Zmluvy o poskytnutie dotácie. 

 

 

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

 

K bodu 5 

 V rámci diskusie sa prihlásil p. Bódi, ktorý informoval, že vzhľadom k neskoro 

stanovenému termínu obecnej zabíjačky je problém zabezpečiť hudbu, nakoľko hudobné 

skupiny  sú obsadené. P. Kňaško informoval, že fa Gastrogal, ktorú oslovil na zastrešenie tejto 

obecnej akcie je cenovo nevýhodná pre obec a rovnako nemajú povolenie na prevádzkovanie 

výčapu. Obecné zastupiteľstvo sa zhodlo na názore, že ak do týždňa nebudú dojednané  

a zabezpečené základné veci, tak sa akcia zruší.  

 

K bodu 6 

 Po ukončení diskusie člen návrhovej  komisie p. Kiss  prečítal uznesenia, ktoré boli 

v priebehu rokovania schválené.     

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo : 

-určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu 

-program rokovania obecného zastupiteľstva 

-Návrh Zadania pre Územný plán obce Podhorany  vypracovaný Ing.arch. Jankou   

Privalincovou a kol. z Nitry   

-Správu o postupe prerokovania návrhu Zadania pre Územný plán obce Podhorany 

-Stanovisko Okresného  úradu v Nitre, odboru výstavby a bytovej politiky v zmysle § 20, ods.6 

zákona č.50/1976 Z.z. v znení neskorších predpisov vydaného pod č. OU-NR-OVBP1-

2019/013207  zo dňa 25.01.2019 

-Zadanie pre Územný plán obce Podhorany vypracované Ing.arch. Jankou Privalincovou a kol.      

z Nitry  

- podmienky obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie pre uzatvorenie 

Zmluvy o poskytnutie dotácie 



Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

-určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu 

-program rokovania obecného zastupiteľstva 

- Zadanie pre Územný plán obce Podhorany vypracované Ing.arch. Jankou Privalincovou a kol. 

z Nitry  

- že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac 3 

roky od uzatvorenia Zmluvy o poskytnutie dotácie         

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

-Návrh Zadania pre Územný plán obce Podhorany  vypracovaný Ing.arch. Jankou 

Privalincovou a kol. z Nitry   

-Správu o postupe prerokovania návrhu Zadania pre Územný plán obce Podhorany 

-Stanovisko Okresného  úradu v Nitre, odboru výstavby a bytovej politiky v zmysle § 20, ods.6 

zákona č.50/1976 Z.z. v znení neskorších predpisov vydaného pod č. OU-NR-OVBP1-

2019/013207  zo dňa 25.01.2019 

 

 

K bodu 7 

 Po vyčerpaní programu rokovania starostka obce poďakovala prítomným za účasť 

a vyhlásila rokovanie za ukončené.  

 

 

Overovatelia :Vladimír Patrovič                                                      .............................................. 

 

                       

                        Mgr.Daniel Bihány                                                  ............................................... 

 

 

Zapisovateľka: Mgr.Magdaléna Bogyová                                      ................................................ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

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

                                                                                     Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                      starostka obce Podhorany 

 

 

 

 

 

 

 



    Uznesenia 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhoranoch konaného dňa 25.01.2019 

 

Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí nadpolovičnú 

väčšinu. Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 12 ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

je uznášania schopné. 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch na svojom zasadnutí  prijalo nasledovné uznesenia: 

 

                                                    Uznesenie č. 1/1/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a program rokovania 

obecného zastupiteľstva 

B. schválilo   

- zapisovateľa Mgr.Magdalénu Bogyová, overovateľov zápisnice Vladimíra Patroviča 

a Mgr.Daniela Bihánya, návrhovú komisiu Norberta Kissa a Pavla Kováča  a program 

rokovania obecného zastupiteľstva 

                                                                                                                    

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

                                                                                         Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                       Starostka obce                  
Uznesenie č. 2/1/2019 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch prejednalo : 

-Návrh Zadania pre Územný plán obce Podhorany  vypracovaný Ing.arch. Jankou 

Privalincovou a kol. z Nitry   

-Správu o postupe prerokovania návrhu Zadania pre Územný plán obce Podhorany 

-Stanovisko Okresného  úradu v Nitre, odboru výstavby a bytovej politiky v zmysle § 20, 

ods.6 zákona č.50/1976 Z.z. v znení neskorších predpisov vydaného pod č. OU-NR-

OVBP1-2019/013207  zo dňa 25.01.2019 

 -Zadanie pre Územný plán obce Podhorany vypracované Ing.arch. Jankou Privalincovou 

a kol.      z Nitry  

 

A/ berie na vedomie : 

1. Návrh Zadania pre Územný plán obce Podhorany  vypracovaný Ing.arch. Jankou 

Privalincovou a kol. z Nitry   

2. Správu o postupe prerokovania návrhu Zadania pre Územný plán obce Podhorany 

3. Stanovisko Okresného  úradu v Nitre, odboru výstavby a bytovej politiky v zmysle § 20, 

ods.6 zákona č.50/1976 Z.z. v znení neskorších predpisov vydaného pod č. OU-NR-

OVBP1-2019/013207  zo dňa 25.01.2019 

 

B/  schvaľuje: 

1. Zadanie pre Územný plán obce Podhorany vypracované Ing.arch. Jankou Privalincovou 

a kol. z Nitry  

                                                                                                                                                                                                  

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

                                                                                       Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                    Starostka obce 

 



Uznesenie č. 3/1/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A.Prejednalo 

 podmienky obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie pre uzatvorenie 

Zmluvy o poskytnutie dotácie 

B.Schvaľuje: 

 že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac 3 

roky od uzatvorenia Zmluvy o poskytnutie dotácie         

 

                                                                                                               

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

                                                                                       Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                   Starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


