ZÁPISNICA
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Podhoranoch, konaného dňa 17.09.2020
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 18.06.2020
3 - Správa finančno-hospodárskej komisie a komisie verejného poriadku a životného
prostredia o stave realizácie kanalizačných prípojok a stave úhrad za používanie
kanalizácie v obci
4 - Návrh na schválenie upraveného VZN č.1/2020 – Sadzobník poplatkov
5 - Prejednanie návrhu na schválenie ŽoNFP a výšky spolufinancovania
6 - Žiadosť p. Terézie Šiškovej o odkúpenie obecného pozemku
7 - Prejednanie žiadosti ZSDIS v zast.p.Vargu (trafostanica)
8 - Zosumarizovanie stavu investičných činností rozpočtu
- Plocha pred kostolom
- Chodník KD – Slovák
- Rozhlas
9 - Možnosti revitalizácie a využitia plochy pod viaduktom
10 - Rôzne
11 - Interpelácie poslancov
12 - Diskusia
13 - Uznesenie
14 - Záver
K bodu 1
Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
a zapisovateľa, schválenie programu
Starostka obce Mgr. Magdaléna Bogyová otvorila zasadnutie Obecného
zastupiteľstva. Privítala prítomných a konštatovala, že nie sú prítomní poslanci
Ing.Štefan Kňaško a Ing.Marián Ragas, ktorí sa vopred ospravedlnili z neúčasti na
zasadnutí OcZ zo zdravotných dôvodov. Prítomní boli piati poslanci obecného
zastupiteľstva, zasadnutie je schopné právoplatne sa uznášať a rozhodovať.
Za overovateľov zápisnice boli
navrhnutí poslanci Mgr.Daniel Bihány
a Vladimír Patrovič, za členov návrhovej komisie poslanci Jozef Bódi a Norbert Kiss,
za zapisovateľku pracovníčka obce Eva Ivančíková. Následne dala starostka obce
hlasovať o schválení overovateľov zápisnice, členov návrhovej komisie a zapisovateľa.
Hlasovanie:
ZA: 5

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ: 2

Starostka obce pred hlasovaním o programe rokovania dala návrh, aby sa z programu

rokovania vypustil bod 3- Správa finančno-hospodárskej komisie a komisie verejného
poriadku a životného prostredia o stave realizácie kanalizačných prípojok a stave
úhrad za používanie kanalizácie v obci, z dôvodu neprítomnosti predsedu finančnohospodárskej komisie a bod 4- Návrh na schválenie upraveného VZN č.1/2020 –
Sadzobník poplatkov, z dôvodu nepredloženia návrhov zmien k VZN. Navrhla, aby sa
toto VZN prejednalo na pracovanom stretnutí, upravilo do konečnej verzie a
schvaľovalo na ďalšom zastupiteľstve. Iné návrhy neboli.
Hlasovanie za pôvodný program rokovania :
ZA: 0
PROTI: 5
ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ:2

Hlasovanie za upravený program rokovania v tomto znení
1 - Otvorenie zasadnutia
voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov, schválenie
programu
2 - Kontrola plnenia uznesení a interpelácií poslancov zo zasadnutia OcZ 18.06.2020
3 - Prejednanie návrhu na schválenie ŽoNFP a výšky spolufinancovania
4 - Žiadosť p. Terézie Šiškovej o odkúpenie obecného pozemku
5 - Prejednanie žiadosti ZSDIS v zast.p.Vargu (trafostanica)
6 - Zosumarizovanie stavu investičných činností rozpočtu
- Plocha pred kostolom
- Chodník KD – Slovák
- Rozhlas
7 - Možnosti revitalizácie a využitia plochy pod viaduktom
8 - Rôzne
9 - Interpelácie poslancov
10 - Diskusia
11 - Uznesenie
12 - Záver
Hlasovanie:
ZA: 5

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ: 2

K bodu 2
Kontrola plnenia uznesení a interpelácie poslancov z OcZ 18.06.2020
Kontrolu uznesení a interpelácií vykonala starostka obce. Konštatovala, že
uznesenia sú splnené.
Poslanec Kováč sa dotazoval na dôvod nevyhlásenia výberového konania na hlavnú
kontrolórku, ktoré poslanci schválili na zasadnutí OcZ konanom dňa 18.6.2020.
Starostka obce toto uznesenie nepodpísala a nebolo opätovne schválené 3/5 väčšinou
všetkých poslancov, preto uznesenie č. 34/4/2020 zo dňa 18.06.2020 nie je platné.
K bodu 3
Prejednanie návrhu na schválenie ŽoNFP a výšky spolufinancovania
V súvislosti so zverejnenou výzvou č.OPKZP-PO2-SC211-2020-62 bola dňa
28.08.2020 zaslaná na Ministerstvo životného prostredia Žiadosť o NFP žiadateľa obec
Podhorany s kódom NFP310020ATB2, názov ŽoNFP Vodozádržné opatrenia na
zachytávanie dažďovej vody v obci Podhorany, ku ktorej je potrebné doložiť viacero
príloh. Jednou z požadovaných príloh je uznesenie OcZ o schválení žiadosti a výšky

spolufinancovania 5%. Daná príloha sa rieši v rámci výzvy na doplnenie ŽoNFP. Je
potrebné ju schváliť opätovne, nakoľko sa zmenil kód výzvy a zmenil sa aj rozpočet
(na základe upraveného rozpočtu sa znížíla suma spolufinancovania zo strany obce) .
Poslanec Patrovič uviedol, že projekt je pekný, ale podľa jeho názoru bude náročný na
obsluhu a vyjadril obavu, že sa nebude mať kto starať o dielo tak, ako tomu bolo aj
v minulosti. Podľa neho by sa dali peniaze využiť efektívnejšie. Je si však vedomý, že
tento príspevok je účelovo viazaný a nedá sa použiť na iný projekt.
P.starostka uviedla, že projekt sa realizoval na základe opakovaných požiadaviek
občanov riešiť kritický úsek na ceste pred obecným úradom, kde po búrke stojí voda,
čím je obmedzený prístup k budove obecného úradu. Nie je možné odviezť vodu do
potoka z dôvodu križovania plynu. Výzva je smerovaná na zmiernenie dopadov
klimatických zmien.
Pracovníci z Povodia majú problém s čistením potokov nielen kvôli nízkemu prídelu
financií ale aj z dôvodov, že občania neakceptujú ochranné pásmo potokov, majú v ňom
postavené ploty a vysadené stromy, ktoré bránia prístupu strojov.
Poslanec Mgr.Bihány navrhol, aby sa problematika s obsluhou riešila až potom ako
bude isté, že sa to vybuduje, teda po schválení žiadosti.
Iné pripomienky neboli. Starostka obce dala hlasovať.
ZA: 4

PROTI: 1

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ:

K bodu 4
Žiadosť p. Terézie Šiškovej o odkúpenie obecného pozemku
Dňa 2.9.2020 podala do podateľne OÚ Podhorany p.Terézia Šišková, bytom Sokolníky
45, 951 46 Podhorany žiadosť o odkúpenie obecného pozemku nachádzajúceho sa
v obci Podhorany, katastrálne územie Sokolníky a to parc. reg. „E“ č. 225/4 o výmere
cca 19 m², ktorý tvorí prístupovú cestu k jej rodinnému domu, je oplotený a dlhodobo
užívaný jej rodinou. Ku svojej žiadosti nepredložila geometrický plán. Poslanci nemajú
námietky voči vysporiadaniu pozemku p. Šiškovou, po predložení GP overeného
katastrálnym odborom.
Hlasovanie:
ZA: 5

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ: 2

K bodu 5
Prejednanie žiadosti ZSDIS v zast.p.Vargu (trafostanica)
Dňa 21.5.2020 nebola schválená 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 prechádzalo cez pozemok obce, sa
dohodlo, že bude potrebné predložiť vypracovaný nový projekt s tým, že umiestnenie
trafostanice bude situované tak, aby nedošlo k znehodnoteniu resp. k znemožneniu
ďalšieho užívania obecného pozemku.
Dňa 10.9.2020 bola doručená doplnená žiadosť ZsDS s prepracovaným GP s tým, že

bolo požiadané o odkúpenie príp. prenájom parcely pod trafostanicou a prístupovej
cesty vedúcej k trafostanici a schválenie vecného bremena na uloženie inžinierskych
sietí vedúcich k trafostanici.
P.starostka navrhla, aby sa hlasovalo o zámere
a) predaja obecných pozemkov v k.ú. Sokolníky a to pozemku pod trafostanicou KNC parc. č. 193/83 (diel 2 + diel 5) o výmere 38 m²-zastavaná plocha, a pozemku
s prístupovou cestou k trafostanici KN-C parc.č.193/84 (diel 5 + diel 7) o výmere 107
m² vytvorenej GP č. 138/2020 zo dňa 17.09.2020 Miroslavom Fuskom, Geodetické
práce, Malé Zálužie 40, zatiaľ úradne neoverenom OÚ katastrálnym odborom Nitra,
pre žiadateľa ZsDS a.s., so sídlom, Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
b) zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí diel 14 o výmere 27 m²
v k. ú. Sokolníky – orná pôda, v prospech tretej osoby ZsDS a.s., so sídlom, Čulenova
6, 816 47 Bratislava podľa GP č. 138/2020 zo dňa 17.09.2020 Miroslavom Fuskom,
Geodetické práce, Malé Zálužie 40, zatiaľ úradne neoverenom OÚ katastrálnym
odborom Nitra
Hlasovanie:
ZA: 5

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ: 2

K bodu 6
Zosumarizovanie stavu investičných činností rozpočtu (plocha pred kostolom,
chodník, rozhlas)
Tento bod bol zaradený do programu rokovania na základe požiadavky poslancov.
P. starostka v krátkosti zreferovala investičné činnosti :
1/ Plocha pred kostolom
– VO ukončené, zmluva uzatvorená.
Ponuka č. 1. Cesty a stavby s.r.o., Hydinárska 33/18, 949 01 Nitra– 32 020,84 Eur, uzavretá zmluva o dielo dňa 22.10.2019.
Ponuka č. 2. Cesty Nitra a.s., Orešanská 7, 917 01 Trnava,
– 47 967,38 Eur,
Ponuka č. 3 Cemis s.r.o., Bučany 803, 919 28 Bučany,– 33 100,00 Eur.
Tento projekt sa bude realizovať s podporou finančných prostriedkov z MAS
(24.000,00 euro). Žiadosť o NFP bola po administratívnom a odbornom hodnotení na
MAS odporučená a odovzdaná hodnotiacej komisii PPA v Nitre dňa 26.8.2020. Zatiaľ
nemáme odpoveď.
2/Chodník KD – Slovák
Projekt vypracovaný na chodník v júni 2020 :
vypracovanie projektovej dokumentácie – 1920,00 eur
rozpočet stavby – 81630,72 eur
Dňa 3.9.2020 bola obci zaslaná – elektronicky na spripomienkovanie finálna verzia
projektovej dokumentácie priechodu pre chodcov (bez výkazu výmer), ktorá bola
preposlaná KDI k odsúhlaseniu.
Poslanec Patrovič sa spýtal, či by nebolo lepšie za túto sumu urobiť chodník po druhej
strane od obchodu až po p.Slováka.
Poslanec Kiss uviedol, že zvažovali aj túto alternatívu, ale projektant uviedol, že
na opačnej strane vozovky je prekážkou dom s oplotením p.Košťála.
3/Rozhlas
- VO ukončené, zmluva uzatvorená (bude sa robiť na etapy)

MF SR poskytlo dotáciu na základe žiadosti obce Podhorany na čiastočnú úhradu
výdavkov akcie Modernizácia a rekonštrukcia obecného rozhlasu vo výške 13.500,eur s povinnosťou príjemcu podieľať sa na financovaní predmetnej akcie najmenej vo
výške 10%.
Predložené cenové ponuky:
1. Názov záujemcu: SEIT s.r.o.
Cena v €: 39.517,20 €
2. Názov záujemcu: BRIX elektrix, s.r.o. – zmluva uzatvorená 27.7.2020
Cena v €: 31.730,64 €
3. Názov záujemcu: Ascorp corporation s.r.o.
Cena v €: 37.174,80
K bodu 7
Možnosti revitalizácie a využitia plochy pod viaduktom
Tento bod bol zaradený do programu rokovania na základe požiadavky poslancov.
Poslanec Bihány požiadal, aby bol z týchto priestorov odvezený bio odpad (konáre)
a upravená navozená zemina. Navrhol, že by sa tam mohla v budúcnosti vybudovať
oddychová zóna a parkovisko.
Pani starostka uviedla, že úprava terénu je dohodnutá na piatok (18.9.2020). Poslanec
Bihány požiadal o prizvanie k účasti pri úprave tohto priestoru.
Iné návrhy ani pripomienky neboli.
K bodu 8
Rôzne
V tomto bode p.starostka informovala o :
-vyjadrení z Úradu NSK k žiadosti obce Podhorany o vybudovanie dopravného
značenia na ceste III/1664 v obci Podhorany, v ktorom odporučili konať v tejto veci
Okresnému úradu, odboru pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v súčinnosti
s ODI,
- vyjadrení statika Ing.Miroslava Marečeka z tvaromiestnej obhliadky z júla 2020
k mostnej konštrukcii – premostenia nad miestnym potokom Hunták v časti obce
Sokolníky za MŠ, v ktorom uviedol, že jeho oprava je nevyhnutná. Značne poškodené
sú jeho pôvodné kamenné opory,
P. starostka predniesla žiadosť JDS Podhorany, v zastúpení p.Annou Grácovou
o schválenie zmeny účelu použitia dotácie uvedeného v Zmluve o poskytnutí finančnej
dotácie z rozpočtu obce Podhorany v roku 2020 č.41/2020. Vzhľadom na krízovú
mimoriadnu situáciu nie je možné využiť dotáciu od obce na pôvodný účel, preto
žiadajú o dofinancovanie výroby čižiem pre súbor Podhoranka.
Hlasovanie:
ZA: 5
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEPRÍTOMNÍ: 2
K bodu 9
Interpelácie poslancov
Poslanec Bihány sa dotazoval na parkovisko pri kostole v časti obce Sokolníky, na
zmenu betónu, na práce nad rámec zmluvy a projektu, ktoré boli zrealizované.
Pani starostka uviedla, že pri priebežných kontrolách vykonávaných prác pri výstavbe
a po dohovore so stavebným dozorom boli vykonané práce navyše ( osadenie
zatrávňovačov - bolo dorobené cca 5 m, úprava okolia studne, doplnenie obrubníkov,
armatúry). Firma, ktorá realizuje výstavbu parkoviska zatiaľ nedoručila obci výkaz

výmer za práce navyše. Ďalej informovala o prísľube p. Šipčiaka, generálneho riaditeľa
z Coop Jednoty spolupodieľať sa finančne na vybudovaní parkoviska.
-Ďalej sa informoval na výsledok rozboru pitnej vody. (výsledok zatiaľ nemáme,
telefonicky sme sa dotazovali dňa 16.9.2020 a výsledky neboli, oficiálne výsledky by
mali byť do dvoch týždňov od vykonaného odberu z RÚVZ Nitra)
-či boli zakúpené LED svetlá, ktoré poslanci navrhli zakúpiť s tým, že sa namontujú
skúšobne v obci a budú sa testovať.
P. Patrovič sa zaujímal o to, akým spôsobom sa budú svetlá testovať, kým, v akom
časovom horizonte(svetlá zatiaľ neboli zakúpené, p.starostka to dorieši osobne
s poslancom Ing.Ragasom)
Poslanec Kováč sa spýtal na prudký nájazd na parkovisko a navrhol dať tam dlažbu
a nie metličkový betón. Pani starostka ozrejmila, že tento nájazd sa znížil pri realizácii
projektu a výška je upravená tak, aby v nadväznosti na 2.etapu projektu nevznikli
výškové rozdiely a pri realizácii sa postupuje v zmysle projektu
-či môžu prísť kolotoče vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu (môžu)
-poukázal na skutočnosť, že dňa 14.9.2020 pri jednom hlásení bolo omylom vyhlásené
v obecnom rozhlase, že zasadnutie OcZ sa uskutoční na obecnom úrade a nie v KD
Sokolníky a občania tým boli uvedení do omylu,
-požiadal o zakúpenie značky upozorňujúcej na zníženie rýchlosti (20km/hod)
a poprosil poslancov pri podpore jeho návrhu, lebo autá ohrozujú deti, ktoré sa tam
hrajú a korčuľujú na kolieskových korčuliach,
Po debate k tomuto problému, sa zhodli, že značka nebude postačujúca a najlepšie by
bolo osadiť tam spomaľovače na začiatok a koniec cesty.
Poslanec Bódi sa spýtal v akom stave je riešenie zberového dvora v PD Mechenice?
P.starostka prečítala vyjadrenie – záväzné stanovisko z PD Mechenice, v ktorom
uviedli, že nám nemôžu prenajať parcelu reg.“E“ č, 942/4, druh pozemku orná pôda na
prevádzku zberného dvora. Nebránia sa však stretnutiu, kde by sme sa spoločne
pokúsili nájsť alternatívne riešenie za zriadenie zberného dvora.
Poslanci navrhli iniciovať osobné stretnutie s p. Petrovičom z PD Mechenice.
-ďalej sa spýtal, akým spôsobom si môže zabezpečiť výmenu BIO nádoby ( je možné
si ju zakúpiť priamo u dodávateľa alebo objednať prostredníctvom obecného úradu)
Poslanec Patrovič požiadal, aby bol veľký kontajner nachádzajúci sa na miestnom
cintoríne Sokolníky označený tabuľkou, že je určený len na cintorínsky odpad.
K bodu 10
Diskusia
P.Benďáková upozornila, že nebola vyrozumená priestupkovou komisiou na výsledok
jej opätovnej sťažnosti na zlé – neodborné opílenie stromov p.Fazekašovou.
Požiadala predsedu priestupkovej komisie o vyjadrenie. Poslanec Kiss uviedol, že
riešenie ich sporov by bolo vhodné riešiť v občiansko-právnom konaní a navrhol, aby
p. Fazekašová bola opätovne vyzvaná na odborné opílenie stromov, ktoré presahujú na
verejné priestranstvo.
Ďalej vyjadrila pozitívnu reakciu na výmenu rozhlasu, lebo v ich časti nie je dobre
počuť rozhlas.
P.Mrázeková uviedla, že ich opätovne zaplavilo, majú škody na majetku, roky na to
upozorňuje, písala sťažnosti na úrady, ale doposiaľ sa nedočkala vyriešenia ich
problému. Jej dcére sa poškodil bazén. Majú podmočený dom aj prístavby.
Poslanec Bihány navrhol vykonanie tvaromiestnej obhliadky.
P.Koštialiková sa spýtala, či p.Varga bude spevňovať brehy. P.starostka uviedla, že po
vybrežení tokov prešla s Ing.Pavlechom všetky úseky tokov, kde vznikol problém

s vybrežením a súčasne p. Varga bol upozornený na nutnosť spevnenia svahu.
Poďakovala p. starostke za odpoveď pri riešení štátneho stavebného dohľadu a uviedla,
že obec robila čo mohla.
K bodu 11
Uznesenie
Návrhová komisia prečítala uznesenia, ktoré boli schválené v priebehu rokovania.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, členov návrhovej komisie
Upravený program rokovania obecného zastupiteľstva
Kontrolu plnenia uznesení a interpelácie poslancov z OcZ 18.06.2020
Návrh na schválenie ŽoNFP a výšky spolufinancovania
Žiadosť p. Terézie Šiškovej
Žiadosť ZsDS v zastúpení Pavla Vargu
Žiadosť JDS Podhorany

Obecné zastupiteľstvo schválilo:
•
•
•

•
•

Zapisovateľa, overovateľov zápisnice, členov návrhovej komisie
Upravený program rokovania obecného zastupiteľstva
ŽoNFP s názvom Vodozádržné opatrenia na zachytávanie dažďovej vody
v obci Podhorany a výšku spolufinancovania
zámer prevodu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce a zriadenie vecného bremena
v prospech ZsDS a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
zmenu účelu použitia dotácie z rozpočtu obce pre JDS Podhorany

Obecné zastupiteľstvo neschválilo:
•

program rokovania obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
•
•

Kontrolu plnenia uznesení a interpelácie poslancov z OcZ 18.06.2020
Žiadosť p.Terézie Šiškovej

K bodu 14
Starostka obce poďakovala poslancom občanom za účasť na zasadnutí obecného
zastupiteľstva a vyhlásila rokovanie za ukončené.
Overovatelia: Mgr.Daniel Bihány
Vladimír Patrovič

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

Zapisovateľka: Eva Ivančíková

…...............................

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

UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhoranoch konaného dňa 17.09.2020
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
uznesenia:

prijalo nasledovné

Uznesenie č. 35/5/2020
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
A. prerokovalo
- overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a zapisovateľku
B. schválilo
- overovateľov zápisnice – Mgr.Daniel Bihány, Vladimír Patrovič
návrhovú komisiu – Norbert Kiss, Jozef Bódi
zapisovateľka – Eva Ivančíková

................................................
Mgr. Magdaléna Bogyová
starostka obce
Uznesenie č. 36/5/2020
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
A. prerokovalo
- program rokovania obecného zastupiteľstva
B. neschválilo
- program rokovania obecného zastupiteľstva

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

Uznesenie č. 37/5/2020
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. 38/5/2020
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
A. prerokovalo
- kontrolu plnenia uznesení a interpelácií poslancov z OcZ 18.06.2020
B. berie na vedomie
- kontrolu plnenia uznesení a interpelácií poslancov z OcZ 18.06.2020

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

Uznesenie č. 39/5/2020
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-SC211-2020-62
B.schválilo
- predloženie ŽoNFP s názvom projektu: Vodozádržné opatrenia na zachytávanie
dažďovej vody v obci Podhorany v rámci výzvy s kódom: OPKZP-PO2-SC2112020-62

- výšku 5% spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v sume 6 884,75 €
z celkových oprávnených výdavkov projektu.

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

Uznesenie č. 40/5/2020
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
A. prerokovalo
- žiadosť p.Terézie Šiškovej o odkúpenie obecného pozemku nachádzajúceho sa v obci
Podhorany, katastrálne územie Sokolníky č.d. 45,
B. odporučilo
- žiadateľke Terézii Šiškovej dať vypracovať a predložiť geometrický plán so
skutočným zameraním obecného pozemku parc.reg. E č. 225/4 o výmere 19 m² (orná
pôda) v k.ú. Sokolníky

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

Uznesenie č. 41/5/2020
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
A. prerokovalo
a) Žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816
47 Bratislava, IČO: 36 361 518, o odkúpenie príp. prenájom alebo bezodplatný prevod
nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci Podhorany, katastrálnom území Sokolníky, a
to novovytvorenej parcely KN-C, parc. č. 193/83 o výmere 38 m², druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria a novovytvorenej parcely KN-C, parc. č. 193/84 o výmere
107 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, vytvorených na základe
geometrického plánu č. 138/2020, ktorý bol vyhotovený dňa 17.09.2020, Miroslavom
Fuskom, Geodetické práce, Malé Zálužie 40, IČO: 34319166, zatiaľ úradne neoverený
Okresným úradom Nitra, katastrálnym odborom, za účelom realizácie
elektroenergetických zariadení, vybudovaných v súvislosti s realizáciou stavby
„NA_Podhorany – Výstavba 21RD + 1x 5B“ na nich.

b) Žiadosť spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816
47 Bratislava, IČO: 36 361 518, o zriadenie vecného bremena, ktorého predmetom je
povinnosť obce Podhorany, ako vlastníka nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci
Podhorany, katastrálnom území Sokolníky, a to novovytvorenej parcely KN-C, parc. č.
193/13 o výmere 400 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, vytvorenej na
základe geometrického plánu č. 138/2020, ktorý bol vyhotovený dňa 17.09.2020,
Miroslavom Fuskom, Geodetické práce, Malé Zálužie 40, IČO: 34319166, zatiaľ
úradne neoverený Okresným úradom Nitra, katastrálnym odborom, strpieť na časti
zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 138/2020,
ktorý bol vyhotovený dňa 17.09.2020, Miroslavom Fuskom, Geodetické práce, Malé
Zálužie 40, IČO: 34319166, zatiaľ úradne neoverený Okresným úradom Nitra,
katastrálnym odborom, t.j. v rozsahu dielu 14 o výmere 27 m², (i) zriadenie a uloženie
elektroenergetických zariadení a (ii) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy,
rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických
zariadení a ich odstránenie, a to v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ako oprávneného
z vecného bremena.
B.schválilo
a) Zámer odplatného prevodu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce podľa § 9a ods.8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nachádzajúcich
sa v obci Podhorany, katastrálnom území Sokolníky, a to novovytvorenej parcely KNC, parc. č. 193/83 o výmere 38 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
a novovytvorenej parcely KN-C, parc. č. 193/84 o výmere 107 m², druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, vytvorených na základe geometrického plánu č.
138/2020, ktorý bol vyhotovený dňa 17.09.2020, Miroslavom Fuskom, Geodetické
práce, Malé Zálužie 40, IČO: 34319166, zatiaľ úradne neoverený Okresným úradom
Nitra, katastrálnym odborom, do vlastníctva spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ako prípad hodný
osobitného zreteľa, a to z dôvodu realizácie verejno-prospešnej stavby na nich, t.j.
elektroenergetického zariadenia, budovaného v súvislosti s realizáciou stavby
„NA_Podhorany – Výstavba 21RD + 1x 5B“.
B. Zriadenie odplatného vecného bremena, ktorého predmetom je povinnosť obce
Podhorany, ako vlastníka nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Podhorany,
katastrálnom území Sokolníky, a to novovytvorenej parcely KN-C, parc. č. 193/13
o výmere 400 m², druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria, vytvorenej na základe
geometrického plánu č. 138/2020, ktorý bol vyhotovený dňa 17.09.2020, Miroslavom
Fuskom, Geodetické práce, Malé Zálužie 40, IČO: 34319166, zatiaľ úradne neoverený
Okresným úradom Nitra, katastrálnym odborom, strpieť na časti zaťaženej
nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 138/2020, ktorý bol
vyhotovený dňa 17.09.2020, Miroslavom Fuskom, Geodetické práce, Malé Zálužie 40,
IČO: 34319166, zatiaľ úradne neoverený Okresným úradom Nitra, katastrálnym
odborom, t.j. v rozsahu dielu 14 o výmere 27 m², (i) zriadenie a uloženie
elektroenergetických zariadení a (ii) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy,
rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických
zariadení a ich odstránenie, a to v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná,
a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ako oprávneného
z vecného bremena. Zmluva o zriadení vecného bremena spolu s určením výšky

odplaty za zriadenie vecného bremena bude odsúhlasená osobitným uznesením
obecného zastupiteľstva obce Podhorany.
..............................................
Mgr. Magdaléna Bogyová
starostka obce
Uznesenie č. 42/5/2020
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
A.prerokovalo
žiadosť JDS Podhorany v zastúpení Annou Grácovou na schválenie zmeny účelu
použitia dotácie z rozpočtu obce pre JDS Podhorany
B.schválilo
zmenu účelu použitia dotácie z rozpočtu obce pre JDS Podhorany
..............................................
Mgr. Magdaléna Bogyová
starostka obce

