
                                                        UZNESENIA  

zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhoranoch konaného dňa 06.05.2020 

 

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. 12/2/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

-     upravený program rokovania obecného zastupiteľstva  

B. schválilo   

-      upravený program rokovania obecného zastupiteľstva  

 

                                                                                               

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

                                                                                                Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                             starostka obce 

 

                                                   Uznesenie č. 13/2/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

-      overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a zapisovateľku  

B. schválilo   

-      overovateľov zápisnice – Ing.Štefan Kňaško, Norbert Kiss 

        návrhovú komisiu – Vladimír Patrovič, Pavel Kováč 

        zapisovateľka – Eva Ivančíková 

 

                                                                                             

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

                                                                                                Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                             starostka obce 

 

                                                  Uznesenie č. 14/2/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- kontrolu plnenia uznesení a interpelácií poslancov z OcZ 14.02.2020 

 B. berie na vedomie   

- kontrolu plnenia uznesení a interpelácií poslancov z OcZ 14.02.2020  

 

                                                                                                

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

                                                                                                Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                             starostka obce 



                                      Uznesenie č. 15/2/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

-Návrh rozpočtového opatrenia č.1/2020 

B. schválilo 

- Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 

 

 

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

                                                                                                Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                             starostka obce 

 

 

 

                   Uznesenie č. 16/2/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

-Návrh na písomné upozornenie na zanedbania povinností vyplývajúcich z funkcie 

HK za nedodržiavanie kontrolných interných predpisov obce s tým, že nepredložila 

správu o výsledkoch hodnotenia stavu majetku obce 1x za dva roky v súlade so 

zásadami hospodárenia s majetkom obce Podhorany. 

 

B. schválilo 

-Návrh na písomné upozornenie na zanedbania povinností vyplývajúcich z funkcie 

HK za nedodržiavanie kontrolných interných predpisov obce s tým, že nepredložila 

správu o výsledkoch hodnotenia stavu majetku obce 1x za dva roky v súlade so 

zásadami hospodárenia s majetkom obce Podhorany. 

 

                                                                                   

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

                                                                                                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.  

16/2/2020, ktoré bolo prijaté na prvom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v 

Podhoranoch dňa 06.05.2020. 

 

 

                                                   Uznesenie č. 17/2/2020 

 

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-SC211-

2018-40 

- výšku 5% spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v sume 10 403,28 € 

z celkových oprávnených výdavkov projektu.  

                                                                                             

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

                                                                                               Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                           starostka obc 

 

                                                             

                                                Uznesenie č. 18/2/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

prevod pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov podľa geometrického plánu č. 4/2020 zo dňa 

04.02.2020, vyhotoveného Vladimírom Trebatickým,  Geodetická odborná kancelária, 

D.Štúra 760/15, 926 01 Sereď, overeného OÚ Nitra, katastrálnym odborom, pod č. 

61-607/2020 , (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.  

B.schválilo 

-prevod pozemkov podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov podľa geometrického plánu č. 4/2020 zo dňa 

04.02.2020, vyhotoveného Vladimírom Trebatickým,  Geodetická odborná kancelária, 

D.Štúra 760/15, 926 01 Sereď, overeného OÚ Nitra, katastrálnym odborom, pod č. 

61-607/2020, (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, a to za cenu 12,50/m² , t.z. 875,-eur slovom 

(osemstosedemdesiatpäť eur) 

 

 

                                                                                           

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

                                                                                              Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                         starostka obce  



 

 

                    Uznesenie č. 19/2/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A.prerokovalo 

-Návrh na poverenie Komisie verejného poriadku a životného prostredia a Finančno-

hospodárskej komisie na preskúmanie stavu podaných žiadostí na kanalizačné 

prípojky v zmysle štatútu obce  čl.13 bod 6 písm c) 

  

 

B.schválilo  

-Poverenie pre Komisiu verejného poriadku a životného prostredia a Finančno-

hospodársku komisiu na preskúmanie stavu podaných žiadostí na kanalizačné 

prípojky v zmysle štatútu obce podľa čl.13 bod 6 písm.c) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

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

                                                                                              Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                         starostka obce 

 

   

                    

 

 

 

   


