
ZÁPISNICA 

z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Podhoranoch, konaného dňa 12.12.2019 

                                    

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 OcZ 17.10.2019    

        a 25.10.2019 

 3  -   Návrh na potvrdenie uznesenia č. 57/6/2019 

4  -    Návrh na písomné upozornenie HK pre zanedbanie povinností  

 5  -   Prejednanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020  

 6  -  Návrh rozpočtu obce Podhorany na roky 2020 – 2022+vyjadrenie HK 

 7  -  Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2019 

 8  -  Návrh VZN č.2/2019 a VZN č.3/2019 

 9  -  Prejednanie Správy o plnení úloh KPSS obce Podhorany za rok 2018 

10 -  Návrh plánu kontrolnej činnosti HK pre 1.polrok 2020 

11 -  Príkaz na vykonanie inventarizácie 

12 -  Návrh nájomnej zmluvy s Rímskokatolíckou cirkvou – Farnosť Podhorany  

13  -  Rôzne (žiadosť p.Tulipána o odkúpenie obecného pozemku) 

14 -  Interpelácie poslancov 

15  -  Diskusia  

16  -  Uznesenie 

17 -   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.  

 

         Za overovateľov zápisnice starostka obce určila Ing. Štefana Kňaška a Pavla 

Kováča. Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí Jozef Bódi a Vladimír Patrovič, 

za zapisovateľku pracovníčku obce Janu Hrobárovú. Starostka obce dala hlasovať 

o schválení overovateľov zápisnice, členov návrhovej komisie, zapisovateľa. 

Následne bol schválený program rokovania obecného zastupiteľstva.  

 

 

Hlasovanie:      

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

 



K bodu 2 

Kontrola plnenia uznesení a interpelácie poslancov z OZ 17.10.2019 a 25.10.2019 

         Kontrolu uznesení vykonala starostka obce. Konštatovala, že uznesenia sú 

splnené, resp. sa priebežne  plnia. Starostkou obce nebolo podpísané jedno uznesenie 

a to        č. 57/6/2019, ktorým nebolo vyhovené protestu prokurátora o zrušenie 

schváleného uznesenia obecného zastupiteľstva č.38/4/2019 zo dňa 27.06.2019 .  

 

K bodu 3 

Návrh na potvrdenie uznesenia č. 57/6/2019 

        Na základe nepodpísania Uznesenia 57/6/2019 starostkou obce, ktoré bolo prijaté 

na OcZ v Podhoranoch dňa 17.10.2019 v súlade s ustanovením §13 ods.6 

zák.č.369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa opätovne 

hlasovalo v súlade s §13 ods.8 toho istého zákona o návrhu na potvrdenie uznesenia 

č.57/6/2019, ktorým sa nevyhovelo protestu prokurátora zo dňa 27.9.2019 sp. zn. 

Pd196/19/4403-6. 

 

Hlasovanie:      

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

 

K bodu 4 

Návrh na písomné upozornenie HK pre zanedbanie povinností  

          Dôvodovú správu vypracoval Ing. Štefan Kňaško a to na základe správy 

finančno-hospodárskej komisie, prednesenej na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

v Podhoranoch dňa 17.10.2019 o preverení výsledkov kontrolnej činnosti HK za rok 

2017. Podľa  komisie je zatajovaný a nesprávne  interpretovaný výsledok  kontroly. 

V správe o kontrolnej činnosti majú byť uvedené všetky fakty, náležitosti a nálezy 

kontrolou odhalené a o týchto faktoch má byť OcZ informované. Z tohto dôvodu 

navrhujú písomné upozornenie HK pre zanedbanie povinností. 

  

Hlasovanie:      

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

 

K bodu 5 

Prejednanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 

 

         Obci Podhorany bolo doručených 6 žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu 

obce na rok 2020: 

-z toho v lehote do 31.10.2019 v zmysle VZN č.2/2016 o podmienkach poskytovania 

dotácií z prostriedkov obce Podhorany : 

1.Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia Podhorany   

2. Občianske združenie Sokol Podhorany 

3.Občianske združenie Ľudový spevokol Žibrica  

-a po lehote, dňa 19.11.2019 boli postúpené žiadosti predsedom komisie 

školstva,kultúry a športu pre nasledovné občianske združenia  : 

4.Občianske združenie Bahorec ,  

5.Občianske združenie Alternatíva ,  

6. Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína Podhorany   

 

Podľa VZN č.2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce  



komisia školstva, kultúry a športu na najbližšom zasadnutí komisie  prerokuje  

predmetné žiadosti a predloží  obecnému zastupiteľstvu návrh na poskytnutie dotácie 

z rozpočtu obce. Na základe stanoviska komisie, sa pri rozhodovaní nebude prihliadať 

na dátum podania žiadosti a akceptované budú žiadosti všetkých vyššie uvedených 

občianskych združení. V návrhu rozpočtu obce  na rok 2020 bola vyčlenené celková 

suma na dotácie vo výške 4.500 € .  

 

Hlasovanie:      

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

 

  

K bodu 6 

Návrh rozpočtu obce Podhorany na roky 2020 – 2022+vyjadrenie HK 

Návrh rozpočtu obce  bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke 

obce dňa 12.11.2019. Pripomienky k rozpočtu zo strany finančnej komisie, ako 

i úprava predpokladanej výšky príjmov (podielových daní)  boli do rozpočtu 

zapracované a zmenený návrh bol zverejnený a doručený poslancom obecného 

zastupiteľstva. 

Prejednané bolo súčasne aj vyjadrenie hlavnej kontrolórky obce k návrhu 

rozpočtu obce, v ktorom je konštatované, že návrh rozpočtu obce na rok 2020 je 

reálny a  rozpočet obce, vrátane finančných operácií je zostavený ako vyrovnaný.  

Za finančnú komisiu, ktorá sa podieľala na príprave rozpočtu obce, sa k predlženému 

návrhu vyjadril predseda komisie a po krátkej diskusii k uvedenému bodu, dala 

starostka obce hlasovať za jeho schválenie. 

Hlasovanie:      

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

 

 

K bodu 7 

Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2019 

Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2019 a dôvodovú správu vypracovala Ing. 

Jarošová. Rozpočtové opatrenie vychádzalo z potreby zmien  v rozpočtových 

položkách príjmov a výdavkov. Starostka obce objasnila podrobnejšie položky, kde 

bol najvyšší nárast voči pôvodne schválenému rozpočtu na rok 2019. Finančne 

najväčšou záťažou pre obecný rozpočet sú nárasty objemu odpadov, ktoré bolo 

potrebné dofinancovať sumou 7100€, špeciálne služby – audity, posudky odborných 

orgánov, práce geodetov v objeme 3600€, nájom budov a priestorov – na základe 

rozsudku súdu za KD Sokolníky v objeme 3187 a dofinancovanie originálnych 

kompetencií pre Základnú školu v objeme 2000€. Nakoľko neboli vznesené žiadne 

pripomienky k rozpočtovému opatreniu starostka obce dala hlasovať za jeho 

schválenie . 

 

Hlasovanie:      

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

 

 

K bodu 8 

Návrh VZN č.2/2019 a VZN č.3/2019 

          Na základe zvýšenia zákonného poplatku za zber, prepravu, uloženie 

a zneškodňovanie komunálneho odpadu a podľa prepočtu predpokladanej úrovne 



vytriedenia boli vypracované a vyvesené na úradnej tabuli obce Podhorany návrhy 

VZN č.2/2019 dňa 20.11.2019 a VZN č. 3/2019 dňa 21.11.2019. 

 

 V  zákonnej lehote  neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky ku 

zverejneným  návrhom VZN.  

Starostka obce v krátkosti objasnila zmeny, ktoré sa na základe zmeny 

legislatívy dotýkajú oblasti odpadového hospodárstva a súčasne ich dopady na 

finančné hospodárenie obce.  Keďže neboli vznesené námietky ani pripomienky 

k predloženým návrhom všeobecne záväzných nariadení obce dala za predložené 

návrhy  hlasovať : 

 

VZN  č.2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce 

Hlasovanie:      

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

 

VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

Bez pripomienok 

Hlasovanie:      

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

 

 

K bodu 9 

Prejednanie Správy o plnení úloh KPSS obce Podhorany za rok 2018 

 

Starostka obce predložila na rokovanie obecného zastupiteľstva Správu 

o plnení úloh komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018 v zmysle  § 83 ods.5 

písm.f zák. č.448/2008 Z.z. Zákona o sociálnych službách v znení neskor. predpisov. 

Po vyhodnotení  priorít schválených pre oblasť sociálnych služieb, obecné 

zastupiteľstvo zobralo na vedomie predloženú správu. 

 

 

K bodu 10 

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK pre 1.polrok 2020 

          Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2020 predložila hlavná 

kontrolórka dňa 6.11.2019, v tento deň bol zverejnený na internetovej stránke obce 

a zaslaný na pripomienkovanie poslancom obecného zastupiteľstva . 

 

Hlasovanie:      

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

 

Na základe vyjadrenia poslancov plán kontrolnej činnosti nebol schválený z dôvodu 

postoja ku činnosti HK obce. 

 

K bodu 11 

Príkaz na vykonanie inventarizácie  

         V zmysle zákona o účtovníctve č.431/2002 Z.z. vydala starostka obce 

Podhorany príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu medzi 

majetkom a záväzkami obce, ZŠ a MŠ k 31.12.2019 a vymenovala členov 



inventarizačnej komisie. Poslanci finančno-hospodárskej komisie požiadali 

o oznámenie termínu inventarizácie, nakoľko sa jej chcú zúčastniť. 

 

 

K bodu 12 

Návrh nájomnej zmluvy s Rímskokatolíckou cirkvou – Farnosť Podhorany 

Starostka obce predložila 2 návrhy zmluvy na prenájom časti cirkevného 

pozemku pri kostole v Sokolníkoch na parc. registra „C“ číslo 2/2 druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 440 m2, ktorého vlastníkom je Rímsko-

katolícka cirkev – farnosť Podhorany. Prvý návrh zmluvy bol vypracovaný právnym 

zástupcom obce a zaslaný na pripomienkovanie vlastníkovi nehnuteľnosti. V druhom  

návrhu boli doplnené niektoré body zmluvy, pri ktorých obecné zastupiteľstvo  

súhlasilo s výškou nájmu upravenej na  150 € ročne. 

Hlasovanie:      

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

 

 

 

K bodu 13  Rôzne: 

- žiadosť  o odkúpenie obecného pozemku 

Dňa 26.8.2019 sa na OcZ prerokovala žiadosť p. Tulipánovej o odkúpenie 

obecného pozemku. Vzhľadom k tomu, že táto parcela susedí s parcelou vedľa 

cintorína Mechenice 1, bolo navrhnuté zaslať žiadosť o vyjadrenie k zmene spôsobu 

využívania pozemku na RÚVZ Nitra. Vyjadrenie RÚVZ Nitra bolo doručené 

6.11.2019 a preposlané poslancom OZ dňa  11.11.2019. Nakoľko z vyjadrenia RÚVZ 

Nitra nie je zrejmé, či je možné pozemok využiť na rozšírenie existujúceho cintorína, 

čo je podstatný fakt pre rozhodnutie vo veci odpredaja časti obecného pozemku, bude  

iniciované osobné rokovanie na RÚVZ Nitra. Uvedený bod sa  presunul na 

nasledujúce  rokovanie OZ.  

- Sťažnosť  p. Fúsku 

K sťažnosti sa  vyjadril predseda komisie verejného poriadku a životného 

prostredia p. Kiss: 

Dňa 19.10.2019 bola vykonaná obhliadka, na ktorej sa zúčastnili všetci poslanci 

OZ.  Sťažnosť smerovala proti konaniu p. Fazekašovej, ktorá má skládku dreva pod  

železnicou, vyhráža sa  a konáre stromov z jej pozemku ohrozujú užívateľov miestnej 

komunikácie. Za účelom vyriešenia sťažnosti bol s p. Fazekašovou vykonaný ústny 

pohovor a  následne boli poslancom OZ  opílené a odpratané ohrozujúce časti drevín.  

Skladované drevo sa nenachádza na obecnom pozemku a  vyhrážanie sa podľa 

informácií, je pretrvávajúcim  riešením osobných a rodinných sporov.  Riešenie 

osobných  a susedských  sporov nie je v kompetencii komisie verejného poriadku 

a životného prostredia.  

- Sťažnosť p. Benďákovej  

- Predmetom sťažnosti bolo spaľovanie na pozemku p. Fazekašovej 

a vyhrážanie sa . 

Nakoľko komisia predložila fotodokumentáciu ohľadne  spaľovania na viacerých 

nehnuteľnostiach,  navrhuje  zaslať všetkým dotknutým osobám 1.písomné 

upozornenie. 

  

 

 



 

K bodu 14 

Interpelácie poslancov 

p. Kňaško – žiada dôslednejšie zabezpečiť  kanalizačné výkopy 

 ( sú plné vody) 

p. Ragas – separovaný zber na cintorínoch -  či nie je možné dať nádoby na bio 

              -- ako sa bude pokračovať s výstavbou kanalizácie bez možnosti získavania 

dotácie na výstavbu 

               p. Bódi – ak je to možné, dať zaviesť elektrickú prípojku pre voz umiestnený 

pri škôlke v Sokolníkoch  

p. Kováč – ako je zabezpečený posyp na vedľajších cestách v prípade poľadovice, či 

nie je možná dohoda s regionálnou správou ciest 

                -  ako sa dá poriešiť nová  svetelná reťaz na jedličku pri detskom ihrisku na 

Pažiti. Navrhol zakúpiť tento rok novú svetelnú reťaz, ktorá by sa po vianočnom 

období zdemontovala a použila na ďalšie roky. Osvetlenie bude zabezpečené 

sponzorsky od 4-ky,  nie z obecných  prostriedkov. 

- p. Kiss – či budú zapojené aj tie prípojky, ktoré zostali nepripojené z minulého roka? 

              - pripojenie nehnuteľnosti je záležitosť občana, ale sprostredkujeme 

stretnutie s realizačnou firmou  

p.Bihány – čo je so mzdami, ktorých sa poslanci vzdali, ako sa dajú využiť?                 

( napríklad dať túto sumu deťom do ZŠ) 

                - vzdaním sa odmien poslancov, sa finančné prostriedky  stávajú súčasťou 

celkového rozpočtu obce, neviažu sa  na konkrétny účel   

 

 

K bodu 15 

Diskusia 

p. Fülöp – kedy sa odstráni mláka pred OÚ ? – očakávame, že tento problém sa 

vyrieši po realizácii projektu vodozádržných opatrení 

p. Patrovič ml. – v prípade poruchy (napr.voda) zverejniť túto informáciu na stránke 

obce 

p. Zábojník – fakturovanie stočného  

                    - ako bol riešený problém s čiernou stavbou (studňa) na obecnom 

pozemku v Mecheniciach – tento bude predmetom budúceho rokovania OZ 

 

 

K bodu 16 

Uznesenie 

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

 

K bodu 17 

Záver 

Starostka obce poďakovala poslancom a ostatným prítomným za účasť na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva a vyhlásila rokovanie za ukončené. 

Na záver zaželala všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov a dobrý vstup do 

Nového roka. 

 

 



 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:  

• Program rokovania obecného zastupiteľstva 

• Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie  

• Kontrolu plnenia uznesení a interpelácie poslancov z OZ 17.10.2019 

a 25.10.2019  

• Návrh na potvrdenie uznesenia č.57/6/2019 

• Návrh na písomné upozornenie HK pre zanedbanie povinností 

• Prejednanie žiadostí o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 

• Návrh rozpočtu obce Podhorany na roky 2020 – 2022 + vyjadrenie HK  

• Návrh rozpočtového opatrenia č3/2019 

• Prejednanie  návrhu VZN č. 2/2019 a návrhu VZN č.3/2019 

• Prejednanie Správy o plnení úloh KPSS obce Podhroany za rok 2018 

• Návrh plánu kontrolnej činnosti HK pre 1.polrok 2020 

• Príkaz na vykonanie inventarizácie 

• Návrh nájomnej zmluvy s Rímskokatolíckou cirkvou – Farnosť Podhorany 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

• Program rokovania obecného zastupiteľstva 

• Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie  

• Potvrdenie uznesenia č.57/6/2019 

• Návrh na písomné upozornenie HK pre zanedbanie povinností 

• Poskytnutie dotácií v celkovej výške 4.500 € 

• Návrh rozpočtu obce Podhorany na r. 2020 – 2022 

• Rozpočtové opatrenie č.3/2019 

• VZN  č. 2/2019  a VZN č. 3/2019 

• Návrh sumy vo výške 150 € ročne nájomnej zmluvy s Rímskokatolíckou 

cirkvou 

 

 

Obecné zastupiteľstvo neschválilo: 

• Plán kontrolnej činnosti HK pre 1. polrok 2020 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

• Prejednanie Správy o plnení úloh KPSS obce Podhorany za rok 2018 

• Príkaz na vykonanie inventarizácie 

 

 

 

 



K bodu 10 

 

Starostka  obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

a vyhlásila rokovanie za ukončené.  

 

 

Overovatelia:    Ing. Štefan Kňaško                       ................................... 

           

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

                        

Zapisovateľka:  Jana Hrobárová                            …............................... 

 

 

 

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

                                                                  Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                  starostka obce Podhorany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     UZNESENIA 

  

zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhoranoch konaného dňa 12.12.2019 

 

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. 70/8/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

-      program rokovania obecného zastupiteľstva  

B. schválilo   

-      program rokovania obecného zastupiteľstva 

 

 

 

                                                                                               

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

                                                                                                Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                             starostka obce 

 

 

 

                                                   Uznesenie č. 71/8/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

-      overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a zapisovateľku  

B. schválilo   

-      overovateľov zápisnice – Ing. Štefan Kňaško a Pavel Kováč 

        návrhovú komisiu – Jozef Bódi, Vladimír Patrovič 

        zapisovateľka – Jana Hrobárová 

 

                                                                                                    

 

                                                                                                

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

                                                                                                Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                             starostka obce 

 

 

 

 



                                                  Uznesenie č. 72/8/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

-        kontrolu plnenia uznesení a interpelácií poslancov z OZ 17.10.2019 

a 25.10.2019 

B. berie na vedomie   

-       kontrolu plnenia uznesení a interpelácií poslancov z OZ 17.10.2019 

a 25.10.2019 

  

 

 

                                                                                                

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

                                                                                                Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                             starostka obce 

 

 

 

 

 

                                      Uznesenie č. 73/8/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

-        schválenie potvrdenia uznesenia č.57/6/2019 

B. schválilo   

-        potvrdenie uznesenia č. 57/6/2019 

 

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.  

73/8/2019, ktoré bolo prijaté na ôsmom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v 

Podhoranoch dňa 12.12.2019. 

 

                                                                                                 

  

 

                   Uznesenie č. 74/8/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

-         návrh na písomné upozornenie HK pre zanedbanie povinností 

B. schválilo 

-         návrh na písomné upozornenie HK pre zanedbanie povinností 

 

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.  

74/8/2019, ktoré bolo prijaté na ôsmom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v 

Podhoranoch dňa 12.12.2019. 

 

 



                                                   Uznesenie č. 75/8/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

-      podané žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020  

B. schválilo 

-      poskytnutie dotácie občianskym združeniam bez ohľadu na termín podania 

žiadosti 

C. schválilo 

-      poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v celkovej výške 4.500 € 

 

 

 

                                                                                               

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

                                                                                               Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                           starostka obce 

 

 

                                                              

 

                                                Uznesenie č. 76/8/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

-    návrh rozpočtu obce Podhorany na roky 2020 - 2022   

B. schválilo 

-    návrh rozpočtu obce Podhorany na roky 2020 - 2022 

 

 

                                                                                           

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

                                                                                              Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                         starostka obce  

 

 

   

                   Uznesenie č. 77/8/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

-       rozpočtové opatrenie č. 3/2019 

B. schválilo 

-       rozpočtové opatrenie č. 3/2019 

 

                                                                                            

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

                                                                                              Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                         starostka obce 

 



   

                   Uznesenie č. 78/8/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

-       VZN č.2/2019 

B. schválilo 

-       VZN č. 2/2019 

  

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

 

                                                                                              Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                         starostka obce 

 

 

 

 

 

   

                   Uznesenie č. 79/8/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

-       VZN č. 3/2019 

B. schválilo 

-       VZN č. 3/2019 

 

                                                                                            

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

                                                                                              Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                         starostka obce 

 

 

 

   

                   Uznesenie č. 80/8/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

-       prejednanie Správy  o plnení úloh KPSS obce Podhorany za rok 2018 

B. berie na vedomie 

-      prejednanie Správy  o plnení úloh KPSS obce Podhorany za rok 2018  

 

 

 

                                                                                             

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

                                                                                              Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                         starostka obce 

   



                   Uznesenie č. 81/8/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

-       plán kontrolnej činnosti HK pre 1.polrok 2020 

B. neschválilo 

-       plán kontrolnej činnosti HK pre 1.polrok 2020 

 

 

 

                                                                                             

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

                                                                                              Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                         starostka obce 

 

 

                   Uznesenie č. 82/8/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

-       príkaz na vykonanie inventarizácie 

B. berie na vedomie 

-      príkaz na vykonanie inventarizácie 

 

 

 

                                                                                             

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

                                                                                              Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                         starostka obce 

 

 

 

   

                   Uznesenie č. 83/8/2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

-       návrh nájomnej zmluvy s Rímskokatolíckou cirkvou – Farnosť Podhorany 

B. schválilo 

-       návrh nájomnej zmluvy s Rímskokatolíckou cirkvou – Farnosť Podhorany  

        vo výške 150 € ročne 

 

 

                                                                                            

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

                                                                                              Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                        starostka obce                                                 

     


