
ZÁPISNICA 

z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Podhoranoch, konaného dňa 14.02.2020 

 

                                    

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   

        12.12.2019  

3  -   Návrh na potvrdenie uznesenia č. 74/8/2019 

4  -   Návrh na prejednanie a schválenie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom  

         obce  

 5  -   Návrh VZN č.1/2020 

 6  -  Vyhodnotenie činnosti komisií 

 7  -  Plány činnosti komisií 

 8  -  Návrh na darovanie pozemku obci 

 9  -  Žiadosť p.Kuťku o kúpu a zámenu pozemku 

10 -  Súhrnná správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 

11 -  Prejednanie čiernej stavby na obecnom pozemku – vahadlová studňa 

12 -  Schválenie dotácií OZ na rok 2020 

13 -  Rôzne  

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 Mgr.Daniela Bihánya a Jozefa 

Bódiho. Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí Ing.Marián Ragas a Norbert 

Kiss, za zapisovateľku pracovníčku obce Ing.Ninu Jarošovú. Starostka na základe 

žiadosti poslanca OZ požiadala o vyňatie bodu 4 a pre neprítomnosť hl. kontrolórky 

obce - bodu 10 z programu rokovania. Následne dala hlasovať o schválení 

overovateľov zápisnice, členov návrhovej komisie a zapisovateľa. 

 

 

Schválený bol zmenený program rokovania obecného zastupiteľstva v nasledovnom 

znení: 



1 - Otvorenie zasadnutia voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa 

a overovateľov,  schválenie programu   

2 -   Kontrola plnenia uznesení a interpelácií poslancov zo zasadnutia OcZ 12.12.2019  

3 -   Návrh na potvrdenie uznesenia č. 74/8/2019 

4 -   Návrh VZN č.1/2020 

5  -  Vyhodnotenie činnosti komisií 

6  -  Plány činnosti komisií 

7  -  Návrh na darovanie pozemku obci 

8  -  Žiadosť p.Kuťku o kúpu a zámenu pozemku 

9 -   Prejednanie čiernej stavby na obecnom pozemku – vahadlová studňa 

10 -  Schválenie dotácií OZ na rok 2020 

11 -  Rôzne  

12 -  Interpelácie poslancov 

13  -  Diskusia  

14  -  Uznesenie 

15 -   Záver 

 

Hlasovanie:      

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

 

K bodu 2 

Kontrola plnenia uznesení a interpelácie poslancov z OZ 12.12.2019 

         Kontrolu uznesení vykonala starostka obce. Konštatovala, že uznesenia sú 

splnené, resp. sa priebežne  plnia.  

 

K bodu 3 

Návrh na potvrdenie uznesenia č. 74/8/2019 

Na základe nepodpísania Uznesenia 74/8/2019 starostkou obce, ktoré bolo prijaté na 

OcZ v Podhoranoch dňa 12.12.2019 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.74/8/2019, ktorým 

bol schválený návrh na písomné upozornenie HK pre zanedbanie povinností. 

K tomuto bodu zaslala hlavná kontrolórka emailom dňa 14.02.2020 svoje stanovisko, 

nakoľko je momentálne práceneschopná a nemohla sa osobne zúčastniť na dnešnom 

rokovaní OcZ. Poslanec OcZ p.Knaško požiadal o zaslanie kópie doručenky 

o oznámení horeuvedeného potvrdeného uznesenia kontrolórke obce a zároveň sa 

písomne vyjadrí k predloženému stanovisku.  

 

Hlasovanie:      

ZA: 5 (Bihány, Kiss, Kňaško, Kováč, Ragas) PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 2 (Patrovič, 

Bódi)    NEPRÍTOMNÍ: 0 

 

K bodu 4 

Návrh VZN č.1/2020 

Dňa 29.01.2020 bol na úradnej tabuli a webovej stránke obce zverejnený návrh VZN 

č.1/2020, ktorým sa mení sadzobník cien  za poskytované služby a vykonané úkony 

obcou Podhorany, ktorým sa ruší VZN č.4/2014 a Dodatok č.1/2017 k VZN obce 

Podhorany č.4/2014 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonané obcou 

Podhorany. Poslanci prejavili záujem zmeniť aj znenie VZN, nielen sadzobníka. Pán 

poslanec Kováč žiada vo VZN upraviť spôsob hlásenia oznamov pre občanov 



a organizácie v obci päť krát v týždni ku koncu pracovnej doby bezplatne. Starostka 

obce reagovala, že nikdy sa doposiaľ hlásenia spolkom z obce nespoplatňovali 

a nakoľko materiál bol zaslaný v dostatočnom časovom predstihu, bolo potrebné 

pripomienky zaslať tak, aby 3 dni pred konaním zasadnutia boli zapracované. Napriek 

uvedenému poslanci boli vyzvaní na zaslanie pripomienok k uvedenému návrhu 

VZN. Bod sa preto presúva na najbližšie rokovanie OZ. 

  

 

Hlasovanie:      

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

 

K bodu 5 

Vyhodnotenie činnosti komisií 

Obci Podhorany boli  dňa 12.02.2020 doručené vyhodnotenia činnosti komisií za rok 

2019, ktoré predsedovia jednotlivých komisií odprezentovali a zhodnotili činnosť 

svojej komisie. Správy tvoria prílohu zápisnice. Poslanci uvedené vyhodnotenie 

činnosti komisií zobrali na vedomie. 

 

 K bodu 6 

Plány činnosti komisií  

Predsedovia komisie verejného poriadku a životného prostredia, komisie školstva, 

kultúry a športu, komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov a komisie finančno-hospodárskej predložili do podateľne obecného 

úradu dňa 12.02.2020 plány činnosti na rok 2020. Predsedovia komisií návrhy 

činností komisií na rok 2020 odprezentovali.  Starostka obce  k predloženému plánu 

činnosti kultúrnej komisie uviedla, že je potrebné zapracovať do plánu 75-te výročie 

oslobodenia  a ďalej, že obec kroniku nevedie, nakoľko sa nenašiel doposiaľ 

dobrovoľník, ktorý by sa ujal tejto činnosti. Pán poslanec Bódi sa dotazoval, prečo 

plán činnosti kultúrnej komisie zahŕňa akcie, ktoré kultúrna komisia neorganizuje a 

akým spôsobom sa členovia kultúrnej komisie podieľajú na uvádzaných  akciách. 

Predsedom komisie bolo objasnené, že akcie sú sumarizáciou všetkých plánovaných 

akcií na území obce na rok 2020. Plány činností komisií tvoria prílohu zápisnice. 

Nakoľko neboli ďalšie návrhy na doplnenie plánov činností komisií, hlasovalo sa za 

ich schválenie.  

 

Hlasovanie:      

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

 

K bodu 7 

Návrh na darovanie pozemku obci 

Dňa 06.02.2020 vlastníci parcely reg. „E“ č. 463/2 o výmere 47 m² evidovanej na LV 

č. 1373, nachádzajúcej sa v k.ú. Sokolníky   a to Oľga Balejová, Juliana Martišková 

a Štefan Vlasák ponúkli uvedenú parcelu bezodplatne obci Podhorany. 

Podľa čl.4 bod 2 uvedeného v zásadách hospodárenia s majetkom obce Podhorany 

nadobudnutie nehnuteľného majetku podlieha vždy schváleniu obecným 

zastupiteľstvom. Následne sa môže uzatvoriť darovacia zmluva. Poslanci hlasovali za 

schválenie prijatia daru. 

 

Hlasovanie:      

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



 

K bodu 8 

Žiadosť p.Kuťku o kúpu a zámenu pozemku 

Dňa 09.10.2019 podal do podateľne OÚ Podhorany p.Juraj Kuťka, bytom Sokolníky 

219, 951 46 Podhorany žiadosť o odkúpenie obecného pozemku, ktorú doplnil dňa 

06.02.2020 predbežným návrhom geometrického plánu. Požiadal o čiastočnú zámenu 

a kúpu obecného pozemku, ktoré sú ohradené, nachádza sa na nich elektrická 

prípojka, kanalizačná šachta a sú dlhodobo užívané žiadateľom.  Obhliadku 

predmetnej parcely vykonali členovia Komisie verejného poriadku a životného 

prostredia dňa 19.10.2019. Poslanci na základe predchádzajúcej dohody hlasovali za 

predložený návrh uznesenia - odkúpenie obecného pozemku  parc.reg. „C“ č. 367/10 

o výmere 3 m² a časti parcely č.367/9 o výmere 77 m² a zámenu parc. reg.“C“ č. 80/8 

o výmere 33m² s druhou časťou pozemku obce č.367/9 o výmere 33m²,  

nachádzajúcich sa v k.ú. Sokolníky, z dôvodu osobitého zreteľa  pre pána Juraja 

Kuťku. Výsledok rokovania bude postúpený na ďalšie riešenie právnej kancelárii. 

           

Hlasovanie:      

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

 

K bodu 9 

Prejednanie čiernej stavby na obecnom pozemku – vahadlová studňa 

Na základe predchádzajúcej dohody na pracovnom stretnutí poslancov sa zhodli, že 

vybudovaná stavba bude rekonštruovaná a za dodržania všetkých legislatívnych 

požiadaviek, bude vypracovaný projekt a na základe platného stavebného konania, 

ktoré zabezpečí obec sa zaháji výstavba novej studne.  Poslanci uvedené berú na 

vedomie. 

 

K bodu 10 

Schválenie dotácií OZ na rok 2020 

Na zasadnutí OcZ zo dňa 12.12.2019 boli prerokované žiadosti OZ o poskytnutie 

dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 a bolo schválené poskytnutie dotácií z rozpočtu 

obce v celkovej výške  4.500,-eur. Starostka obce upozornila, že dotácie spolkom 

a združeniam môžu byť poskytnuté až po splnení zákonných podmienok zo strany 

spolkov. Následne budú predsedovia  vyzvaní k podpisu zmluvy.  Členovia kultúrnej 

komisie sa na zasadnutí Komisie školstva, kultúry a športu uskutočneného dňa 

16.01.2020 dohodli na základe jednotlivého hlasovania členov na výške finančných 

prostriedkov pre organizácie pôsobiace v našej obci nasledovne: OZ Sokol 337,10 €, 

Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína Podhorany – Mechenice 1057,10 €, 

OZ Alternatíva Podhorany 472,90 €, OZ Bahorec 1015,70 €, Jednota dôchodcov na 

Slovensku, ZO Podhorany 951,40 €, OZ Ľudový spevokol Žibrica 665,70 € (návrh 

č.1). Po krátkej diskusii poslanec OZ p. Kňaško ako predseda finančnej komisie 

predložil svoj návrh (č.2), ktorý bol nasledovný: OZ Sokol 250 €, Spolok 

vinohradníkov a priateľov dobrého vína Podhorany – Mechenice 1200 €, OZ 

Alternatíva Podhorany 250 €, OZ Bahorec 800 €, Jednota dôchodcov na Slovensku, 

ZO Podhorany 1200 €, OZ Ľudový spevokol Žibrica 800 €. Poslanci hlasovali za oba 

návrhy. 

 

Hlasovanie za návrh č.1:  

ZA: 0      PROTI: 6 (Bihány, Kiss, Kňaško, Kováč, Patrovič, Ragas)                  

ZDRŽAL SA: 1 (Bódi)           NEPRÍTOMNÍ: 0 



 

Hlasovanie za návrh č.2:  

ZA: 5 (Bihány, Kiss, Kňaško, Kováč, Ragas)  PROTI: 1 (Bódi) ZDRŽAL SA: 1 

(Patrovič)           NEPRÍTOMNÍ: 0 

 

K bodu 11 

Rôzne: 

Starostka obce informovala poslancov o 

- riešení havarijného stavu mostu za MŠ, kde sa čaká na obhliadku statikom 

- vyjadrení Coop Jednoty k majetkovému vysporiadaniu pozemku pred predajňou 

a spolufinancovaní vytvorenia parkovacích miest 

- podaní  žiadosti na dotáciu - na havarijný stav podláh v ZŠ 

- pripravovanej kolaudácii vedľajších vetiev tlakovej kanalizácie vybudovaných 

v roku 2018 a 2019. 

- o právnom stave vlastníctva budovy bývalej požiarnej zbrojnice resp. šatní 

- o výsledku rokovania s vlastníkmi pozemku pod kultúrnym domom v Sokolníkoch. 

 

K bodu 12   

Interpelácie poslancov 

- poslanec p.Kováč požiadal o vyplácanie odmeny za účasť na zasadnutiach OcZ – je 

potrebné priniesť písomné oznámenie do podateľne obecného úradu. 

- poslanec p.Patrovič požiadal, zorganizovať stretnutie so zástupcami RSC Nitra  

(označenie  hlavnej cesty dopravnými značkami) 

- dopytoval sa zástupcu ZŠ p. Bihanya, či je možné zaobstarať na sociálne zariadenia 

v škole zásobníky na toaletný papier, mydlo a utierky 

- dopytoval sa na  značku územie európskeho významu osadenú pod Bahorcom 

- poslanec p. Bódi požiadal o opravu zápisnice kultúrnej komisie zo dňa 16.1.2020 

nakoľko sa jej nezúčastnil a bol zapísaný medzi prítomými 

- poslanec p.Ragas oboznámil prítomných, že pri Slovákovi v Sokolníkoch sa prepadá 

cesta, kto zabezpečí opravu 

- poslanec p.Kňaško sa spýtal kedy sa uprace priestranstvo pod Viaduktom 

- poslanec p.Ragas sa dopytoval na pripojenie cesty v novej obytnej štvrti na hlavnú 

cestu a pán poslanec Kováč na telekomunikačný stĺp v tejto lokalite 

 

K bodu 13 

Diskusia 

Prítomní predsedovia združení poďakovali za pridelenie dotácie a krátko vyjadrili 

názor na prerozdelenie finančných prostriedkov vzhľadom na činnosť združení. 

Predseda OZ Alternatíva Podhorany pán Benc predstavil návrh spolupráce s obcou na 

vybudovaní dopadových zón na detskom ihrisku v Mecheniciach. 

 

K bodu 14 

Uznesenie 

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

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:  

• Upravený program rokovania obecného zastupiteľstva 

• Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie  

• Kontrolu plnenia uznesení a interpelácie poslancov z OZ 12.12.2019 



• Návrh na potvrdenie uznesenia č.74/8/2019 

• Návrh VZN č.1/2020 

• Vyhodnotenie činnosti komisií za rok 2019 

• Plány činnosti komisií na rok 2020 

• Návrh na darovanie pozemku obci  

• Žiadosť p.Kuťku o kúpu a zámenu pozemku  

• Čiernu stavbu na obecnom pozemku – vahadlová studňa 

• Schválenie dotácií OZ na rok 2020 

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

• Upravený program rokovania obecného zastupiteľstva 

• Zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie  

• Potvrdenie uznesenia č.74/8/2019 

• Presun rokovania o návrhu VZN č.1/2020 na budúce zasadnutie OZ 

• Plány činnosti komisií na rok 2020 

• Návrh na darovanie pozemku obci  

• Žiadosť p.Kuťku o kúpu a zámenu pozemku  

• Schválenie dotácií OZ na rok 2020 podľa návrhu č.2 

Obecné zastupiteľstvo neschválilo: 

• Schválenie dotácií OZ na rok 2020 podľa návrhu č.1 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

• Kontrolu plnenia uznesení a interpelácie poslancov z OZ 12.12.2019 

• Vyhodnotenie činnosti komisií za rok 2019 

• Riešenie čiernej stavby na obecnom pozemku – vahadlová studňa 

 

K bodu 15 

Starostka  obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

a vyhlásila rokovanie za ukončené.  

 

 

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

           

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

                        

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

 

 

 

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

                                                                  Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                  starostka obce Podhorany 

 

 

                                                       

 

 



                                                        UZNESENIA  

zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhoranoch konaného dňa 14.02.2020 

 

Návrhová komisia konštatuje, že počet prítomných poslancov tvorí 

nadpolovičnú väčšinu. Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 12 ods. 2 zákona 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch na svojom zasadnutí  prijalo nasledovné 

uznesenia: 

 

                                                   Uznesenie č. 1/1/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

-      program rokovania obecného zastupiteľstva  

B. schválilo   

-      upravený program rokovania obecného zastupiteľstva (vypustenie bodu 4 a 10) 

 

                                                                                               

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

                                                                                                Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                             starostka obce 

 

                                                   Uznesenie č. 2/1/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

-      overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a zapisovateľku  

B. schválilo   

-      overovateľov zápisnice – Mgr. Daniel Bihány, Jozef Bódi 

        návrhovú komisiu – Ing. Marián Ragas, Norbert Kiss 

        zapisovateľka – Ing. Nina Jarošová 

 

                                                                                             

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

                                                                                                Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                             starostka obce 

 

                                                  Uznesenie č. 3/1/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- kontrolu plnenia uznesení a interpelácií poslancov z OcZ 12.12.2019 

 B. berie na vedomie   

- kontrolu plnenia uznesení a interpelácií poslancov z OcZ 12.12.2019  

 

                                                                                                

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

                                                                                                Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                             starostka obce 



                                      Uznesenie č. 4/1/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

-        schválenie potvrdenia uznesenia č.74/8/2019 

B. schválilo   

-        potvrdenie uznesenia č.74/8/2019 

                                                                                  Uznesenie nepodpísané starostkou 

 

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

                                                                                                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.  

4/1/2020, ktoré bolo prijaté na prvom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v 

Podhoranoch dňa 14.02.2020. 

Uznesenie je platné, nakoľko bolo opätovne schválené 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov.                                                                                             

  

                   Uznesenie č. 5/1/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

-         návrh VZN č. 1/2020  

B. schválilo 

- presun rokovania o návrhu VZN č.1/2020 na nasledujúce rokovanie zasadnutia OcZ 

 

 

 

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

                                                                                                Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                             starostka obce 

 

                                                   Uznesenie č. 6/1/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- vyhodnotenie činnosti komisií za rok 2019 

B. berie na vedomie 

- vyhodnotenie činnosti komisií za rok 2019 

 

                                                                                             

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

                                                                                               Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                           starostka obce 

 

 

                                                             



                                                Uznesenie č. 7/1/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

-    plány činnosti komisií na rok 2020 

B. schválilo 

-    plány činnosti komisií na rok 2020 

 

 

                                                                                           

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

                                                                                              Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                         starostka obce  

 

 

                    Uznesenie č. 8/1/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- návrh Oľgy Balejovej, nar. 28.02.1950, trvale bytom Dlhá 859/90, 949 01 Nitra – 

Chrenová, Júliany Martiškovej, nar. 16.10.1945, trvale bytom Ščasného 314/4, 949 01 

Nitra – Dražovce a Štefana Vlasáka, nar. 16.10.1945, trvale bytom Októbrová 

4733/65, 080 01 Prešov, ako podielových spoluvlastníkov,  každý v podiele 1/3 

z celku, pozemku parcely reg. „E“ č. 463/2, druh pozemku: Orná pôda o výmere 47 

m² evidovanej na LV č. 1373, nachádzajúcej sa v k.ú. Sokolníky, na bezodplatné 

darovanie predmetného pozemku do výlučného vlastníctva obce Podhorany v podiele 

1/1 z celku. 

 

 

B. schválilo 

- nadobudnutie majetku - pozemku parcely reg. „E“ č. 463/2, druh pozemku: Orná 

pôda o výmere 47 m² evidovanej na LV č. 1373, nachádzajúcej sa v k.ú. Sokolníky do 

výlučného vlastníctva obce Podhorany v podiele 1/1 z celku, formou uzatvorenia 

darovacej zmluvy medzi podielovými spoluvlastníkmi predmetného pozemku  Oľgou 

Balejovou, nar. 28.02.1950, trvale bytom Dlhá 859/90, 949 01 Nitra – Chrenová, 

Júlianou Martiškovou, nar. 16.10.1945, trvale bytom Ščasného 314/4, 949 01 Nitra – 

Dražovce a Štefanom Vlasákom, nar. 16.10.1945, trvale bytom Októbrová 4733/65, 

080 01 Prešov, každý v podiele 1/3 z celku, ako darcami a obcou Podhorany ako 

obdarovaným.  

 

 

 

 

 

                                                                                            

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

                                                                                              Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                         starostka obce 

 

   



                   Uznesenie č. 9/1/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- žiadosť p. Juraja Kuťku, nar. 04.11.1980, trvale bytom Sokolníky 282, 951 46 

Sokolníky, o odkúpenie obecného pozemku parc.reg. „C“ č. 367/10 o výmere 3 m² 

a časti parcely č.367/9 o výmere 77 m² a zámenu parc. reg.“C“ č. 80/8 o výmere 33m² 

s druhou časťou pozemku obce č.367/9 o výmere 33m²,  nachádzajúce sa v k.ú. 

Sokolníky, z dôvodu osobitého zreteľa.  

B. schválilo 

- zámer prevodu nehnuteľnosti podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov nasledovne: 

- zámer zámeny pozemkov vytvorených predloženým návrhom geometrického plánu 

č. 4/2020, zo dňa 4.2.2020, (ďalej len „Geometrický plán“), a to pozemku parcely 

registra „C“ č. 80/8, druh pozemku: Záhrada o výmere 33m2 vo vlastníctve p. Juraja 

Kuťku, nar. 04.11.1980, trvale bytom Sokolníky 282, 951 46 Sokolníky, za pozemok 

parcely registra „C“ č. 367/9, druh pozemku: trvalý trávny porast o výmere 100m2 

a pozemok parcely registra „C“ č. 367/10, druh pozemku: Ostatná plocha o výmere 

3m2 vo vlastníctve Obce Podhorany s tým, že p. Juraj Kuťka z titulu rozdielu medzi 

výmerami zamieňaných pozemkov, keďže v rámci zámeny nadobudne pozemky o 70 

m2 väčšie, ako pozemky, ktoré nadobudne obec Podhorany,   doplatí Obci Podhorany 

určenú peňažnú čiastku. Zámena pozemkov tvorí prípad hodný osobitného zreteľa, 

a to z dôvodu, že zamieňaný pozemok vo vlastníctve p. Juraja Kuťku je dlhodobo 

užívaný Obcou Podhorany, a zamieňané pozemky vo vlastníctve Obce Podhorany sú 

dlhodobo užívané p. Jurajom Kuťkom, pričom prostredníctvom zámeny pozemkov sa 

zosúladí faktický stav s právnym stavom.  

 

 

 

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

                                                                                              Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                         starostka obce 

                    

 

 

 

Uznesenie č. 10/1/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- prejednanie čiernej stavby na obecnom pozemku – vahadlová studňa 

B. berie na vedomie 

- riešenie čiernej stavby na obecnom pozemku (vahadlová studňa) - odstránenie, 

následné vybudovanie po splnení zákonných požiadaviek 

 

 

                                                                                            

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

                                                                                              Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                         starostka obce 



 

   

                   Uznesenie č. 11/1/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

-       schválenie dotácií občianskym združeniam z rozpočtu obce na rok 2020 

B. schválilo 

-      dotáciu občianskym združeniam z rozpočtu obce na rok 2020 nasledovne: 

OZ Sokol 250 €, Spolok vinohradníkov a priateľov dobrého vína Podhorany – 

Mechenice 1200 €, OZ Alternatíva Podhorany 250 €, OZ Bahorec 800 €, Jednota 

dôchodcov na Slovensku, ZO Podhorany 1200 €, OZ Ľudový spevokol Žibrica 800 €. 

 

 

                                                                                             

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

                                                                                              Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                         starostka obce 

   


