ZÁPISNICA
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva (OZ)
v Podhoranoch, konaného dňa 17.10.2019
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 zo zasadnutia OZ 26.8.2019
3 - Prerokovanie protestu prokurátora zo dňa 27.9.2019 sp. Zn. Pd 196/19/14403-6
a Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2018
4 - Správa finančnej komisie o preverení výsledkov kontrolnej činnosti HK za rok
2017, ktorá bola predložená na zasadnutí OZ dňa 13.4.2018
5 - Prerokovanie návrhu na schválenie ŽoNFP a výšky spolufinancovania
6 - Výsledok auditu za rok 2018 + vyjadrenie HK k správe audítora
7 - Žiadosť p. Juraja Kuťku o odkúpenie obecného pozemku
8 - Rôzne
9 - Interpelácie poslancov
10 - Diskusia
11 - Uznesenie
12 - Záver
K bodu 1
Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
a zapisovateľa, schválenie programu
Otvorenie mimoriadneho zastupiteľstva uskutočnila pani starostka obce Mgr.
Magdaléna Bogyová. Privítala prítomných a konštatovala, že sú prítomní všetci
poslanci obecného zastupiteľstva, zasadnutie je schopné právoplatne sa uznášať a
rozhodovať.
Za overovateľov zápisnice starostka obce navrhla pána Norberta Kissa a Ing. Štefana
Kňaška. Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí Jozef Bódi a Ing. Marián Ragas,
za zapisovateľku, pracovníčku obecného úradu Ing. Ninu Jarošovú.
S návrhom sa prihlásil aj poslanec Ing. Ragas, a to nasledovným: za členov návrhovej
komisie navrhol Ing. Mariána Ragasa a pána Pavla Kováča, overovateľov pána
Norberta Kissa a pána Vladimíra Patroviča a za zapisovateľa Ing. Štefana Kňaška.
Starostka obce dala hlasovať o návrhu pána poslanca Ragasa, o schválení
overovateľov zápisnice, členov návrhovej komisie a zapisovateľa.
Hlasovanie:
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ: 0

Pán Poslanec Ing. Kňaško navrhol doplniť plán zasadnutia OZ o správu finančnej
komisie o preverení výsledkov kontrolnej činnosti HK za rok 2017, ktorá bola
predložená na zasadnutí OZ dňa 13.4.2018.

Následne bol schválený program rokovania obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ: 0

K bodu 2
Kontrola plnenia uznesení a interpelácií poslancov z OZ 26.8.2019 (v súlade
s Rokovacím poriadkom §6 ods.2)
Kontrolu uznesení uskutočnila starostka obce. Konštatovala, že uznesenia sú splnené,
alebo sa priebežne plnia.
- Žiadosť pani Tulipánovej o dokúpenie obecného pozemku 50/5/2019 bude
prerokovaná po doručení stanoviska RÚVZ (odoslaná 9.9.2019).
- Sťažnosť pána Fúsku bude riešená miestnou obhliadkou 19.10.2019 prostredníctvom
priestupkovej komisie.
Návrh na predvolanie občanov bol zaslaný predsedom Komisie na Obecný Úrad
(OÚ), v kompetencii OÚ je rozposlanie predvolaní.
Kontrola interpelácií:
- žiadosť na Ministerstvo Kultúry – ohľadom reštaurátorského výskumu – Fasáda
budovy MŠ, Ing. Kňaško preverí dodávateľské firmy odporúčané KPÚ Nitra.
- stav realizácie výstavby kanalizácie – starostka obce je v rokovaní s Evirofondom,
(stav 3 prípojok z realizácie 2018 – 2 stále nepripojení, starostka obce zašle
poslancom stanovisko firmy Erigom)
- Vysvetlenie pozastavenia realizácie výstavby kanalizácie – starostka obce uverejní
krátky článok na túto tému v Podhoranskom Spravodaji.
- Reklamácia na zápis interpelácií pánom poslancom Kováčom, požiadal o prečítanie
zápisu interpelácií na konci zasadnutia OZ
- Ostatné body z interpelácií OZ 26.8.2019 boli vyriešené
K bodu 3
Prerokovanie protestu prokurátora zo dňa 27.9.2019 sp. Zn. Pd 196/19/14403-6
a Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2018
Protest prokurátor bol odoslaný poslancom OZ, pani prokurátorka aj napriek žiadosti
o účasť na zasadnutí OZ a aj prispôsobení termínu zasadnutia jej požiadavke, poslala
ospravedlnenie a zasadnutia OZ sa nezúčastnila.
Protest prokurátora bol podaný na základe žiadosti Hlavnej kontrolórky (HK).
Z vyjadrenia HK vyplýva, že si svoju zákonnú povinnosť splnila, tým že správu
predložila na Obecný úrad. Podľa HK si poslanci kedykoľvek mohli správu na
Obecnom úrade prečítať, prípadne pozrieť na internetovej stránke obce (na stránke
obce bola správa HK 2018 zverejnená 6.6.2019).
Poslanci Kňaško, Ragas, Kiss a Bihány predložili k protestu prokurátora dôvodovú
správu s nálezmi Ústavného súdu SR atď, ako aj s návrhom uznesenia – odovzdali ju
starostke obce. Z dôvodovej správy vyplývajú nasledovné skutočnosti: OZ nemôže
porušiť zákon tak ako uvádza prokurátorka v proteste, nakoľko §18f odsek e) zákona
369/1990 Zb, nepojednáva o kompetencii OZ, ale HK.
Protest prokurátora nemôže smerovať proti uzneseniu OZ, ktorým nedochádza

k zásahu do práv fyzických alebo právnických osôb. Predmetné uznesenie 38/4/2019
napadnuté protestom prokurátora nezakladá, neruší ani nemení práva alebo povinnosti
individuálne určeného adresáta (fyzickej osoby). Poslanci ďalej zdôraznili, že:
Prokurátor nie je oprávnený hodnotiť, či došlo alebo nedošlo k porušeniu povinností
hlavným kontrolórom obce, ktoré bolo predmetom uznesenia obecného
zastupiteľstva. Prokurátor môže posudzovať len či rozhodnutím alebo opatrením
obecného zastupiteľstva bol porušený zákon, ak takýmto rozhodnutím či opatrením
dochádza k zásahu do práv fyzických osôb alebo právnických osôb.
Prokurátor môže dozor prokuratúry vykonávať iba nad dodržiavaním a zachovávaním
všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú uverejňované v zmysle zákona č.
1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov SR a zákona č. 416/2004 Z. z. o Úradnom vestníku
Európskej únie.
Poslanci zdôraznili že, HK je jediným voleným orgánom samosprávy na ktorého
kvalifikáciu sú stanovené požiadavky. Má jasne definované kompetencie
a povinnosti, z postavenia vedúceho zamestnanca vyplývajúca zodpovednosť a teda
v prípade pochybenia Obecného úradu sám aktívne môže predložiť bod na rokovanie
OZ, čo až do dnešného dňa neurobil (ani na jednom z doteraz uskutočnených
zasadnutí OZ), s odvolaním sa na vyššie uvedený paragraf, že HK predkladá správu
o kontrolnej činnosti OZ – v zákone nie je uvedený Obecný úrad.
HK sa odvoláva na svojprávnosť poslancov, a že si kedykoľvek mohli prísť správu
prečítať na Obecné zastupiteľstvo, informáciu o tom či si poslanci správu sami
aktívne hľadali HK od Obecného úradu nedostala.
Poslanci citovali hlavné úlohy HK podľa §18f. Poslanci navrhli nevyhovieť protestu
prokurátora – viď uznesenie.
Hlasovanie:
ZA: 5

PROTI: 1

ZDRŽAL SA: 1

NEPRÍTOMNÍ: 0

Hlavná kontrolórka predložila OZ správu o kontrolnej činnosti HK za rok 2018.
Správa HK za rok 2018 obdržali poslanci 4.10.2019, po jej preštudovaní nemali
žiadne otázky.
Uvedenú správu HK berú poslanci na vedomie.
K bodu 4
Správa finančnej komisie o preverení výsledkov kontrolnej činnosti HK za rok
2017, ktorá bola predložená na zasadnutí OZ dňa 13.4.2018
Predseda finančno-hospodárskej komisie sa spýtal (opätovne zvolených) poslancov, či
si pamätajú na to, ako prebehlo predkladanie správy HK za rok 2017 na OZ dňa
13.4.2018. Či zo správy vznikla potreba riešiť nejaký problém, prípadne iné
konzekvencie. Poslanci Bódi, Patrovič a Kováč uviedli že si na nič zásadné
nepamätajú a že sa žiadny problém na OZ nediskutoval.
Predseda komisie predložil verejne dostupnú správu HK za rok 2017, kde je v bode 2,
kontrolovaný subjekt ŽŠ Podhorany – účel kontroly: zistenie efektívnosti a
hospodárnosti vynakladania finančných prostriedkov Základnej školy Podhorany v
oblasti odmeňovania, s výstupom: Kontrolné zistenia a záver kontroly: Nedostatky,
ktoré sa zistili pri kontrole boli k 31.12.2017 odstránené.
Rovnako tak predložil zápisnicu zo zasadnutia OZ zo dňa 13.4.2018, kde je v bode 4
uvedené: že, hlavná kontrolórka Ing.Apolónia Bedeová odprezentovala výsledky

kontroly a konštatovala, že v ZŠ Podhorany boli zistené nedostatky formálneho
charakteru, ktoré už boli odstránené.
Následne predložil poslancom záverečnú správu o výsledku kontroly v zmysle zákona
NR SR č. 357/2015 Z. z. Zákona o finančnej kontrole a audite na Základnej škole
Podhorany, ktorú poslanci OZ Podhorany doteraz nemali k dispozícii – nebola ani na
Obecnom úrade, nakoľko si ju poslanci komisie počas preverovania pýtali. Nebola im
prezentovaná na žiadnom verejnom ani neverejnom zasadnutí OZ. Z tejto správy vyplýva,
že došlo k dvom prípadom pochybenia pri vyplácaní odmien zamestnancov
kontrolovaného subjektu. V jednom prípade sa dá hovoriť formálnom nedostatku, v
žiadnom prípade ale nie o druhom prípade, kedy bola vyplatená odmena vo vyššej sume
bez zákonného schválenia. HK uvedenú nezrovnalosť navrhla zlegalizovať, avšak na
návrh zriaďovateľa došlo k vráteniu uvedenej odmeny. Táto skutočnosť poslancom OZ
nebola nikdy odprezentovaná.
HK zdôraznila, že problém odhalený kontrolou bol k 31.12.2017 odstránený k dátumu
ukončenia kontroly a že z povahy kontroly nevyplýva nutnosť informovať OZ počas
kontroly ani o zisteniach, ktoré sú počas kontroly odstránené.

Predseda finančnej komisie predložil všetky správy priamo na OZ, správu finančnej
komisie predloží Obecnému úradu v písomnej podobe spolu s prílohami.
Uvedenú správu predsedu komisie berú poslanci na vedomie.
K bodu 5
Prejednanie návrhu ma schválenie ŽoNFP a výšky spolufinancovania
Na základe pracovného stretnutia poslancov OZ s Ing. Mikulom o možnostiach na
čerpanie finančných prostriedkov, bola dňa 1.10.2019 na Ministerstve životného
prostredia prijatá Žiadosť o NFP žiadateľa obec Podhorany s kódom
NFP310020Z215, názov ŽoNFP Vodozádržné opatrenia na zachytávanie dažďovej
vody v obci Podhorany, ku ktorej je potrebné doložiť viacero príloh. Jednou
z požadovaných príloh je uznesenie OZ o schválení žiadosti a výšky
spolufinancovania 5%. Daná príloha sa rieši v rámci výzvy na doplnenie ŽoNFP a na
základe usmernenia spracovateľa žiadosti je uznesenie vhodné na schvaľovanie
v momente kedy je známa suma 5% spolufinancovania, čo musí na cent sedieť so
ŽoNFP. Termín možnej realizácie ca. rok 2021, v prípade úspešnej žiadosti budú
refundované aj náklady na projekt.
Poslanci hlasovali a schválili spolufinancovanie obce v rozsahu 5% v súlade
s projektom vodo-zádržných opatrení pre prvý projekt v hornej časti obce.
Hlasovanie:
ZA: 7

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ: 0

K bodu 6
Výsledok auditu za rok 2018 + vyjadrenie HK k správe audítora
Hlavná kontrolórka obce Ing. Apolónia Bedeová predložila zastupiteľstvu vyjadrenie
k správe audítora (Ing. Blehová) z overenia účtovnej závierky a konsolidovanej
účtovnej závierky za rok 2018. Zhodnotila, že neboli nájdené nezrovnalosti,
účtovníctvo poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce a obec
postupuje v súlade s požiadavkami zákonov.
OZ správu prerokovalo a poslanci ju berú na vedomie.

K bodu 7
Žiadosť p. Juraja Kuťku o odkúpenie obecného pozemku
Dňa 09.10.2019 podal do podateľne OÚ Podhorany p.Juraj Kuťka, bytom Sokolníky
219, 951 46 Podhorany, žiadosť o odkúpenie obecného pozemku o celkovej výmere
104 m², ku ktorej bol priložený originál skutočného zmerania stavu hraníc. Svoju
žiadosť odôvodnil tým, že v takomto stave uvedené parcely užívajú už vyše 35 rokov,
nachádzajú sa nich elektrická prípojka ako i kanalizačná prípojka so šachtou.
Pán poslanec Patrovič predložil návrh na zámenu pozemkov medzi obcou a pánom
Kuťkom, z dôvodu zabezpečenia prístupu obecným pozemkom pre RD na susednom
pozemku. Poslanci sa dohodli, že sa stretnú priamo na mieste 19.10.2019 o 9:00 za
účasti pána Kuťku a majiteľa susednej nehnuteľnosti. V prípade dohody, dá pán
Kuťka vypracovať geometrický plán a tento bod bude prerokovaný na nasledujúcom
zasadnutí OZ.
K bodu 8
Rôzne
Pani Hlavná kontrolórka na základe žiadosti poslancov zaslala poslancom výsledky
kontroly v súlade s plánom kontrolnej činnosti za 1. polrok 2019. Všetky body
kontroly boli vyhodnotené ako bez zistení nedostatkov a kontrola bola ukončená.
Poslanci správu vzali na vedomie s tým, že sa k nej určite ešte vrátia po zasadnutí
finančnej komisie.
Pani Hlavná kontrolórka oznámila poslancom, že pripravuje plán kontrolnej činnosti
na 1. polrok 2020 a vyzvala poslancov, aby jej doručili svoje podnety a návrhy
k plánu kontrolnej činnosti.
Uvedenú správu hlavnej kontrolórky berú poslanci na vedomie
K bodu 9
Interpelácie poslancov
Ing.Kňaško
- RKC súhlasí s nájmom pozemku pri Kostole v dolnej časti obce, nájomná zmluva je
na Farskom úrade, v prípade súhlasu bude možné pristúpiť k druhej etape úpravy
priestorov pri Kostole – parkovisko vedľa kostola (15-16 parkovacích miest).
- Optické siete STAVING, či sa akcia bude realizovať – nemáme stanovisko, pani
starostka zistí či sa výstavba optickej siete bude realizovať.
- Možnosť úhrady poplatkov za MŠ prevodom z účtu. Obec pripraví návrh ako
identifikovať platby rodičov na účte obce.
Ing. Ragas
- navrhuje zaradiť Coop Jednotu a Branko do investície parkovisko pri kostole
- či je hotový audit osvetlenia – je a starostka obce ho dá k dispozícii
- zvýšenie počtu detí v MŠ – podľa stanoviska RÚVZ prekračujeme kapacitu,
dodatočne sa vytvorili ďalšie miesta. Žiadosť – návrh rozšírenia budovy MŠ bol
zaslaný na KPÚ
- Kontajnery na separovaný zber – cintorín. Zostáva iba komunálny odpad
- v akom stave je žiadosť o dotáciu na obecný rozhlas – audit už je hotový, vyhlasuje
sa výberové konanie
- KD Mechenice – projekt je v akom stave, mal byť hotový v marci 2019, čaká sa na
profesie – podmienky SPP atď je potrebné dodržať, čaká sa na dielčie projekty, do
mesiaca by sa to mohlo pohnúť

- či je vyvesený oznam o pitnej vode na hornej studni – je aktuálny
p. Bódi
- umiestnenie zberového dvora – či prebehlo stretnutie s konateľom družstva,
ohľadom jeho možného umiestnenia v ich nevyužitých priestoroch. Pani starostka
kontaktovala pána Pátroviča, zorganizuje stretnutie.
p. Kováč
- v akom stave je návrh zberného dvora v novom územnom pláne, prečo pani
projektantka nezaradila priestor pre zberný dvor do ÚP
- kosenie na dolnom cintoríne, starší spoluobčania nedokážu kosiť priestor okolo
hrobov, navrhuje aby po kosení kosačkou, zamestnanec obce dokosil ostatné časti
cintorína ručne.
K bodu 10
Diskusia
p. Zábojník.
- reklamoval faktúru za kanalizáciu, podľa neho obec nesprávne fakturuje občanom
množstvo odpadových vôd. Uviedol konkrétny príklad pri porovnaní množstva m3 na
vstupe oproti m3 na výstupe, čo je za 3 roky u neho cca dvojnásobné množstvo.
Spôsob prepočtu na základe technického listu čerpadla považuje za nesprávny.
Fyzicky odovzdal faktúru starostke obce. Navrhuje aby obec zmenila spôsob
fakturácie za kanalizáciu.
- ako sa rieši čierna stavba osadená na obecnom pozemku – vahadlová studňa, ako sa
vyriešil úraz dieťaťa spred roka, či sa táto situácia bude riešiť. Stavebne je studňa
nebezpečná nakoľko je drevo v priamom kontakte s betónom. Starostka obce
oznámila, že má 3 návrhy na riešenie tejto situácie a rozhodovanie bude predmetom
ďalšieho zasadnutia OZ
p. Fuska
- kedy sa bude riešiť jeho sťažnosť? Vzhľadom na doteraz nepredvolané osoby,
uskutočnia poslanci z priestupkovej komisie 19.10.2019 stretnutie priamo na mieste.
K bodu 11
Uznesenie
Návrhová komisia prečítala uznesenia, ktoré boli schválené v priebehu rokovania.
K bodu 12
Pani 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 OZ 26.8.2019
Protest prokurátora zo dňa 27.9.2019 sp. Zn. Pd 196/19/14403-6 a Správu HK
o kontrolnej činnosti za rok 2018
Správu finančnej komisie o preverení výsledkov kontrolnej činnosti HK za rok
2017, ktorá bola predložená na zasadnutí OZ dňa 13.4.2018
Návrh na schválenie ŽoNFP a výšky spolufinancovania
Výsledok auditu za rok 2018 + vyjadrenie HK k správe audítora
Žiadosť p. Juraja Kuťku o odkúpenie obecného pozemku
Správu Hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrole v súlade s plánom
kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019

Obecné zastupiteľstvo schválilo:
•
•
•
•

Program rokovania obecného zastupiteľstva
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
Nevyhovieť protestu prokurátora zo dňa 27.9.2019 sp. Zn. Pd 196/19/14403-6
Spolufinancovanie obce v rozsahu 5% k ŽoNFP NFP310020Z215

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
•
•
•
•
•

Kontrolu plnenia uznesení a interpelácie poslancov z OZ 26.8.2019
Správu Hlavnej kontrolórky za rok 2018
Správu finančno-hospodárskej komisie o preverení výsledkov kontrolnej
činnosti HK za rok 2017, predloženej na zasadnutí OZ dňa 13.4.2018
Výsledky auditu za rok 2018 a vyjadrenie HK k správe audítora
Správu HK za 1. polrok 2019

Overovatelia: Norbert Kiss
Vladimír Patrovič

Zapisovateľ: Ing. Štefan Kňaško

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

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

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

Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhoranoch konaného dňa 17.10.2019
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
uznesenia:

prijalo nasledovné

Uznesenie č. 54/6/2019
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. 55/6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
A. prerokovalo
- určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
B. schválilo
- určenie zapisovateľa – Ing. Štefana Kňaška, overovateľov zápisnice – Norberta
Kissa, Vladimíra Patroviča, návrhovej komisie – Pavla Kováč a Ing. Mariána Ragasa

…..................................................
Mgr. Magdaléna Bogyová
Starostka obce

U z n e s e n i e č. 56/6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
A. prerokovalo
- kontrolu plnenia uznesení a interpelácií poslancov z OZ 26.8.2019
B. berie na vedomie
- kontrolu plnenia uznesení a interpelácií poslancov z OZ 26.8.2019
…..................................................
Mgr. Magdaléna Bogyová
Starostka obce
U z n e s e n i e č. 57/6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
A. prerokovalo
Protest prokurátora zo dňa 27.9.2019, sp. zn. Pd 196/19/4403-6 proti opatreniu uzneseniu obecného zastupiteľstva obce Podhorany č. 20/3/2019 zo dňa 7.6.2019,
ktoré bolo potvrdené uznesením obecného zastupiteľstva obce Podhorany č.
38/4/2019 zo dňa 27.06.2019.
B. nevyhovelo protestu prokurátora
Podľa § 26 ods. 4 zákona o prokuratúre, ak sa orgán územnej samosprávy domnieva,
že protest prokurátora nie je dôvodný, uznesením mu nevyhovie.
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch protestu prokurátora zo dňa 27.9.2019, sp. zn.
Pd 196/19/4403-6 proti opatreniu - uzneseniu obecného zastupiteľstva obce
Podhorany č. 20/3/2019 zo dňa 7.6.2019, ktoré bolo potvrdené uznesením obecného
zastupiteľstva obce Podhorany č. 38/4/2019 zo dňa 27.06.2019, nevyhovuje
…..................................................
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.
57/6/2019, ktoré bolo prijaté na šiestom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v
Podhoranoch dňa 17.10.2019.
U z n e s e n i e č. 58/6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
A. prerokovalo
Správu HK o kontrolnej činnosti za rok 2018

B. berie na vedomie
Správu HK o kontrolnej činnosti za rok 2018
…..................................................
Mgr. Magdaléna Bogyová
Starostka obce
U z n e s e n i e č. 59/6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
A. prerokovalo
Správu finančnej komisie o preverení výsledkov kontrolnej činnosti HK za rok 2017,
ktorá bola predložená na zasadnutí OZ dňa 13.4.2018.
B. berie na vedomie
Správu finančnej komisie o preverení výsledkov kontrolnej činnosti HK za rok 2017,
ktorá bola predložená na zasadnutí OZ dňa 13.4.2018.
…..................................................
Mgr. Magdaléna Bogyová
Starostka obce
U z n e s e n i e č. 60/6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
A.prerokovalo
žiadosť o NFP na projekt Vodozádržné opatrenia na zachytávanie dažďovej vody
v obci Podhorany v rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO2-SC211-2018-40
B.schválilo
- predloženie ŽoNFP s názvom projektu: Vodozádržné opatrenia na zachytávanie
dažďovej vody v obci Podhorany v rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO2-SC2112018-40
- výšku 5% spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v sume 10 398,67 €
z celkových oprávnených výdavkov projektu.
…..................................................
Mgr. Magdaléna Bogyová
Starostka obce
U z n e s e n i e č. 61/6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
A. prerokovalo
Výsledky auditu za rok 2018 a vyjadrenie HK k správe audítora

B. berie na vedomie
Výsledky auditu za rok 2018 a vyjadrenie HK k správe audítora
…..................................................
Mgr. Magdaléna Bogyová
Starostka obce

U z n e s e n i e č. 62/6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
A. prerokovalo
Žiadosť p. Juraja Kuťku o odkúpenie obecného pozemku
B. splnomocňuje
Komisiou životného prostredia a Komisiu finančnú na preverenie možnosti zámeny,
čiastkovej zámeny pozemku s obcou, doriešia poslanci na stretnutí na mieste dňa
19.10.2019.
…..................................................
Mgr. Magdaléna Bogyová
Starostka obce
U z n e s e n i e č. 63/6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
A.prerokovalo
Správu HK za 1. polrok 2019
B. berie na vedomie
Správu HK za 1. polrok 2019
…..................................................
Mgr. Magdaléna Bogyová
Starostka obce

