ZÁPISNICA
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva (OZ)
v Podhoranoch, konaného dňa 18.06.2020
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 OZ 21.06.2020
a 06.05.2020
3 - Návrh záverečného účtu obce Podhorany za rok 2019 – stanovisko HK
4 - Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2020
5 - Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2020
6 - Návrh na odvolanie HK z funkcie
7 - Rôzne
8 - Interpelácie poslancov
9 - Diskusia
10 - Uznesenie
11 - Záver
K bodu 1
Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
a zapisovateľa, schválenie programu
Pani starostka obce Mgr. Magdaléna Bogyová otvorila zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Privítala prítomných a konštatovala, že sú prítomní šiesti poslanci
obecného zastupiteľstva, jeden poslanec sa ospravedlnil. Zasadnutie je schopné
právoplatne sa uznášať a rozhodovať.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci: Norbert Kiss a Mgr. Daniel
Bihány. Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci: Pavel Kováč a Ing.
Marián Ragas, za zapisovateľa, poslanec Ing. Štefan Kňaško.
Starostka obce dala hlasovať o tomto návrhu, o schválení overovateľov zápisnice,
členov návrhovej komisie, zapisovateľa.
Hlasovanie:
ZA: 6

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ: 1

Následne bol schválený program rokovania obecného zastupiteľstva, podľa návrhu
ktorý predložila starostka obce.
Hlasovanie:
ZA: 6

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ: 1

K bodu 2
Kontrola plnenia uznesení a interpelácií poslancov z OZ 21.5.2020 a OZ 6.5.2020
(v súlade s Rokovacím poriadkom §6 ods.2)
Kontrolu uznesení a interpelácií uskutočnila starostka obce. Konštatovala, že
uznesenia sú splnené, priebežne plnia, prípadne niektoré sú odložené na nasledujúce
zasadnutie OZ.
- Zaslanie písomného upozornenia na neplnenie povinnosti vyplývajúcich z funkcie
HK v súlade s uznesením 23/3/2020. Toto upozornenie bolo doručené 5.6.2020.
- Žiadosť pani Rímešovej o odkúpenie pozemku bude prerokovaná neskôr, nakoľko
pani Rímešová informovala Obecný úrad, že nestihla predložiť podklady na dnešné
zasadnutie OZ.
- Rovnako tak žiadosť pána Vargu o dokúpenie, resp. prenájom pozemku pod
trafostanicou bude z rovnakého dôvodu predmetom rokovania zasadnutia OZ po
doručení podkladov žiadateľom.
- Žiadosť o dotáciu z MK SR na reštaurátorský výskum fasády budovy MŠ, zmluva
ešte nie je doručená, ale podľa internetovej stránky máme informáciu, že obec
obdrží 3.000€ na tento výskum.
- Dotácie pre Občianske Združenia schválené na rok 2020 – združenia odhadujú, že
dokonca roku ešte budú organizovať podujatia a aktivity v súlade so schválenými
dotáciami. Na základe tejto informácie a podnetov poslancov Kováča, Bihányho
a Kňaška o tom, aby sa združeniam toto umožnilo, starostka obce navrhla podpísať
zmluvy s občianskymi združeniami tak, že finančné prostriedky budú čerpané na
základe refundácie, teda prostriedky môžu čerpať maximálne do výšky schválenej
dotácie po predložení dokladov o úhrade nákladov.
Hlasovanie:
ZA: 6

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ: 1

- Geodetické zameranie cintorínu v hornej časti obce je objednané s cieľom rozšíriť
jeho plochu
- Zberný dvor v priestoroch PD Podhorany, družstvo bolo písomne požiadané
o zaslanie záväzného stanoviska k zámeru zriadiť zberný dvor pre bio odpad
a stavebný odpad.
- Kontrola finančnej komisie a komisie životného prostredia o stave realizácie
prípojok na základe žiadostí občanov pre krátkosť času ešte nebola zrealizovaná.
K bodu 3
Návrh záverečného účtu obce Podhorany za rok 2019 – stanovisko HK
Hlavná kontrolórka Ing. Apolónia Bedeová predniesla svoju správu k návrhu
záverečnému účtu obce Podhorany za rok 2019, v ktorej sa zameral na zákonnosť
predloženého návrhu (v súlade s §10 ods.7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách samosprávy) a jeho metodickú správnosť v súlade s platnou legislatívou.
Rovnako bola dodržaná informačná povinnosť zverejnia predloženého návrhu
záverečného účtu. Správa audítora ešte nebola k dispozícii, štandardne býva
predložená v letných mesiacoch. Dňa 5.11.2018 bol zostavený varovaný rozpočet,
ktorý bol neskôr upravovaný rozpočtovými opatreniami. Výsledok hospodárenie je
prebytkový vo výške 97 464,58€ (po odpočítaní nevyčerpaných dotácií je na úrovni
81.334,47€). HK zdôraznila že obec nemá aktuálne žiadny úver a celkový dlh obce ja
na úrovni 0€ a hodnotí tento fakt pozitívne. HK uviedla, že v časti Aktíva a Pasíva
(bod 3 správy HK) podáva vyjadrenie k stavu majetku obce každoročne od roku 2011.

Hospodárenie obce zhodnotila ako dobré. HK požiadala OZ aby schválilo
hospodárenie obce- záverečný účet s výrokom bez výhrad.
Pán poslanec Kováč sa informoval na výšku Rezervného fondu (aktuálne 10.754,26
k 31.12.2019 a po odsúhlasení 10% odvodu z prebytku 2019 v súlade s návrhom
záverečného účtu bude na úrovni 18.887,70 €)
Poslanci hlasovaním schválili celoročné hospodárenie obce bez výhrad
Hlasovanie:
ZA: 6

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ: 1

K bodu 4
Návrh rozpočtového opatrenia č 2/2020
Starostka obce predniesla poslancom návrh rozpočtového opatrenia č.2/2020, ktorým
sa rozdelí prebytok hospodárenia obce z roku 2019 na jednotlivé položky rozpočtu
obce. Po schválenom rozpočtovom opatrení č.1, ktorým došlo k znižovaniu
rozpočtových položiek na základe poklesu príjmov obce z podielových daní,
dochádza týmto opatrením k ich navýšeniu na pôvodnú výšku, respektíve korigovanú
výšku v súlade s aktuálnou ekonomickou situáciou obce.
Predložený návrh opatrenia poslanci doplnili. Požiadali o realizáciu rekonštrukcie
obecného rozhlasu z väčšej časti z dotácií, nie z vlastných zdrojov. Doteraz obec
obdržala 13.500 € (očakávame v roku 2020 ďalších 13.500 €). Jednotlivé položky by
boli nasledovné: nájom pozemok KD navýšenie o 2.426 €, zakúpenie materiálu pre
ZŠ – tabuľa v sume 825 € (nevyčerpané mzdy poslancov OZ za rok 2019), parkovisko
pri kostole 30.690 €, chodník s prechodom pre chodcov 29.560 €, materiál pre
dokončenie altánku v MŠ v sume 300 €. Poslanci navrhli zakúpiť 3 rôzne druhy lámp
pre pouličné osvetlenie na skúšku v sume 2.000 €, rekonštrukcia rozhlasu vlastné
zdroje 7.300 €
Poslanci hlasovali o takto upravenom návrhu rozpočtového opatrenia č 2/2020
Hlasovanie:
ZA: 6

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ: 1

K bodu 5
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2020
Hlavná kontrolórka Ing. Apolónia Bedeová predniesla poslancom návrh plánu
kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020. Predniesla 3 hlavné body plánu kontrolnej
činnosti – kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu za rok 2019, kontrola úhrad
faktúr z bežného účtu za rok 2049 a kontrola výberu dane z nehnuteľnosti za rok
2019. Vyzvala poslancov, aby ňou predložený návrh kontrolnej činnosti na 2. polrok
2020 schválili.
Poslanci plán kontrolnej činnosti HK na druhý polrok 2020 neschválili.
Hlasovanie:
ZA: 1

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 5

NEPRÍTOMNÍ: 1

K bodu 6
Návrh na odvolanie Hlavného kontrolóra z funkcie
Starostka obce informovala, že 4 poslanci (Ing. Kňaško, Mgr. Bihány, Kiss a Ing.
Ragas) predložili návrh (dôvodovú správu) na odvolanie HK z funkcia. Požiadala
zástupcu predkladateľov Ing. Kňaška, aby návrh predniesol. Poslanec Kňaško
v svojom diskusnom príspevku uviedol nasledovné:
Informoval prítomných o fakte, že o odvolaní HK sa nehlasuje často a ani
v okolí nenájdeme veľa príkladov, ale stáva sa to. Hlavný kontrolór je volený na 6
rokov, na jeho zvolenie stačí nadpolovičná väčšina zvolených poslancov a v druhom
kole iba prítomných poslancov. Naša HK, Ing. Apolónia Bedeová, vykonáva funkciou
HK už druhé volebné obdobie. Po druhý krát bola zvolená 13.1.2017 a to zvláštnym
spôsobom. V prvom kole dopadlo hlasovanie pomerom 3:3 a následne v druhom kole
4:2 v prospech Ing. Apolónie Bedeovej, ktorá do funkcie kandidovala po
predchádzajúcom volebnom období a na voľbe sa osobne nezúčastnila. Zdôraznil
pomer potrebných hlasov pre výkon funkcie HK, v našom prípade 4 hlasy v pomere
s potrebným počtom hlasov na to , aby sa občan stal poslancom, niekoľko stoviek...
Už poslanci z predchádzajúceho volebného obdobia neboli jednotní pri
hodnotení práce HK za celé volebné obdobie, preto že voľba nastavuje tak trochu
zrkadlo. Nástupom nového poslaneckého zboru sa nedôvera voči práci HK výrazne
prehĺbila, celá činnosť obecného zastupiteľstva dostala úplne iné obrátky o čom
svedčí aj fakt, že väčšina rokovaní OZ doteraz bola mimoriadna – teda zvolaná na
základe žiadosti poslancov a nie na základe zvolania OZ starostom obce.
Už prvé stretnutie poslancov s HK sa nieslo v duchu nie práve
najpriateľskejšieho rozhovoru, pričom niektorí poslanci pani Ing. Apolóniu Bedeovú
stretli vôbec prvý krát, ako napríklad ja, konštatoval poslanec Ing. Kňaško. Na mňa
osobne zapôsobila skôr ako blízka spolupracovníčka pani starostky, a nie ako
odborník, ktorý ma činnosť pani starostky kontrolovať. Časom sa tento dojem vo mne
premenil na fakt, a na základe informácií získaných počas pôsobenia vo funkcii
poslanca a predsedu finančno-hospodárskej komisie, viem uviesť príklady ak by to
občanov zaujímalo. Niečo však sa zmenilo, pani starostka sa stala obhajcom pani HK.
Naša obec v skutočnosti nemá žiadneho Hlavného kontrolóra, ma iba človeka
menovaného do tejto funkcie, zdôraznil poslanec Kňaško vo svojom diskusnom
príspevku
Neschválený plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2020 a ako sme pred pár
minútami videli, aj na druhý polrok 2020 bol tiež neschválený, teda Obecné
zastupiteľstvo svojim spôsobom vyslovilo nedôveru k práci HK. Vyjadril, že je jedno
čo by sa HK stanovilo ako cieľ kontroly, výsledok je jasný vopred, všetko je
v poriadku a žiadne pochybenia, resp. porušenia zákonov sa nenašli, kontrolou neboli
zistené nedostatky. Teda v našej obci funguje všetko v absolútnom poriadku. Len
keby tu ešte neboli tí nespokojní občania a poslanci, ktorí ich zastupujú.
Po zvolení za poslancov sme absolvovali školenie na MU Nitra, kde sme boli
uzemnení právnikom, že vzhľadom na posledných asi 50 noviel zákona 369/1990 sa
pozícia poslancov nepomerne oslabila voči pozícii starostu. Jeden účastník sa trefne
spýtal, že načo tam vlastne tí poslanci sú? O hlavnom kontrolórovi sme sa dozvedeli,
že je to jeden z najdôležitejších nástrojov obecného zastupiteľstva (nie starostu) ako
sa dostať k informácia a strážiť kroky starostu a obecného úradu. Na to aby bol HK
nezávislý a odborník (v účtovníctve rozpočtových organizácií) je ideálny HK napr.
skúsená ekonómka z tejto oblasti z vedľajšej obce. My máme vo funkcii HK, ktorá
nespĺňa ani jednu spomenutú podmienku.

Prečo pani starostka našej obce tak bráni HK? Ak by starostku obce a jej úrad
reálne kontrolovala, tak by sa veľmi radi mať nemali a starostka by bola tým posledný
advokátom HK. Lenže starostka obce Podhorany vie prečo to robí, je to tak nadmieru
vyhovuje, 6+6 rokov má istotu, že jej nikto nepozerá na prsty, po zvolení OZ v roku
2018 už takú istou súce nemá, čo dala párkrát aj jasne najavo.
Vyjadrenie K správe MVK (JUDr. Valach): poslanec Ing. Kňaško vyjadril
stručné stanovisko poslancov k obdržanej správe od pána JUDr Valacha. Zdôraznil,
že vyzerá ukážkovým spôsobom vypracované na objednávku starostky obce s cieľom
obhájiť činnosť HK a odradiť poslancov od hlasovania za jej odvolanie. Od pani
starostky obce nedostal všetky dôvodové správy predložené poslancami (správu fin.
komisie o preverení výsledkov kontroly HK za rok 2017 (zápisnica 17.10.2019) kde
je podrobne opísané pochybenie HK na ktoré bola písomne upozornená.
K porušeniu č.1: Vytiahnuť jeden citát z internetu je na Právnika dosť málo,
dokonca aj v ňom je uvedené, že v správe HK uvádza počet zistení a počet prijatých
opatrení – u nás sa poslanci dozvedeli iba o formálnych nedostatok, vôbec nie o počte
a závažnosti. Vlastne podľa právnika by stačilo, keby HK napísala, že kontrola bola,
o prípadných nedostatkoch by informovala iba obecný úrad, alebo zodpovednú osobu.
Zabúda na to čo iní právnici zdôrazňujú, HK je kontrolným nástrojom obecného
zastupiteľstva, teda komu inému by mala smerovať informácia, ak nie poslancom?
Fakt dokázaný písomnými dokumentami nazýva ako subjektívny názor. O tom že
poslanci o výsledkoch kontroly nikdy informovaní neboli svedčí aj fakt, že pán
poslanec Patrovič (je poslancom druhé volebné obdobie po sebe) sa dňa 6. 5. 2020
počas rokovania spýtal komu čo vlastne bolo vyplatené, čím len dokázal že poslanci
v roku 2018 informovaní vôbec neboli o nálezoch kontroly HK.
K porušeniu č.2: JUDr. Valach použil presne tú istú obhajobu ako pani
starostka na zasadnutí OZ, keď sme porušenie prerokovávali. Uviedol, že veď
v správe HK k záverečnému účtu to je. Bilancii aktív a pasív je 3 riadkové
konštatovanie, že obec má dlhodobý majetok v hodnote XY a ako sa jeho hodnota za
rok zmenila. V zásadách hospodárení s majetkom obce sa však nepíše len
o dlhodobom majetku, ale o majetku ako takom a tom sa z tejto správy OZ nič
nedozvie a o jeho stave už vôbec nie. V zásadách hospodárenia s majetkom obce je
uvedené v článku 9 v samostatnom bode, že hodnotenie stavu majetku obce v rámci
inventarizácie predkladá OU starostovi obce 1x ročne, to sa nachádza v záverečnom
účte a k tomu sa vyjadruje HK. Ale ďalej sa píše, že HK predkladá OZ správu HK
o výsledkoch hodnotenia stavu majetku obce 1x za 2 roky. Už z tejto definície je
zrejmé, že tvorca a schvaľovatelia zásad mali na mysli inú správu, ktorú je potrebné
predkladať v úplne inom časovom intervale. Ak by sme aj súhlasili s právnikom aká
ta správa má byť, tak by to musela byť minimálne samostatná správa, samostatne
prednesená na OZ, zaradená do programu a zobraná na vedomie. Čo sa nikdy nestalo.
Ing. Kňaško upozornil že zásady o hospodárení s majetkom obce poslanci
obdržali až 12.2.2020, teda reagovali okamžite ako sa o pochybení HK dozvedeli.
Na záver poslanec zdôraznil, že nikto nie je dokonalý, každý robí chyby, aj on aj jeho
poslanecký kolegovia, len obecný úrad nie podľa výsledku kontrolnej činnosti HK.
Náš HK buď kontrolu nerealizuje alebo je výsledky zatajuje, čo je horšie?
Neodbornosť alebo klamstvo? Oba výsledky sú nezlučiteľné s prácou a postavením
HK a preto mi nezostáva nič iné len hlasovať za odvolanie HK. Poslancov upozornil
na kvalitu právneho štátu SR, o tom že v prípade ak bude uznesenie o odvolaní
napadnuté na súde, vzhľadom na to, že naša spravodlivosť je nie len slepá, ale taká
aká je, o čom svedčia informácie ktoré sa dozvedáme z médií a o tom kto pracuje na
prokuratúre sme sa dozvedeli za posledné obdobie tiež smutné informácie. Upozornil

poslancov na možné zrušenie uznesenia a návrat HK do funkcie a s tým spojené
náklady.
Poslanec Kováč sa vyjadril k minulosti (minulému volebnému obdobiu), podľa jeho
tvrdenia sa ako poslanec pravdy nedovolal, a nenašiel podporu ani v osobe HK.
Starostka obce mu vysvetlila, že právnik obce bol použitý v minulosti len na
vysvetlenie stanovísk obecného úradu poslancom. Starostka obce oboznámila
poslancov že 300€ mesačne bez DPH, je dobrá cena za právne služby, vzhľadom na
ich rozsah pre obec
Vyjadrenie HK k návrhu na odvolanie: Na svoju obhajobu uviedla že HK má byť
nezávislým orgánom od všetkých, aj od Obecného zastupiteľstva aj od starostu obce.
Jeho povinnosťou je na nezrovnalosti upozorňovať a za výsledkami svojej práce si
stojí. Uviedla, že vždy a všade sa snažila pracovať ako najlepšie vie a myslí si, že to
tak robíme všetci, ostatné komentovať odmietla.
Starostka obce na záver uviedla že Právnik dostal podklady od nej z otázkou na
možné dopady odvolania HK na obec. Ak si poslanci želajú, aby obec zastupoval
v prípadnom súdnom spore niekto iný, tak v tom nevidí problém. Zdôraznila že ona
ako starostka obce a aj náš obecný právnik budú v takom prípade vždy zastupovať
záujmy obce, v prípade ak HK napadne uznesenie na súde.
Poslanci hlasovali o návrhu na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie.
Hlasovanie:
ZA: 5

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1

NEPRÍTOMNÍ: 1

K bodu 7
Rôzne
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra, v súlade so zákonom 369/1990, musí
prebehnúť voľba HK do 60 dní od ukončenia mandátu, respektíve po odvolaní HK
z funkcie. Starostka obce zašle poslancom podmienky, termíny výberového konania
na funkciu HK obce Podhorany. Poslanci hlasovali za vyhlásenie voľby hlavného
kontrolóra.
Hlasovanie:
ZA: 5

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 1

NEPRÍTOMNÍ: 1

K bodu 8
Interpelácie poslancov
Ing.Kňaško
- Mgr. Bihány – Ponitrianske združenie pre separovaný zber zaslalo obciam
informačný e-mail - ešte neprebehlo zasadnutie, teda sa jedná iba o informovanie
o možnostiach.
- Ing. Ragas
- projekt vodozádržné opatrenia v akom je stave, poslanci by ho chceli dostať
k nahliadnutiu. Obecný úrad zabezpečí rozposlanie projektu.
- realizácia Optickej siete v obci? – stavebné povolenie je právoplatné a stavba musí
byť ukončená do konca roku 2020.

- projektová dokumentácia na KD Mechenice v akom je stave – projektant prinesie už
hotovú projektovú dokumentáciu.
- reštaurátorský výskum fasády MŠ v akom je štádiu – ešte nie je podpísaná zmluva
na MK, až potom príde k výberu dodávateľa.
- Ing. Kňaško
- termín realizácie vodozádržných opatrení? Pravdepodobne budúci rok
- aké vyjadrenia už máme k vodozádržným opatreniam? – SAV sa vyjadrilo, že si želá
realizovať výskum a SPP žiada zahrnúť plynovod do projektu.
- už sme zaplatili za stavebný dozor na vodozádržné opatrenia? Jedná sa o oprávnený
náklad, teda bude uhradený z dotácie.
- žiadosť o rozšírenie kontroly realizácie kanalizačných prípojok komisiami
o kontrolu úhrad za kanalizáciu.
p. Kováč
- možnosť sprístupnenie veľkokapacitných kontajnerov v počte 2 ks v oboch častiach
obce. Aby kontajnery neboli otvorené stále, ale iba určitý čas a pod dozorom.
p. Patrovič
- v akom stave je dopravné značenie – obec požiada správu ciest o doplnenie značenia
na hlavnej ceste.
- či môže byť označený kontajner na odpad na cintoríne tabuľkou, že sa nejedná
o kontajner pre komunálny odpad.
K bodu 9
Diskusia
p. Koštialik
- vzhľadom na aktuálnu situáciu po povodni žiada Obecný úrad, aby písomne nahlásil
na OÚŽP, odd. Štátnej správy vôd „Mimoriadnu situáciu“. Vzhľadom na možnosti
tohto úradu, je možné určité oblasti obce zaradiť do mapy povodňového ohrozenia.
Informoval prítomných o nelegálnej skládke zeminy a o premostení potoka, čím sa
zmenila situácie v dolnej časti obce a došlo k zaplavovaniu pozemkov a zmene
odtokov takýchto vôd. Pán Koštialik žiada o odstránenie zeminy a vrátenie
pozemkov do pôvodného stavu. Okrem zeminy je tam navozený aj stavebný odpad,
zbúraný dom pani Šiškovej je celý na tom pozemku uložený po demolácii.
Starostka obce informovala občanov o stretnutí so zástupcom Povodia Váhu
a o následných činnostiach, ktoré budú z časti financované aj obcou.
p. Mrázeková
- došlo k zatopeniu záhrad, nie z potoka, ale od pozemkov iných občanov, ktorí
svojou stavebnou činnosťou zmenili tok vôd, čím jej spôsobili škodu. Žiada
o prekopanie jarkov do pôvodného stavu.
- sťažovala sa, že je dcéra dostáva lístok za stierač, aby neparkovala pred jej domom
keď ju príde vyzdvihnúť vzhľadom na jej zdravotný stav.
p. Uhrin
- upozornil, že občania si postavili domy tam kde chceli, napriek tomu že je tu
nebezpečenstvo lokálnych povodní, majú pred domami mostíky s malými rúrami, cez
ktoré voda nepretečie a vylieva sa.
p. Blaho
- kedy dá obec opraviť cesty poškodené ťažkými mechanizmami, resp. kto ich dá
opraviť a ako zabezpečí aby voda z polí nezaplavovala obec
p. Tulipán
- kedy sa budú ďalej budovať kanalizačné prípojky, že má žiadosť na pripojenie RD
už 10 rokov

K bodu 10
Uznesenie
Návrhová komisia prečítala uznesenia, ktoré boli schválené v priebehu rokovania.
K bodu 11
Pani starostka obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí obecného
zastupiteľstva a vyhlásila rokovanie za ukončené.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
Program rokovania obecného zastupiteľstva
Kontrolu plnenia uznesení a interpelácie poslancov z OZ 21.06.2020
a 06.05.2020
Dotácie pre Občianske Združenia schválené na rok 2020 – zmluvy
s refundáciou nákladov
Návrh záverečného účtu obce Podhorany za rok 2019 – stanovisko HK
Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2020
Návrh na odvolanie HK z funkcie
Vyhlásenie voľby HK

Obecné zastupiteľstvo schválilo:
•
•
•
•
•
•
•

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
Program rokovania obecného zastupiteľstva
Dotácie pre Občianske Združenia schválené na rok 2020 – zmluvy
s refundáciou nákladov
Návrh záverečného účtu obce Podhorany za rok 2019 bez výhrad
Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2020
Návrh na odvolanie HK z funkcie
Vyhlásenie voľby HK

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
•

Kontrolu plnenia uznesení a interpelácie poslancov z OZ 21.06.2020
a 06.05.2020

Overovatelia: Norbert Kiss
Mgr. Daniel Bihány
Zapisovateľ: Ing. Štefan Kňaško

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

Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhoranoch konaného dňa 18.06.2020
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. 26/4/2020
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
A. prerokovalo
- určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
B. schválilo
- určenie zapisovateľa – Ing. Štefana Kňaška, overovateľov zápisnice – Norberta
Kissa, Mgr. Daniela Bihányho, návrhovej komisie – Pavla Kováča a Ing. Mariána
Ragasa

…..................................................
Mgr. Magdaléna Bogyová
Starostka obce
U z n e s e n i e č. 27/4/2020
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. 28/4/2020
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
A. prerokovalo
- kontrolu plnenia uznesení a interpelácií poslancov z OZ 21.05.2020
B. berie na vedomie
- kontrolu plnenia uznesení a interpelácií poslancov z OZ 21.05.2020

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

U z n e s e n i e č. 29/4/2020
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
A. prerokovalo
Riešenie formulácie zmlúv na dotácie pre Občianske Združenia schválené na rok
2020 – formou refundácie nákladov vzhľadom na aktuálnu situáciu.
B. schválilo
Vyplácanie finančných prostriedkov pre Občianske združenia obce schválené
Obecným zastupiteľstvom formou refundácie, teda na základe predložených dokladov
po realizovaní akcie alebo podujatia.
…..................................................
Mgr. Magdaléna Bogyová
Starostka obce

U z n e s e n i e č. 30/4/2020
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
A. prerokovalo
Návrh záverečného účtu obce Podhorany za rok 2019
B. schválilo
Záverečný účet Obce Podhorany za rok 2019 a vyslovuje súhlas s celoročným
hospodárením „bez výhrad“.
…..................................................
Mgr. Magdaléna Bogyová
Starostka obce

U z n e s e n i e č. 31/4/2020
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
A. prerokovalo
Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2020
B. schválilo
Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2020 s úpravami prednesených počas zasadnutia
OZ.
…..................................................
Mgr. Magdaléna Bogyová
Starostka obce
U z n e s e n i e č. 32/4/2020
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
A. prerokovalo
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2020
B. neschválilo
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2020
…..................................................
Mgr. Magdaléna Bogyová
Starostka obce
U z n e s e n i e č. 33/4/2020
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
s prihliadnutím na §18a ods. 9 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
platnom znení
a) konštatuje, že hlavná kontrolórka Ing. Apolónia Bedeová, opakovane zanedbáva
povinnosti vyplývajúce jej z jej funkcie a to tým, že zatajuje, respektíve nepravdivo
interpretuje výsledok kontroly pred Obecným zastupiteľstvom – v správe o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017 neuvádza nálezy kontrolou odhalené.
Taktiež si neplní povinnosti vyplývajúce z interných predpisov obce – nepredložila
Obecnému zastupiteľstvu správu o výsledkoch hodnotenia stavu majetku obce 1x za
dva roky v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom obce Podhorany, v súlade s
§18d ods. 1 a 2 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
b) odvoláva v súlade s §18a ods. 9 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení Ing. Apolóniu Bedeovú z funkcie hlavného kontrolóra obce.

Uznesenie nepodpísané starostkou obce
…..................................................
Mgr. Magdaléna Bogyová
Starostka obce
Ustanovenie odseku 6, §18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení sa nevzťahuje na uznesenia o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na
uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu. Uznesenie je platné
v súlade s ustanovením §13 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov

U z n e s e n i e č. 34/4/2020
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
A. prerokovalo
Vyhlásenie voľby HK. Dňa 18.06.2020 Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
odvolalo z funkcie hlavnú kontrolórku Uznesením 33/4/2020. V súlade s § 18 a odst 2
zákona SNR č 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, musí
voľba nového hlavného kontrolóra prebehnúť do 60 od dátumu odvolania hlavného
kontrolóra z funkcie
B. Vyhlasuje
podľa § 18 a odst 2 zákona SNR č 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Podhorany
najneskôr do 60 dní od odvolania HK v súlade s uznesením 33/4/2020. Podmienky
a zverejnenie výberového konania zabezpečí Obecný úrad.
Uznesenie nepodpísané starostkou obce
…..................................................
Mgr. Magdaléna Bogyová
Starostka obce

