
                                                ZÁPISNICA 
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

                     v Podhoranoch, konaného dňa 07.06.2019                 

                                    

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

 

1  -  Otvorenie zasadnutia  

2  -  Kontrola plnenia uznesení 

3  -  Návrh  plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky pre II. polrok 2019 

4  -  Záverečný účet obce Podhorany + stanovisko HK k záverečnému účtu 

5  -  Návrh rozpočtového opatrenia č.1/2019 

6  -  Prejednanie návrhu Dodatku č.2/2019 k VZN č.1/2013 a Dodatku č. l/2019    

        k VZN č. 7/2008 

7  -  Prejednanie projektového zámeru MAS Žibrica 

8  -  Návrh na doplnenie člena Finančno-hospodárskej komisie 

9  -  Rôzne  

- prerokovanie stavu počtu detí v MŠ 

- kontrola interpelácií poslancov zo zasadnutia OZ 5.4.2019 

- návrh na písomné upozornenie na zanedbanie povinností vyplývajúcich 

z funkcie HK 

10 -  Interpelácie poslancov 

11 -  Diskusia 

12 -  Uznesenie 

13 -  Záver 

K bodu 1  

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie 

a zapisovateľa, schválenie programu 

Otvorenie zastupiteľstva vykonala starostka obce Mgr. Magdaléna Bogyová. Privítala 

prítomných a konštatovala, že sú prítomní všetci poslanci obecného zastupiteľstva, 

zasadnutie je  schopné právoplatne sa uznášať a rozhodovať. Oboznámila poslancov 

a všetkých prítomných, že z rokovania obecného zastupiteľstva je vykonávaný 

zvukový záznam. 

 

Starostka obce navrhla úpravu programu rokovania – v bode číslo 6 bude doplnené 

prejednanie návrhu dodatku č. 2/2019 k VZN č.3/2013 a v bode rôzne žiadosť OZ 

Alternatíva Podhorany o podporu pri kultúrnych, spoločenských a športových 

podujatiach v obci Podhorany. 

 

Hlasovanie:      

ZA: 2                      PROTI: 5                   ZDRŽAL SA: 0           NEPRÍTOMNÍ: 0 

 

Poslanec Ing. Štefan Kňaško navrhol úpravu programu rokovania nasledovne: 

 

1 - Otvorenie zasadnutia (schválenie programu rokovania OZ) 

2 - Kontrola plnenia uznesení a interpelácie poslancov z OZ 5.4.2019 (v súlade   

     s Rokovacím poriadkom §6 ods.2) 



3 - Návrh na doplnenie člena Finančno-hospodárskej komisie 

4 - Návrh na písomné upozornenie na zanedbanie povinností vyplývajúcich z funkcie  

     HK 

5 - Prerokovať situáciu s obmedzeným počtom detí v MŠ 

6 - Prejednanie návrhu Dodatku č.2/2019 k VZN č.1/2013 a Dodatku č.l/2019    

     k VZN č. 7/2008, Dodatku č.2/2019 k VZN č.3/2013 

7 - Prerokovať situáciu: Investičná akcia kanalizácia 2019 a stav prác realizovaných  

     v roku 2018 

8 - Prejednanie projektového zámeru MAS Žibrica 

9 - Návrh  plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky pre II. polrok 2019 

10 - Záverečný účet obce Podhorany + stanovisko HK k záverečnému účtu 

11 - Rôzne 

12 - Interpelácie poslancov 

13 - Diskusia 

15 - Uznesenie 

16 - Záver 

 

Bod Návrh rozpočtového opatrenia č.1/2019 navrhuje presunúť na budúce zasadnutie 

OZ 

 

Hlasovanie:      

ZA: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽAL SA: 2           NEPRÍTOMNÍ: 0 

 

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila Norberta Kissa a Pavla Kováča. Za 

členov návrhovej komisie boli navrhnutí Mgr. Daniel Bihány a Marián Ragas, 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 

 

K bodu 2 

Kontrola plnenia uznesení a interpelácie poslancov z OZ 5.4.2019 (v súlade   

s Rokovacím poriadkom §6 ods.2) 

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

nesplnené je uznesenie, ktorým boli finančná-hospodárska komisia spolu s komisiou 

verejného poriadku a životného prostredia  poverené vykonať za účasti zástupcu 

zhotoviteľa kontrolný deň v mesiaci apríl s cieľom dokončenia prípojok v súlade 

s platnou zmluvou a vypracovaním písomnej správy o vykonanej kontrole. 

Interpelácie poslancov boli zodpovedané, pánovi Ing. Kňaškovi absentovala písomná 

odpoveď do 14 dní na jeho interpeláciu ohľadom vyvolania rokovania so 

spoločnosťou Branko o oprave cesty. Starostka obce informovala, že rokovanie 

prebehlo a je potrebné spracovať výkaz výmer s rozpočtom. Interpelácia poslanca 

Kováča bola splnená čiastočne, značky boli zakúpené, neboli ešte osadené. 

 

K bodu 3 

Návrh na doplnenie člena Finančno-hospodárskej komisie  

Bol podaný návrh na doplnenie člena finančno-hospodárskej komisie Ing. Annou 

Maťovou. Starostka dala hlasovať za doplnenie člena komisie. 

 



Hlasovanie:      

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

 

K bodu 4 

Návrh na písomné upozornenie na zanedbanie povinností vyplývajúcich 

z funkcie HK  

Poslancami Ing. Štefanom Kňaškom, Ing. Mariánom Ragasom, Norbertom Kissom 

a Mgr. Danielom Bihányom boli doručené: 

a) Návrh na písomné upozornenie na zanedbávanie povinností vyplývajúcich 

z funkcie hlavného kontrolóra č.1 (v prílohe): Hlavná kontrolórka hrubo zanedbáva 

povinnosti vyplývajúce z jej funkcie a to tým, že do 60 dní po uplynutí kalendárneho 

roku 2018 nepredložila obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti.  

 

Hlasovanie:      

ZA: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽAL SA: 2          NEPRÍTOMNÍ: 0 

 

b) Návrh na písomné upozornenie na zanedbávanie povinností vyplývajúcich 

z funkcie hlavného kontrolóra č.2 (v prílohe): Hlavná kontrolórka zanedbáva 

povinnosti vyplývajúce z jej funkcie a to tým, že nekontroluje plnenie uznesení 

obecného zastupiteľstva, konkrétne č. 10/2/2019. 

 

Hlasovanie:      

ZA: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽAL SA: 2          NEPRÍTOMNÍ: 0 

 

c) Návrh na písomné upozornenie na zanedbávanie povinností vyplývajúcich 

z funkcie hlavného kontrolóra č.3 (v prílohe): Hlavná kontrolórka zanedbáva 

povinnosti vyplývajúce z jej funkcie a to tým, že nekontroluje dodržiavanie interných 

predpisov obce, konkrétne rokovacieho poriadku OZ v Podhoranoch. 

 

Hlasovanie:      

ZA: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽAL SA: 2          NEPRÍTOMNÍ: 0 

 

Poslanec Ing. Kňaško odôvodnil každý podaný návrh, pani kontrolórka sa ku 

každému krátko vyjadrila ako k neopodstatneným. Písomné stanovisko kontrolórky 

s argumentáciami tvorí prílohu zápisnice. 

 

K bodu 5 

Prerokovať situáciu s obmedzeným počtom detí v MŠ  

Obci Podhorany bol Ing. Ragasom doručený návrh na zvýšenie kapacity Materskej 

školy v obci Podhorany (v prílohe). Prizvaná riaditeľka MŠ oboznámila poslancov 

o stave počtov detí v MŠ na školský rok 2019/2020, nevybavených žiadostiach 

o prijatie, kapacite MŠ stanovenej zákonom a ÚRVZ. Pani riaditeľka v spolupráci 

s obcou boli požiadaní o prezistenie, o koľko detí by sa mohla zvýšiť kapacita, keby 

bola zrealizovaná prístavba nad kotolňou.  Ďalej bola navrhnutá možnosť prebrať 

otázku spolufinancovania prevádzky materskej školy obcou Bádice za deti s trvalým 

pobytom v obci Bádice. 

 

K bodu 6 

Prejednanie návrhu dodatku č. 2/2019 k VZN č. 1/2013 a dodatku č. l/2019    

k VZN č. 7/2008, dodatku č. 2/2019 k VZN č.3/2013. (v prílohách) 



Poslanci prerokovali návrh dodatku č.1/2019 k VZN č. 7/2008 – boli dodatkované 

náležitosti vyplývajúce zo zmien zákonov a iných predpisov. V prípade návrhov na 

inú úpravu je potrebné zaslať návrh na obecný úrad v rámci pripomienkovania. 

Poslanci ďalej prerokovali návrh dodatku č.2/2019 k VZN č. 3/2013 – bola stanovená 

nová výška poplatkov za ŠKD a MŠ a nové poplatky na čiastočnú úhradu nákladov na 

nákup potravín, ktoré zohľadňujú finančné pásma na nákup potravín platné od 

1.9.2019. Neboli vznesené žiadne námietky.  

Poslanci ďalej prerokovali návrh dodatku č.2/2019 k VZN č. 1/2013 – bolo 

dohodnuté, že sa prepracuje. 

Poslanci uvedené berú na vedomie. 

 

K bodu 7 

Prerokovať situáciu: Investičná akcia kanalizácia 2019 a stav prác realizovaných  

v roku 2018 

Poslanci sa informovali o stave prác realizovaných v roku 2018, plánovanej 

investičnej akcii v roku 2019, dotazovali sa na stavebný dozor pri realizácii diela, Ing. 

Kňaško informoval OZ, že obec nemala zazmluvnený stavebný dozor na stavbu 

kanalizácie v roku 2018, pýtal sa na zoznam žiadateľov o pripojenie, akým kľúčom sa 

realizujú prípojky občanom, žiadal zverejniť žiadosť, ktorú musia občania podať ak 

chcú mať kanalizáciu a žiadal  informovať o tom občanov. Poslanci požiadali 

starostku o zorganizovanie stretnutia s dodávateľom diela do konca júna. 

 

K bodu 8 

Prejednanie projektového zámeru MAS Žibrica. 

Boli prebrané možnosti realizácie oprávnených aktivít v obci na čerpanie dotácie 

z MAS Žibrica vo výške 24000 EUR. Dohodlo sa stretnutie s projektovou 

manažérkou na upresnenie a konzultáciu oprávnenosti navrhovaných projektov. 

 

 

K bodu 9 

Návrh  plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky pre II. polrok 2019 

Kontrolórka obce predložila poslancom návrh  plánu kontrolnej činnosti hl. 

kontrolórky pre II. polrok 2019 (v prílohe), ktorý spočíval v kontrole  dotácií 

poskytnutých z rozpočtu obce Podhorany rok 2018, kontroly prevádzky zariadenia 

školského stravovania rok 2019 a dodržiavania zákonných podmienok pri financovaní 

preneseného výkonu štátnej správy I. polrok 2019. Poslanci navrhli pozmeniť plán 

nasledovne: 

-   kontrola dodržiavania rozpočtu obce  - príjmy a výdavky za 1. polrok 2019 

- kontrola vnútorného predpisu pre vedenie účtovníctva so zameraním na 

inventarizáciu majetku obce 

- kontrola prevádzky zariadenia školského stravovania rok 2019. 

V rámci ostatnej činnosti – správa k návrhu rozpočtu na roky 2020-2023. 

Starostka dala hlasovať za pôvodný návrh plánu kontrolnej činnosti. 

Hlasovanie:      

ZA: 0                      PROTI: 5                   ZDRŽAL SA: 2           NEPRÍTOMNÍ: 0 

Starostka dala hlasovať za upravený návrh plánu kontrolnej činnosti. 

Hlasovanie:      

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

 

 



K bodu 10 

Záverečný účet obce Podhorany + stanovisko HK k záverečnému účtu 

Starostka obce predložila na rokovanie obecného zastupiteľstva návrh záverečného 

účtu obce Podhorany za rok 2018.  Uvedený návrh bol zverejnený na webovej stránke 

obce na pripomienkovanie dňa 17.5.2019. Kontrolórka obce vo svojom písomnom 

stanovisku zhodnotila predložený Záverečný účet obce Podhorany za rok 2018, 

vyslovila názor, že obsahuje všetky potrebné náležitosti, navrhla schváliť Záverečný 

účet obce Podhorany za rok 2018 a vysloviť súhlas s celoročným hospodárením „bez 

výhrad“. Starostka obce dala hlasovať. Záverečný účet obce Podhorany za rok 2018 

tvorí prílohu zápisnice. 

 

Hlasovanie:      

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

 

K bodu 11 

Rôzne 

Bol predložený návrh na vykonanie auditu verejného osvetlenia v zmysle cenovej 

ponuky spoločnosti ORK s.r.o. 7 eur/svetelný bod.  

 

Hlasovanie:      

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

 

Bola predložená žiadosť občianskeho združenia ALTERNATÍVA Podhorany o.z.  

o podporu pri kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach v obci Podhorany 

vo výške cca 300 EUR na kultúrnu akciu hody Mechenice. 

 

Hlasovanie:      

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

 

K bodu 13 

Interpelácie poslancov  

P. Ragas - informoval sa o náhrade vyschnutých stromov pred škôlkou 

P. Bódi - či je možné uverejniť článok o rezbárovi do Podhoranského spravodaja  

P. Bihány -  sa informoval na dodávku zostavy 

P. Ragas - čo s odpadom po veľkoobjemovom kontajneri 

P. Kňaško -  či je možné zabezpečiť smetiak pri KD v Sokolníkoch, ale aj na ďalších 

miestach 

 

K bodu 14 

Diskusia 

P. Marián Fülöp ml. – informoval sa na možnosť zaobstarania asfaltovej drte na 

opravu cesty pri železnici 

Ďalšie diskusné príspevky neboli vznesené. 

 

K bodu 15 

Uznesenie 

Návrhová komisia prečítala uznesenia, ktoré boli schválené v priebehu rokovania. 

 



Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:  

• Program rokovania obecného zastupiteľstva 

• Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie  

• Kontrolu plnenia uznesení a interpelácie poslancov z OZ 5.4.2019 

• Návrh na doplnenie člena Finančno-hospodárskej komisie  

• Návrhy na písomné upozornenie na zanedbanie povinností vyplývajúcich 

z funkcie HK č.1, 2, 3 

• Prerokovanie situácie s obmedzeným počtom detí v MŠ 

• Prejednanie návrhu dodatku č. 2/2019 k VZN č. 1/2013 a dodatku č. l/2019  

k VZN č. 7/2008, dodatku č. 2/2019 k VZN č.3/2013. 

• Prerokovanie situácie: Investičná akcia kanalizácia 2019 a stav prác 

realizovaných v roku 2018 

• Prejednanie projektového zámeru MAS Žibrica. 

• Návrh  plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky pre II. polrok 2019 

• Záverečný účet obce Podhorany + stanovisko HK k záverečnému účtu 

• Vykonanie auditu verejného osvetlenia 

• Žiadosť o podporu o.z. Alternatíva Podhorany o podporu 

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

• Upravený program rokovania obecného zastupiteľstva 

• Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie  

• Návrh na doplnenie člena Finančno-hospodárskej komisie  

• Návrhy na písomné upozornenie na zanedbanie povinností vyplývajúcich 

z funkcie HK č.1, 2, 3 

• Upravený návrh  plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky pre II. polrok 2019 

• Záverečný účet obce Podhorany  za rok 2018 

• Vykonanie auditu verejného osvetlenia 

• Žiadosť o podporu o.z. Alternatíva Podhorany o podporu 

Obecné zastupiteľstvo neschválilo: 

• Pôvodný program rokovania obecného zastupiteľstva 

• Pôvodný návrh  plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky pre II. polrok 2019 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

• Kontrolu plnenia uznesení a interpelácie poslancov z OZ 5.4.2019 

• Prerokovanie situácie s obmedzeným počtom detí v MŠ 

• Prejednanie návrhu dodatku č. 2/2019 k VZN č. 1/2013 a dodatku č. l/2019  

k VZN č. 7/2008, dodatku č. 2/2019 k VZN č.3/2013. 

• Prerokovanie situácie: Investičná akcia kanalizácia 2019 a stav prác 

realizovaných v roku 2018 

• Prejednanie projektového zámeru MAS Žibrica. 

• Stanovisko HK k záverečnému účtu 

 

 

 

 



K bodu 16 

 

Starostka  obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

a vyhlásila rokovanie za ukončené.  

 

 

 

Overovatelia:    Norbert Kiss                        ................................... 

           

                         Pavel Kováč                        ................................... 

                        

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

 

 

 

 

 

 

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

                                                                  Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                   starostka obce Podhorany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           Uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhoranoch konaného dňa 07.06.2019 

 

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. 15/3/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- pôvodný program rokovania obecného zastupiteľstva 

 

B. neschválilo   

- pôvodný program rokovania obecného zastupiteľstva 

 

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

 

                                                   Uznesenie č. 16/3/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- upravený program rokovania obecného zastupiteľstva 

 

B. schválilo  

- upravený program rokovania obecného zastupiteľstva 

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

 

U z n e s e n i e  č. 17/3/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie  

 

B. schválilo  

- určenie zapisovateľa – Ing. Nina Jarošová, overovateľov zápisnice – Norbert Kiss 

a Pavel Kováč, návrhovej komisie – Ing. Marián Ragas a Mgr. Daniel Bihány 

 

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 



U z n e s e n i e č. 18/3/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- kontrolu plnenia uznesení a interpelácií poslancov z OZ 5.4.2019 

 

B. berie na vedomie  

- kontrolu plnenia uznesení a interpelácií poslancov z OZ 5.4.2019 

 

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

 

                                             

                                       U z n e s e n i e  č. 19/3/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- návrh na doplnenie člena finančno-hospodárskej komisie  

 

B. schválilo  

- návrh na doplnenie člena finančno-hospodárskej komisie-  Ing. Anna Maťová 

 

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

 

U z n e s e n i e  č. 20/3/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- že hlavná kontrolórka hrubo zanedbáva povinnosti vyplývajúce jej z jej funkcie a to 

tým, že do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku 2018 nepredložila obecnému 

zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti tak, ako jej to ukladá §18f ods. 1 písm. e) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

 

B. schválilo  

- že písomne upozorňuje v súlade s §18a ods. 9 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení hlavného kontrolóra na vyššie popísané hrubé 

zanedbanie povinnosti 

 

                                       Uznesenie nepodpísané starostkou obce                 

                                                                                                                  

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

                                                                  Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                             Starostka obce   
       

 



Starostka Obce Podhorany v súlade s ustanovením §13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, nepodpísala Uznesenie č.  

20/3/2019, ktoré bolo prijaté na treťom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v 

Podhoranoch dňa 07.06.22019. 

 

U z n e s e n i e  č. 21/3/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- že hlavná kontrolórka Ing. Apolónia Bedeová zanedbáva povinnosti vyplývajúce jej 

z jej funkcie a to tým, že nekontroluje plnenie uznesení obecného zastupiteľstva, 

konkrétne uznesenie č. 10/2/2019 obecného zastupiteľstva v Podhoranoch, ako mu to 

ukladá §18d ods. 1 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 

 

B. schválilo  

- že písomne upozorňuje v súlade s §18a ods. 9 písm. 2) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení hlavného kontrolóra na vyššie popísané 

zanedbanie povinnosti 

 

                                                                         Uznesenie nepodpísané starostkou obce 

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

Starostka Obce Podhorany v súlade s ustanovením §13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, nepodpísala Uznesenie č.  

21/3/2019, ktoré bolo prijaté na treťom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v 

Podhoranoch dňa 07.06.22019. 

 

U z n e s e n i e  č. 22/3/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- že hlavná kontrolórka Ing. Apolónia Bedeová zanedbáva povinnosti vyplývajúce jej 

z jej funkcie a to tým, že nekontroluje dodržiavanie interných predpisov obce, 

konkrétne rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Podhoranoch, ako mu to 

ukladá §18d ods. 1 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení  

 

B. schválilo  

- že písomne upozorňuje v súlade s §18a ods. 9 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení hlavného kontrolóra na vyššie popísané 

zanedbanie povinnosti 

 

                                                                        Uznesenie nepodpísané starostkou obce 

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

Starostka Obce Podhorany v súlade s ustanovením §13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, nepodpísala Uznesenie č.  

22/3/2019, ktoré bolo prijaté na treťom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v 

Podhoranoch dňa 07.06.22019. 



U z n e s e n i e  č. 23/3/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- situáciu s obmedzeným počtom detí v MŠ 

 

B. berie na vedomie 

- situáciu s obmedzeným počtom detí v MŠ 

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

 

U z n e s e n i e  č. 24/3/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- návrh dodatku č. l/2019  k VZN č. 7/2008 

 

B. berie na vedomie 

- návrh dodatku č. l/2019  k VZN č. 7/2008 

 

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

 

U z n e s e n i e  č. 25/3/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- návrh dodatku č. 2/2019  k VZN č. 3/2013 

 

B. berie na vedomie 

- návrh dodatku č. 2/2019  k VZN č. 3/2013 

 

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

 

U z n e s e n i e  č. 26/3/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- návrh dodatku č. 2/2019  k VZN č. 1/2013 

 

B. berie na vedomie 

- návrh dodatku č. 2/2019  k VZN č. 1/2013 

 

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 



U z n e s e n i e  č. 27/3/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- situáciu: Investičná akcia kanalizácia 2019 a stav prác realizovaných v roku 2018 

B. berie na vedomie 

- situáciu: Investičná akcia kanalizácia 2019 a stav prác realizovaných v roku 2018, 

zorganizuje sa stretnutie za účasti zástupcov finančno-hospodárskej komisie, komisie 

verejného poriadku a životného prostredia, starostky obce a dodávateľa. 

                                                               

 

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

 

 

U z n e s e n i e  č. 28/3/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- prejednanie projektového zámeru MAS Žibrica. 

 

B. berie na vedomie 

- prejednanie projektového zámeru MAS Žibrica. 

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 29/3/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- pôvodný návrh  plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky pre II. polrok 2019 

 

B. neschválilo  

- pôvodný návrh  plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky pre II. polrok 2019 

 

 

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

 

 

 

 



 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 30/3/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- upravený návrh  plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky pre II. polrok 2019 

 

B. schválilo  

- upravený návrh  plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky pre II. polrok 2019 

 

 

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

 

 

U z n e s e n i e  č. 31/3/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

 

A.prerokovalo 

- návrh záverečného účtu obce Podhorany  za rok 2018 

 

B.schválilo 

- záverečný účet obce Podhorany  za rok 2018 a vyslovuje súhlas s celoročným 

hospodárením bez výhrad 

          

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 32/3/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- stanovisko HK k záverečnému účtu 

 

B. berie na vedomie 

- stanovisko HK k záverečnému účtu 

 

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 



 

 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 33/3/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A.prerokovalo 

- návrh auditu verejného osvetlenia 

 

B.schválilo 

- vykonanie auditu verejného osvetlenia 

 

 

 

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

 

 

U z n e s e n i e  č. 34/3/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A.prerokovalo 

- žiadosť o.z. Alternatíva Podhorany o podporu  

 

B.schválilo 

- žiadosť o.z. Alternatíva Podhorany o podporu vo výške 300 EUR 

 

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

 


