
                                             ZÁPISNICA 
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

                     v Podhoranoch, konaného dňa 26.08.2019                 

                                    
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

 

 1  -  Otvorenie zasadnutia 

         voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov, schválenie    

         programu   

 2  -  Kontrola plnenia uznesení a interpelácií poslancov 

 3  -  Návrh  rozpočtového opatrenia č. 2/2019 

 4  -  Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p.Moniky Tulipánovej 

 5  -  Žiadosť STAVING Levice s.r.o. o vyjadrenie sa k investičnej akcii  

 6  - Rôzne (Sťažnosť p.Ivana Fúsku) 

 7 -  Interpelácie poslancov 

 8  - Diskusia  

 9  - Uznesenie 

10 -  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 šiesti poslanci obecného zastupiteľstva,  

zasadnutie je  schopné právoplatne sa uznášať a rozhodovať. Pán  poslanec Kiss, 

svoju neprítomnosť písomne ospravedlnil. 

 

Za overovateľov zápisnice starostka obce určila Mgr.Daniela Bihánya a Jozefa 

Bódiho. Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí Pavel Kováč a Vladimír 

Patrovič, za zapisovateľku pracovníčka obce Eva Ivančíková. Starostka obce dala 

hlasovať o schválení overovateľov zápisnice, členov návrhovej komisie, zapisovateľa. 

Následne bol schválený program rokovania obecného zastupiteľstva.  

 

Hlasovanie:      

ZA: 6                      PROTI: 0                   ZDRŽAL SA: 0           NEPRÍTOMNÍ: 1 

 

K bodu 2 

Kontrola plnenia uznesení a interpelácie poslancov z OcZ 27.6.2019 (v súlade   

s Rokovacím poriadkom §6 ods.2) 

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

priebežne sa plnia. 

Kontrola interpelácii: 

-značky na detskom ihrisku v Sokolníkoch boli osadené 

-odvoz zeminy spod viaduktu v Mecheniciach vykoná firma Erigom 

-vysvetlenie zmeny k faktúram za stočné – pripojené vysvetlenie k faktúram 

- vyzvať predsedu Rady MŠ o preverenie zloženia Rady MŠ-vyjadrenie predsedkyni 

Rady školy pri MŠ Podhorany zaslané poslancom 15.07.2019 



- kedy bude vypracovaný audit verejného osvetlenia – objednávka zaslaná dňa 

20.06.2019 s termínom dodania 60 dní 

- zaslať žiadosť RÚVZ o zvýšenie max. počtu detí na 32 – podľa vyjadrenia RÚVZ je 

potrebné prepracovať prevádzkový poriadok, ktorý sa následne predloží na schválenie 

RÚVZ v Nitre 

- p. Patrovič – vymeniť prednú ohradu na cintoríne v Sokolníkoch – bude potrebné 

zabezpečiť približný cenový odhad  

-p. Kováč –    otázka kosenia cintorínov – podľa Zmluvy o prenájme hrobového 

miesta  Článok III. – ods. 1. je nájomca povinný na vlastné náklady zabezpečovať 

údržbu hrobového miesta a jeho blízkeho okolia 

-p. Kiss- oslovil p. Maráka, ktorý podniká v oblasti čistenia a kosenia priestranstiev, 

na vypracovanie cenovej ponuky pre našu obec- bola predložená cenová ponuka p. 

Marákom na kosenie trávnatých plôch v obci Podhorany – pokosenie ruderálneho 

porastu popri cestách a kanáloch na sumu 768,-eur za jedno kosenie, ktorá nezahŕňa 

kosenie cintorínov.  

P.Kováč požiadal, aby bolo zapísané v zápisnici, že on už v minulosti navrhol pána na 

kosenie cintorínov za 3 eurá na hodinu a bolo mu oznámené, že je to veľa a obec 

môže zaplatiť max 2,85 na hodinu. 

 

K bodu 3 

Návrh  rozpočtového opatrenia č. 2/2019 

Rozpočtovým opatrením č.2/2019 má byť schválené využitie finančných prostriedkov 

– prebytku z hospodárenia obce po odpočítaní sumy presunutej do rezervného fondu  

vo výške 31.646,-eur, ktoré je možné viazať na konkrétnu investičnú činnosť. 

Poslanci diskutovali o možných drobných investičných aktivitách obce :  

A/ vybudovať spevnené plochy, chodníky a oplotenie na cintoríne v Mecheniciach 

B/ oplotenie cintorína v Sokolníkoch 

C/ spojiť starý chodník v Sokolníkoch po zastávku pred p. Antalíkom alebo 

 vybudovať chodník aj na druhej strane po Tavernu + opraviť  vstup do KD Sokolníky 

D/ oplotenie MŠ od nových rodinných domov 

E/ dofinancovanie projektu cez MAS Žibrica „Rekonštrukcia chodníka a miestnej 

komunikácie v obci Podhorany“, na ktorý bol vypracovaný projekt s.r.o 

KOMPROEKO s predbežným rozpočtom vo výške 33.300,-eur (poskytnutá dotácia je 

24.000,-eur) 

Po diskusii sa navrhlo, aby sa  uprednostnili nasledovné aktivity: 

- vybudovať spevnené plochy a oplotenie na cintoríne v Mecheniciach 8000 EUR 

- rekonštrukcia kúrenia v Materskej škole 5000 EUR 

- údržba objektov v MŠ 2000 EUR 

- zabezpečiť projektovú dokumentáciu na chodník od Taverny po KD 5000 EUR 

- dofinancovanie projektu MAS Žibrica z vlastných zdrojov – navýšenie pôvodného 

rozpočtu 2400 EUR o 11646 EUR. 

 

Hlasovanie:      

ZA: 6                      PROTI: 0                   ZDRŽAL SA: 0           NEPRÍTOMNÍ: 1 

 

K bodu 4 

Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p.Moniky Tulipánovej  

Dňa 05.08.2019 podala do podateľne OÚ Podhorany p.Monika Tulipánová žiadosť 

o odkúpenie obecného pozemku parc.reg.C č. 125/4 o výmere 60 m², k.ú. Mechenice, 

nachádzajúcej sa vedľa starého cintorína v Mecheniciach, ku ktorej bol priložený 



originál skutočného zmerania stavu hraníc zo dňa 30.07.2019 vyhotovený 

autorizovaným geodetom Ing.Miroslavom Hatalom. V žiadosti nebol presne 

špecifikovaný dôvod osobitého zreteľa na odkúpenie tohto pozemku.  

Po preskúmaní LV č. 1678 a katastrálnej mapy bolo zistené, že parc. 125/4 je vedená 

ako parc. reg.E č. 125 o výmere 66 m² ako ostatná plocha. Susedí s parc.č.118/2, 

ktorej vlastníčkou je p.Monika Tulipánová a s parc.č. 125/3 o výmere 925 m² - ostatná 

plocha vo vlastníctve obce evidovaného na LV č.1678 - pozemok, na ktorom je 

cintorín alebo urnový háj.  

Poslanci sa dohodli, že tento bod sa presúva na ďalšie rokovanie OcZ s tým, že sa 

preverí na RÚVZ, či sa táto parcela  vedená ako ostatná plocha bude môcť využiť na 

pochovávanie.  

 

Hlasovanie:      

ZA: 6                      PROTI: 0                   ZDRŽAL SA: 0           NEPRÍTOMNÍ: 1 

 

K bodu 5 

Žiadosť STAVING Levice s.r.o. o vyjadrenie sa k investičnej akcii  

Dňa 09.07.2019 podala organizácia STAVING Levice s.r.o. na základe 

splnomocnenia od investora Slovak Telekom a.s.,  do podateľne OÚ Podhorany 

žiadosť o vyjadrenie sa k investičnej akcii a vydanie stanoviska na situáciu 

s navrhovanou trasou uvedenej stavby.  Toto vyjadrenie k navrhovanej 

telekomunikačnej stavbe je potrebné k vydaniu územného rozhodnutia. Akciová 

spoločnosť, Slovak Telekom plánuje v budúcom roku budovať podzemnú optickú sieť 

v našej obci. V mesiacoch júl a august zisťujú záujem o vybudovanie prípojok 

optickej siete na rodinné domy. Majiteľom rodinných domov, ktorí podpíšu súhlas, 

bude vybudovaná optická prípojka zadarmo, až na miesto ktoré si určia.  Pokiaľ bude 

záujem nadpolovičnej väčšiny rodinných domov o prípojky, stavba sa bude 

realizovať. Cez vybudovanú optickú sieť budú môcť prevádzkovať svoje služby aj iní 

operátori. 

Poslanci navrhli odsúhlasiť túto investičnú akciu s podmienkou, že po ukončení 

výstavby budú musieť uviesť nehnuteľnosti dotknuté touto stavbou do pôvodného 

stavu.  

 

Hlasovanie:      

ZA: 6                      PROTI: 0                   ZDRŽAL SA: 0           NEPRÍTOMNÍ: 1 

 

K bodu 6 

Rôzne 

Dňa 12.8.2019 bola do podateľne Obecného úradu Podhorany podaná sťažnosť 

p.Ivana Fúsku, ktorá bola preposlaná poslancom. Obecné zastupiteľstvo navrhlo, aby 

sa priestupková komisia poverila prešetrením a prerokovaním tejto  sťažnosti.  

 

Hlasovanie:      

ZA: 6                      PROTI: 0                   ZDRŽAL SA: 0           NEPRÍTOMNÍ: 1 

 

P.starostka v rámci tohto bodu predniesla otázku riešenia kanalizácie na tento rok ako 

aj na budúce obdobie. Uviedla, že obec každoročne podáva na Environmentálny fond 

žiadosť o poskytnutie  podpory formou dotácie na projekt „Podhorany – vedľajšie 

vetvy tlakovej kanalizácie (projekt bol vypracovaný v r.2013). Rozhodnutím ministra 

životného prostredia SR nám bolo oznámené, že na rok 2019 nám poskytnú dotáciu 



vo výške 100.000,- EUR s tým, že čerpanie bude realizované následne po splnení 

všetkých zmluvných podmienok. Bolo potrebné doručiť ešte ďalšie doklady 

k uzatvoreniu zmluvy.  Požadované doklady (čestné vyhlásenia, položkovitý rozpočet 

na rok 2019, opis prác realizovaných v r.2019, podrobná situácia overená 

v stavebnom konaní a i.) boli zaslané v žiadanom termíne. 

Následne po ich doručení a preverení na Environmentálnom fonde nám bolo 

telefonicky oznámené, že sa zmenila špecifikácia činností  podpory formou dotácie 

pre rok 2019   podľa § 4 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 587/2004 Z. z. o 

Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 

207/2013 Z. z. (dotácia nemôže byť poskytnutá na budovanie vedľajších vetiev na 

súkromných pozemkoch, ale len na verejných priestranstvách). Vzhľadom k tomu, že 

naša kanalizácia je v budovaní a projekt nie je možné prepracovať tak, aby šachty boli 

vybudované na verejných priestranstvách, pani starostka písomne oslovila viacerých 

poslancov  NR SR a požiadala o pomoc aj premiéra SR pri riešení tejto situácie, resp  

riešiť situáciu  poskytnutím  finančných prostriedkov  z iných zdrojov. Do dnešného dňa 

nám neboli doručené odpovede. 

P. Kováč  po diskusii k tomuto bodu požiadal, aby táto informácia bola postúpená 

občanom.  

 

Hlasovanie:      

ZA: 6                      PROTI: 0                   ZDRŽAL SA: 0           NEPRÍTOMNÍ: 1 
 

K bodu 7 

Interpelácie poslancov 

p. Ing.Kňaško  

- preveriť možnosti dotácie z  Ministerstva kultúry na podanie žiadosti „Obnov si svoj 

dom“ 

- z akého dôvodu boli zaslané výzvy na riadne pripojenie sa na verejnú kanalizáciu 

 ( výzvy boli zaslané trom občanom, ktorí doposiaľ nie sú pripojení z dôvodov, že 

nemali urobenú vlastnú časť prípojky. Podľa článku 3 bod 4. Všeobecne záväzného 

nariadenia obce Podhorany č. 1/2017 o podmienkach pripojenia nehnuteľností na 

verejnú kanalizáciu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie,  boli 

povinní sa pripojiť na verejnú kanalizáciu prostredníctvom kanalizačnej prípojky 

vybudovanej v rámci Stavby, a to najneskôr do 6 mesiacov od jej vybudovania). 

- kedy príde firma Erigom na odstránenie reklamácií z budovania VVTK v r. 2018 

 ( čakáme na odpoveď z Environmentálneho fondu. V prípade, že sa prípojky nebudú 

tento rok realizovať, budú vyzvaní na odstránenie závad) 

p.Ing.Ragas 

- v akom stave sa nachádza zmluva s firmou Maslen ( bol im zaslaný projekt, 

doposiaľ neodpovedali) 

- požiadal o opätovné vyhlasovanie zákazu pálenia a parkovania na verejných 

priestranstvách,  

- kedy prebehne drtenie  veľkoobjemového bioodpadu ( v septembri) 

- čo je s dotáciou na rozhlas (robí sa audit  popri osvetlení) 

- požiadal o pomoc pri poskytnutí pôžičky a vyplatení zálohovej faktúry na altánok 

v MŠ, na ktorý bola poskytnutá dotácia OZ Podhoranček z OZ Žibrica pre projekty 

LEADER NSK. Celkové náklady bez dlažby budú 3.640,-eur 

- požiadal o výsadbu nových stromov v MŠ na miesto vyrúbaných suchých stromov 

(teraz je tam lepší prístup na kosenie) 

- cesta v Sokolníkoch smerom k Branku (je potrebný rozpočet) 

- na Pažiti zabezpečiť nejaké zábrany popri zeleni , aby nemohli spoza nej vybehnúť 



deti na cestu a nedošlo ku kolízii s motorovým vozidlom 
 

p.Mgr. Bihány  

- požiadal o pomoc pri orezávaní stromov a osadení herného prvku v areáli ZŠ  

p.Bódi 

- ako pokračuje budovanie bezplatného wifi pripojenia firmou Wircom na verejných 

priestranstvách  (sú už spojazdnené) 

p.Kováč 

- požiadal o výrub suchých stromov v MŠ (už sú vyrúbané) 

- vypíliť kaukazskú jedľu na Pažiti 

- vymeniť dva reflektory na Pažiti (bol už objednaný p.Mažec) 

p. Patrovič  

- čo je s dopravným značením v obci, mohla by sa dať označiť aspoň hlavná cesta  

- poprosil o zabezpečenie dávkovačov na mydlo a toaletných obrúskov na WC v ZŠ 

Podhorany, aby deti nemuseli chodiť na toalety s hygienickými vrecúškami 

 

K bodu 8 

Diskusia 

p. Patrovič ml. 

- koľko parkovací miest bude po vybudovaní projektu pri Coop Jednote (parkovacie 

miesta tam nebudú) 

posl.Kováč upozornil, že Jednota mala mať vybudovaných 10 parkovacích miest už 

pri realizácii stavby obchodu v Sokolníkoch a nemalo sa im povoliť stavebné konanie, 

ak nemali v projekte miesto na vybudovanie týchto parkovacích miest 

p.Benc 

- obchod Jednoty nepatrí pod správu obce, a keby obec nesúhlasila s prestavbou 

obchodu bez vybudovania 10 parkovacích miest, možno by nerobili ani prestavbu 

- upozornil, že po realizácii projektu pri obchode sa zruší 8 parkovacích miest, a keby 

bola schválená pôvodná zámena pozemkov s cirkvou, mohlo sa už budovať 

parkovisko vo dvore vedľa kostola, cirkev nie je odkázaná na nájom a ani nepotrebuje 

obecný pozemok pri kostole, ktoré na vlastné náklady udržuje 

- poďakoval obci za poskytnutie príspevku na vypožičanie stanu na Mechenické hody 

- požiadal kultúrnu komisiu, aby OZ Alternatíve oznámili konkrétny termín ich 

zasadnutia, nakoľko majú v pláne organizovať v obci aj iné kultúrne akcie 

- spýtal sa na systém stravovania v škole zadarmo (zvýšil sa počet stravníkov o 10 

žiakov) 

- mohla by sa  zlegalizovať stavba, ktorá sa nachádza pri bývalom Mechenickom 

ihrisku, na ktorom by chceli trénovať deti? (je to možné iba v prípade, žeby tam bolo 

reálne ihrisko) Nový územný plán obce neuvažuje v lokalite s ihriskom. 

posl. Patrovič 

- čo sa robilo počas letných prázdnin v školskej jedálni (rekonštruovala sa kompletne 

kuchyňa, na ktorú boli použité financie z rozpočtu obce vo výške cca 3.580 eur) 

p.Urban 

- kedy budú v obci vybudované chodníky a žľaby 

 

K bodu 9 

Uznesenie 

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

 

K bodu 10 



Starostka  obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

a vyhlásila rokovanie za ukončené.  

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:  

• Program rokovania obecného zastupiteľstva 

• Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie  

• Kontrolu plnenia uznesení a interpelácie poslancov z OcZ 27.6.2019  

• Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2019 

• Žiadosť p.Moniky Tulipánovej o odkúpenie obecného pozemku   

• Žiadosť STAVING Levice s.r.o. o vyjadrenie sa k investičnej akcii  

• Sťažnosť p.Fúsku 

• Stav realizácie kanalizačných prípojok na rok 2019 

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

• Program rokovania obecného zastupiteľstva 

• Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie  

• Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2019 

• Investičnú akciu  investora Slovak Telekom a.s. s podmienkou, že po ukončení 

výstavby budú nehnuteľnosti dotknuté touto stavbou dané do pôvodného 

stavu.  

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

• Kontrolu plnenia uznesení a interpelácie poslancov z OcZ 27.6.2019 

• Preverenie možností využitia parc.reg.E č.125/4  k.ú. Mechenice ako 

pozemok, na ktorom je cintorín 

• Postúpenie sťažnosti p.Fúsku na prerokovanie priestupkovej komisii 

• Stav realizácie kanalizačných prípojok 

 

 

 

Overovatelia:    Mgr.Daniel Bihány                                          ................................... 

           

                         Jozef Bódi                                                         ................................... 

 

 

                        

Zapisovateľka:  Eva Ivančíková                                                …............................... 

 

 

 

 

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

                                                                      Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                       starostka obce Podhorany 

 

 



                                                           Uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhoranoch konaného dňa 26.08.2019 

 

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. 46/5/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

-  program rokovania obecného zastupiteľstva 

 

B. schválilo   

-  program rokovania obecného zastupiteľstva 

 

 

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

 

 

U z n e s e n i e  č. 47/5/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie  

 

B. schválilo  

- určenie zapisovateľa – Evu Ivančíkovú, overovateľov zápisnice – Mgr.Daniela 

Bihánya, Jozefa Bódiho,  návrhovej komisie – Pavla Kováč a Vladimíra Patroviča 

 

 

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

 

 

 

 

U z n e s e n i e č. 48/5/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- kontrolu plnenia uznesení a interpelácií poslancov z OcZ 27.6.2019 

 



B. berie na vedomie  

- kontrolu plnenia uznesení a interpelácií poslancov z OcZ 27.6.2019 

 

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

 

 

                                             

                                       U z n e s e n i e  č. 49/5/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

 

A. prerokovalo 

Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2019 

 

B. schválilo  

Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2019  

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

 

 

U z n e s e n i e  č. 50/5/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

Žiadosť p.Moniky Tulipánovej o odkúpenie obecného pozemku   

 

B. berie na vedomie  

Preverenie možností využitia parc.reg.E č.125/4  k.ú. Mechenice ako pozemok, na 

ktorom je cintorín 

 

 

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

 

 

U z n e s e n i e  č. 51/5/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A.prerokovalo 

žiadosť investora Slovak Telekom a.s. v zastúpení organizáciou STAVING Levice 

s.r.o. o vyjadrenie sa k investičnej akcii a zaslanie stanoviska k navrhovanej trase 

telekomunikačnej líniovej stavbe 

 

 

 



B. schválilo 

Investičnú akciu  investora Slovak Telekom a.s. v zastúpení organizáciou STAVING 

Levice s.r.o. „ Vybudovanie telekomunikačnej líniovej stavby v obci Podhorany“ 

s podmienkou, že po ukončení výstavby budú nehnuteľnosti dotknuté touto stavbou 

dané do pôvodného stavu.   

 

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 52/5/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

Sťažnosť p.Fúsku 

 

 

B. poveruje 

priestupkovú komisiu na prerokovanie sťažnosti p.Fúsku  

 

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

 

 

 

U z n e s e n i e  č. 53/5/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

Stav realizácie kanalizačných prípojok na rok 2019 

 

B. berie na vedomie 

Stav realizácie kanalizačných prípojok na rok 2019 

 

 

 

 

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


