
ZÁPISNICA 

z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Podhoranoch, konaného dňa 21.05.2020 

 

                                    

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  

         06.05.2020  

 3  -   Návrh na potvrdenie uznesenia č.16/2/2020 (Písomné upozornenie HK) 

 4  -   Žiadosť ZsDS v zastúpení splnomocnenca Pavla Vargu 

 5  -   Žiadosť p. Oľgy Rimešovej 

 6  -  Interpelácie poslancov 

 7  -  Diskusia 

 8  -  Uznesenie 

 9  -  Záver 

 

K bodu 1  

Otvorenie mimoriadneho zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice, návrhovej 

komisie a zapisovateľa, schválenie programu 

 

         Starostka obce Mgr. Magdaléna Bogyová otvorila mimoriadne zasadnutie 

Obecného zastupiteľstva zvolané na základe žiadosti štyroch poslancov OZ – p. 

Kňaška, Ragasa, Kissa, Bihánya. Privítala prítomných a konštatovala, že nie je 

prítomný poslanec Jozef Bódi, ktorý sa ospravedlnil z neúčasti na zasadnutí OcZ zo 

zdravotných dôvodov. Prítomní boli šiesti poslanci obecného zastupiteľstva, 

zasadnutie je  schopné právoplatne sa uznášať a rozhodovať.  

 

         Za overovateľov zápisnice starostka obce navrhla poslancov Ing. Mariána 

Ragasa a Vladimíra Patroviča. Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci 

Mgr. Daniel Bihány a Ing. Štefan Kňaško, za zapisovateľku pracovníčka obce Jana 

Hrobárová. Následne dala hlasovať o schválení overovateľov zápisnice, členov 

návrhovej komisie a zapisovateľa. 

 

Hlasovanie:      

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

 

 

Starostka obce pred hlasovaním o programe rokovania požiadala, aby sa bod 4. – 

Žiadosť ZsDS v zastúpení splnomocnenca Pavla Vargu (nakoľko sľúbil účasť na 

rokovaní a zatiaľ nie je prítomný), presunul za bod 7 – Diskusia.. 

Schválený bol upravený 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  

         06.05.2020  

 3  -   Návrh na potvrdenie uznesenia č.16/2/2020 (Písomné upozornenie HK) 

 4  -   Žiadosť p. Oľgy Rimešovej 

 5  -  Interpelácie poslancov 

 6  -  Diskusia 

 7  -  Žiadosť ZsDS v zastúpení splnomocnenca Pavla Vargu 

 8  -  Uznesenie 

 9  -  Záver 

 

 

Hlasovanie:      

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

 

K bodu 2 

Kontrola plnenia uznesení a interpelácie poslancov z OcZ 06.05.2020 

 

         Kontrolu uznesení a interpelácií vykonala starostka obce. Konštatovala, že 

uznesenia  sa priebežne  plnia.  

 

K bodu 3 

Návrh na potvrdenie uznesenia č.16/2/2020 (Písomné upozornenie HK) 

 

        Uznesením č.16/2/2020 zo dňa 06.05.2020 bol schválený návrh na písomné 

upozornenie HK za nedodržiavanie 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, článok 9 ods. 2. 

Starostka Obce Podhorany v súlade s ustanovením §13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, nepodpísala uvedené uznesenie.                      

        Na základe nepodpísania Uznesenia 16/2/2020 starostkou obce, bolo uznesenie 

opätovne prejednané a  hlasovalo sa v súlade s §13 ods.8 toho istého zákona o návrhu 

na potvrdenie uznesenia č.16/2/2020. 

 

Hlasovanie:      

ZA: 5                      PROTI: 1                   ZDRŽAL SA: 0           NEPRÍTOMNÍ: 1 

 

Poslanci požiadali o zaslanie kópie doručenky. 

 

 

K bodu 4 

Žiadosť p. Oľgy Rimešovej 

 

Dňa 6.5.2020 podala do podateľne OÚ Podhorany p.Oľga Rimešová žiadosť 

o odkúpenie obecného pozemku nachádzajúceho sa v obci Podhorany, katastrálne 

územie Sokolníky a to parc. reg. „C“ č. 225/25, ktorý sa nachádza pred jej rodinným 

domom.   je oplotený a zastavaný. V takomto stave ho zakúpila v r. 2007. Ku svojej 

žiadosti priložila aj geometrický plán č. 22/2013 vyhotoveného GEOREALOM –  



Ing. Alenou Vízyovou, Piaristická 1, 949 01  Nitra, ktorý bol overený OÚ Nitra, 

katastrálnym odborom dňa 30.05.2013 pod č. 770/2013. 

 Starostka obce spolu s poslancami OcZ sa zhodli na tom, že je potrebné, aby geodet 

overil na katastrálnom odbore a zistil, či je tento predmetný geometrický plán ešte 

zapísateľný. Na záver sa poslanci dohodli, že na tomto rokovaní OcZ sa schváli zámer 

na odpredaj pozemku z dôvodu hodného osobitého zreteľa vzhľadom k tomu, že ide 

o zastavanú plochu priľahlú k rodinnému domu s malou výmerou. 

Iný spôsob prevodu by bol hospodársky neefektívny zo strany obce. V prípade, že 

horeuvedený GP nebude zapisateľný do katastra, žiadateľka dá vypracovať nový GP 

s tým, že na ďalšom zasadnutí OcZ  bude potrebné opätovne schváliť zámer prevodu 

nehnuteľnosti v súlade s aktuálne platným GP.  

Starostka obce dala hlasovať za schválenie zámeru prevodu. 

 

Hlasovanie:      

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

 

K bodu 5 

Interpelácie poslancov 

 

p. Ragas – či prišla nejaká odpoveď ohľadne dotácie z Ministerstva kultúry SR 

z programu Obnov si svoj dom s podprogramom Obnova kultúrnych pamiatok na 

reštaurátorský výskum v MŠ ( nie zatiaľ neprišla žiadna odpoveď).  

Starostka obce súčasne informovala poslancov OZ , že NSK zrušilo poskytovanie 

dotácií na kultúru, šport a cestovný ruch a rovnako aj prostriedky pre LEADER na rok 

2020. Poslanci OZ sa zhodli, že bolo by vhodné  vyzvať združenia pôsobiace v našej 

obci, aby poskytli informáciu, či im do 15.3.2020 vznikli náklady a v akej výške,  

v súvislosti so schválenou dotáciou pre občianske združenia na rok 2020. 

 

p. Kováč -  prečo sa v rozhlase aspoň raz nevyhlásilo, že bude zasadať obecné 

zastupiteľstvo ? Je to nekorektné !  (momentálne  stále trvá mimoriadna situácia, ale 

pozvánka bola vyvesená na verejnej tabuli a bola zverejnená na stránke obce). 

               - čo mala znamenať zverejnená zápisnica z posledného zasadnutia, na čí 

podnet bola  zapísaná, žiadal objasniť charakter zápisnice, boli zverejnené samotné 

uznesenia bez podpisu, bez  interpelácií,  poslanci museli zápisnicu opravovať. 

V minulosti som upozorňoval, že sa falšovali a pozmeňovali zápisnice, a nebolo 

napísané v zápisniciach to,  čo v interpeláciach odznelo a nikto na to nereagoval, pani 

kontrolórka tomu nevenovala pozornosť. Pani starostka poprosila overovateľov 

zápisnice z posledného konaného zasadnutia obecného zastupiteľstva  p. Kňaška  

a p. Kissa o vysvetlenie, keďže  nerozumie  o aký problém ide, čo sa falšovalo,  keďže 

uznesenia boli zverejnené   do 10 dní, v súlade so zákonom a zápisnica sa zverejňuje  

v momente, keď je podpísaná  overovateľmi a tak sa aj stalo.   P. Kiss na začiatku 

vysvetlil, že zrejme nebol pochopený význam. To znamená, že p. Kováč má asi na 

mysli, že v minulosti neboli v zápisnici napísané interpelácie poslancov,  ktoré sa 

ďalej neriešili. Ďalej, keď je zápisnica  napísaná, overovatelia ju skontrolujú a pokiaľ 

tam nie sú niektoré podstatné veci napísané, tak to tam dopíšu. Chýbali tam 

informácie o zbernom dvore a o vyriešení hranice pozemku s cintorínom.  

Po konzultácii overovateľov so zapisovateľkou zápisnice, boli úpravy akceptované. 

K tomu p. starostka vysvetlila, že zapisovateľka zápisnicu zapísala, tak ako zachytila 



priebeh rokovania  a zaslala ju overovateľom. Keďže došlo k neskoršiemu podpísaniu 

zápisnice overovateľmi, tak sa zverejnila neskôr.  Z tohto dôvodu  boli zverejnené 

najskôr samotné uznesenia. 

 

 

 

K bodu 6  

Diskusia 

 

p.Benďáková – požiadala o informáciu  v akom štádiu sa nachádza jej sťažnosť  

zo dňa 13.04.2020, ktorá bola adresovaná Komisii verejného poriadku a životného 

prostredia, nakoľko jej doposiaľ nebola zaslaná odpoveď. Upozornila na osobu 

p.Fazekašovej s tým, že jej správanie a konanie môže zapríčiniť poškodenie alebo 

ohrozenie života spoluobčanov a detí. Zároveň uviedla, že pokiaľ nebude spokojná 

s riešením svojej sťažnosti, bude to medializovať. Poslanci uviedli, že obec nemá 

kompetencie na vyriešenie opakujúcich sa sporov, je treba to riešiť občiansko-

právnym konaním.  

p. Fuska – upozornil, že je potreba po pílení uskladneného dreva vyčistiť priestory, 

ďalej opraviť cestu, na ktorej sú hlboké jamy a doplniť osvetlenie pri moste   

                 -  či sa zaujímal niekto v akej vzdialenosti od domov môže byť zberný  

dvor ? K tomuto sa vyjadrí Okresný úrad v Nitre, malo by sa jednať o veľkoobjemový 

bioodpad a drobný stavebný odpad. 

p. Rimeš – uviedol, že možnosť riešenia rekonštrukcie verejného osvetlenie sa môže 

vykonať aj spôsobom  výmeny svietidiel, čo by bolo finančne menej náročné  

pre obec. 

 

 

 

 

K bodu 7 

Žiadosť ZsDS v zastúpení splnomocnenca Pavla Vargu 

 

Dňa 6.5.2020 bola do podateľne Obecného úradu Podhorany doručená žiadosť 

splnomocnenca ZsDS p. Pavla Vargu o odkúpenie príp. prenájom alebo bezodplatný 

prevod pozemku KN-C parc. č. 193/81 o výmere 38 m² -zastavaná plocha,  

v k.ú. Sokolníky, vytvorenej GP č. 252/2019 zo dňa 23.12.2019 Miroslavom Fuskom 

a úradne overenom OÚ katastrálnym odborom Nitra dňa 10.01.2020  

pod č. 61-2965/2019. Na pozemku má byť  vybudovaná nová trafostanica, ku ktorej 

bolo vydané súhlasné stanovisko uznesením OcZ č. 8/2/2019 zo dňa 5.4.2019.  

Vzhľadom k tomu, že došlo k posunutiu trafostanice bližšie k vstupu na obecný 

pozemok a súčasne podzemné vedenie prechádza cez pozemok obce, aby nedošlo 

k jeho znehodnoteniu, resp. znemožneniu  ďalšieho užívania, po rozsiahlej diskusii sa 

dohodlo, že bude potrebné predložiť vypracovaný nový projekt, resp. zistiť možnosti 

riešenia  a následne sa zvolá zasadnutie zastupiteľstva, kde sa o veci rozhodne.    
 

 

 

 

 

 



K bodu 8  

Uznesenie 

 

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

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:  

• Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie 

• Upravený program rokovania obecného zastupiteľstva  

• Kontrolu plnenia uznesení a interpelácie poslancov z OcZ 06.05.2020 

• Návrh na opätovné potvrdenie  uznesenia č.16/2/2020 zo dňa 06.05.2020 

(Písomné upozornenie HK) 

• Žiadosť p. Oľgy Rimešovej 

• Žiadosť ZsDS v zastúpení Pavla Vargu 

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

 

• Zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie  

• Upravený program rokovania obecného zastupiteľstva 

• Potvrdenie uznesenia č.16/2/2020 zo dňa 06.05.2020 (Písomné upozornenie 

HK) 

• Zámer prevodu po odsúhlasení GP katastrom 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

 

• Kontrolu plnenia uznesení a interpelácie poslancov z OZ 06.05.2020 

• Žiadosť ZsDS v zastúpení Pavla Vargu 

 

 

K bodu 9 

 

Starostka  obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

a vyhlásila rokovanie za ukončené.  

 

Overovatelia:    Ing.Marián Ragas                          ................................... 

           

                          Vladimír Patrovič                          ................................... 

                        

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

 

 

 

 

 

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

                                                                  Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                  starostka obce Podhorany 

 



                                                        UZNESENIA  

zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhoranoch konaného dňa 21.05.2020 

 

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. 20/3/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

 

A. prerokovalo 

-      overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a zapisovateľku 

 

B. schválilo 

-      overovateľov zápisnice – Ing. Marián Ragas, Vladimír Patrovič 

        návrhovú komisiu – Mgr. Daniel Bihány, Ing. Štefan Kňaško 

        zapisovateľka – Jana Hrobárová 

   

  

 

                                                                                               

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

                                                                                                Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                             starostka obce 

 

 

                                                   Uznesenie č. 21/3/2020 

 

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. 22/3/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

 

A. prerokovalo 

- kontrolu plnenia uznesení a interpelácií poslancov z OcZ 06.05.2020 

 

 B. berie na vedomie   

- kontrolu plnenia uznesení a interpelácií poslancov z OcZ 06.05.2020  

 

                                                                                                

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

                                                                                                Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                             starostka obce 

 

 

                                      Uznesenie č. 23/3/2020 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

 

A. prerokovalo 

-  návrh na opätovné potvrdenie uznesenia č. 16/2/2020 na písomné upozornenie na 

zanedbanie povinností vyplývajúcich z funkcie HK za nedodržiavanie kontrolných 

interných predpisov 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 

- potvrdenie uznesenia č. 16/2/2020 na písomné upozornenie na zanedbania 

povinností vyplývajúcich z funkcie HK za nedodržiavanie kontrolných interných 

predpisov s tým,  že nepredložila správu o výsledkoch hodnotenia stavu majetku obce 

1x za dva roky v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom obce Podhorany 

 

 

 

                                                                                   Uznesenie nepodpísané starostkou 

 

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

                                                                                                Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                             starostka obce 

 

Uznesenie č.23/3/2020 je platné, nakoľko bolo opätovne schválené 3/5 väčšinou 

všetkých poslancov.                                                                                             

 

 

 

 

 



                                                     Uznesenie č. 24/3/2020 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

 

A. prerokovalo 

- žiadosť p.Oľgy Rimešovej  o odkúpenie obecného pozemku nachádzajúceho sa 

v obci Podhorany, katastrálne územie Sokolníky a to parc. reg. „C“ č. 225/25, 

doložený geometrickým plánom č. 22/2013 vyhotoveným  GEOREALOM – 

Ing.Alenou Vízyovou, Piaristická 1, 949 01  Nitra, ktorý bol overený OÚ Nitra, 

katastrálnym odborom dňa 30.05.2013 pod č. 770/2013. 

 

B. schválilo 

- zámer prevodu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Podhorany  podľa § 9a ods.8 

písm.e/ zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

nachádzajúcich sa v obci Podhorany katastrálne územie Sokolníky a to parc. reg. „C“ 

č. 225/25, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 36 m² podľa GP č. 22/2013 

vyhotoveného GEOREALOM – Ing.Alenou Vízyovou, Piaristická 1, 949 01  Nitra, 

ktorý bol overený OÚ Nitra, katastrálnym odborom dňa 30.05.2013 pod č. 770/2013, 

pre žiadateľku Oľgu Rimešovú, bytom Sokolníky 105, 951 46 Podhorany po 

potvrdení, či je predmetný geometrický plán ešte zapisateľný do katastra. 

 

                                                                                   

 

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

                                                                                                Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                             starostka obce 

 

 

 

                                                   Uznesenie č. 25/3/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A.prerokovalo 

- žiadosť ZsDS v zastúpení splnomocnenca Pavla Vargu o odkúpenie príp. prenájom 

alebo bezodplatný prevod pozemku KN-C parc. č. 193/81 o výmere 38 m² -zastavaná 

plocha, v k.ú. Sokolníky, vytvorenej GP č. 252/2019 zo dňa 23.12.2019 Miroslavom 

Fuskom a úradne overenom OÚ katastrálnym odborom Nitra dňa 10.01.2020  

 

 

B.berie na vedomie  

- presunutie žiadosti ZsDS v zastúpení splnomocnenca Pavla Vargu na nasledujúce 

rokovanie OcZ po vypracovaní nového projektu resp. zistenie možnosti riešenia   

 

 

                                                                                             

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

                                                                                               Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                           starostka obce 

 


