ZÁPISNICA
z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Podhoranoch, konaného dňa 09.12.2020
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 26.11.2020
3 - Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2020
4 - Návrh rozpočtu obce Podhorany na roky 2021 - 2023
5 - Žiadosť p.Štefana Sťahela o odkúpenie obecného pozemku
6 - Rôzne
7 - Interpelácie poslancov
8 - Diskusia
9 - Uznesenie
10 - Záver
K bodu 1
Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľov, návrhovej komisie a zapisovateľa,
schválenie programu
Otvorenie zastupiteľstva vykonala starostka obce Mgr. Magdaléna Bogyová. Privítala
prítomných a konštatovala, že sú prítomní piati poslanci obecného zastupiteľstva, páni
poslanci Kňaško a Kiss ospravedlnili svoju neúčasť zo zdravotných dôvodov,
zasadnutie je schopné právoplatne sa uznášať a rozhodovať. Za overovateľov
zápisnice starostka obce určila Jozefa Bódiho a Daniela Bihánya. Za členov návrhovej
komisie boli navrhnutí Marián Ragas a Pavel Kováč, za zapisovateľku pracovníčka
obce Ing. Nina Jarošová. Starostka obce dala hlasovať o schválení overovateľov
zápisnice, členov návrhovej komisie, zapisovateľa.
Hlasovanie:
ZA: 5

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ: 2

Starostka obce pred hlasovaním o programe rokovania vysvetlila, že do programu
rokovania nezaradila bod, ktorý na predošlom zasadnutí OZ navrhol p. Bihány z
dôvodu, že medzičasom požiadal o vypustenie bodu „Zlúčenie ZŠ s MŠ“ z programu
rokovania. P.Bihány objasnil, že na základe zistení, nie je zmena štruktúry žiadnou
ekonomickou výhodou. Starostka obce dala hlasovať o schválení programu.
Hlasovanie:
ZA: 5

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ: 2

K bodu 2
Kontrolu uznesení vykonala starostka obce. Konštatovala, že uznesenia sú splnené,
resp. sa priebežne plnia.

K bodu 3
Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2020
Poslancom bol predložený návrh rozpočtového opatrenia, ktorý bol vopred
prerokovaný na stretnutí finančnej komisie dňa 3.12.2020. K uvedenému
rozpočtovému opatreniu sa vyjadril pán poslanec Bihány, ozrejmil finančnú situáciu
v základnej škole, po vykonaní analýzy príjmov a výdavkov školy k 9.12.2020
požiadal o dofinancovanie nákladov vo výške cca 4000 EUR. Poslanci sa dohodli, že
na účely krytia uvedenej čiastky sa znížia výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu
budov, objektov a častí KD. Je potrebné predložiť rozpis výdavkov na jednotlivé
súčasti školy. V prípade pokrytia nákladov dohodovacím konaním, nebudú ďalšie
prostriedky poskytnuté.
Hlasovanie:
ZA: 5

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ: 2

K bodu 4
Návrh rozpočtu obce Podhorany na roky 2021, 2022, 2023,
Návrh rozpočtu obce Podhorany na roky 2021, 2022, 2023 bol prerokovaný finančnou
komisiou dňa 4.11.2020 a dňa 3.12.2020. Na základe požiadavky členov finančnej
komisie zo dňa 3.12.2020 bola suma určená pre dotácie z rozpočtu obce navýšená na
3000 € (zvýšenie o 1225 €), výdavky na údržbu budov priestorov a objektov obce
znížené o 500 €, špeciálne služby znížené o 225 € a výdavky na údržbu ciest znížené
o 500 €. Medzi poslancami prebehla krátka diskusia, nevzniesli žiadne ďalšie
pripomienky k rozpočtu. Odborné stanovisko kontrolórky nebolo predložené
z dôvodu, že obec momentálne nemá vo funkcii kontrolórku obce. Starostka obce
dala hlasovať o návrhu rozpočtu obce Podhorany na roky 2021, 2022, 2023.
Hlasovanie:
ZA: 5

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ: 2

K bodu 5
Žiadosť p.Štefana Sťahela o odkúpenie obecného pozemku.
Na základe žiadosti pána Sťahela sa poslanci OZ na predošlom rokovaní obecného
zastupiteľstva dohodli na vykonaní obhliadky na pozemku p.č. 259 v k.ú. Mechenice.
Po obhliadke vyjadrili nesúhlas s odpredajom uvedenej novovytvorenej parcely 271/7.
Starostka obce dala hlasovať o zámere prevodu uvedenej nehnuteľnosti vo vlastníctve
obce Podhorany.
Hlasovanie:
ZA: 0

PROTI: 5

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ: 2

K bodu 6
Rôzne
- starostka obce informovala poslancov, že podľa záverov z rokovania PZO sa
v zmysle novely zákona o odpadoch, účinnej od 01.01.2021 zber kuchynského
odpadu nebude riešiť samostatnými zbermi. Pôvodne zamýšľaný nákup kompostérov
do každej domácnosti v obci je finančne náročný (cca 13000€), čo by sa následne
muselo preniesť do poplatkov za odpady. Samostatné stojiská kontajnerov v obci by
vyvolali ďalšie náklady na separovaný zber. Navrhované riešenie je rozšíriť vývoz bio
odpadu aj počas zimných mesiacov, súčasne sa posilní vývoz plastov a papiera.

Všetky uvedené opatrenia by mali smerovať ku značnému zníženiu objemu
komunálneho odpadu, ktorého zber, likvidácia a uloženie na skládku je najdrahšia,
v dôsledku čoho sa musia navyšovať poplatky občanom obce. Po zavezení skládky,
ktorú v súčasnosti využívame, narastú enormne poplatky za odpady a preto je
v našom záujme produkovať čo najmenej komunálneho odpadu a dôslednejšie
separovať.
- starostka obce ďalej oboznámila poslancov o možnosti pristúpenia k UMR udržateľný mestský rozvoj a to podpisom memoranda o spolupráci na príprave.
Ozrejmila základné skutočnosti ohľadom významu pristúpenia k UMR. Poslanci
súhlasili s účasťou obce v UMR a odporučili starostke obce podpísať memorandum
o spolupráci.
Hlasovanie:
ZA: 5

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ: 2

- starostka obce oboznámila poslancov o žiadosti poslancov pána Bódiho a pána
Patroviča zo dňa 3.12.2021 na zapracovanie sumy 15000 € na rekonštrukciu oplotenia
cintorína v Sokolníkoch do rozpočtu obce Podhorany na rok 2021. Poslanci sa zhodli,
že je potrebné vykonať obhliadku, určiť rozsah a nevyhnutnosť prác. Vzhľadom
k schválenému rozpočtu obce sa žiadosť sa bude riešiť rozpočtovým opatrením
v roku 2021.
- starostka obce požiadala poslancov OZ, aby boli v budúcom roku rozpočtovým
opatrením vyčlenené pre obec finančné prostriedky na zorganizovanie Mikuláša.
V tomto roku boli finančné prostriedky na akciu pridelené občianskemu združeniu
Bahorec pri ZŠ Podhorany. Vzhľadom k tomu, že si žiadne združenie nepožiadalo
o dotáciu na organizovanie Mikuláša v roku 2021, aby táto akcia bola znova
organizovaná obcou. Poslanci nemali námietky.
K bodu 7
Interpelácie poslancov
- p. Bihány sa dotazoval, či bude spracované koncoročné číslo Podhoranského
spravodaja – bude treba zabezpečiť príspevky do spravodaja do 20.12.2020
- p. starostka pripomenula žiadosť pána Gráca o ochranu stromu v Sokolníkoch –
vykoná sa obhliadka stromu a zistia sa možnosti ochrany stromu na CHKO, ŠOP
- p. Ragas sa informoval ohľadom výpadku verejného osvetlenia – navrhol vykonať
obhliadku miest pri vedení, následne vyzvať občanov na opílenie stromov, ktoré
spôsobujú pri vetre skraty na vedení verejného osvetlenia
- p. Kováč – kedy budú osadené spomaľovače na Pažiti pri detskom ihrisku
- p. Kováč - či je možné zaslať vyjadrenie obce k žalobe kontrolórky
K bodu 8
Diskusia
Diskusia z hľadiska neúčasti verejnosti na zasadnutí OZ neprebehla.
K bodu 9
Uznesenie
Člen návrhovej komisie prečítal uznesenia obecného zastupiteľstva, o ktorých sa
v priebehu rokovania rozhodovalo.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:
•
•
•
•
•
•

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
Program rokovania obecného zastupiteľstva
Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2020
Návrh rozpočtu obce Podhorany na roky 2021, 2022, 2023,
Žiadosť pána Štefana Sťahela o odkúpenie obecného pozemku.
pristúpenie k UMR - udržateľného mestského rozvoja podpisom memoranda
o spolupráci

Obecné zastupiteľstvo schválilo:
•
•
•
•
•

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
Program rokovania obecného zastupiteľstva
Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2020
Návrh rozpočtu obce Podhorany na roky 2021, 2022, 2023,
pristúpenie k UMR - udržateľného mestského rozvoja podpisom memoranda
o spolupráci

Obecné zastupiteľstvo neschválilo:
• Žiadosť pána Štefana Sťahela o odkúpenie obecného pozemku.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
• Kontrolu plnenia uznesení a interpelácií zo dňa 26.11.2020
K bodu 10
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva
a vyhlásila rokovanie za ukončené.
Overovatelia: Jozef Bódi
Daniel Bihány
Zapisovateľka: Ing. Nina Jarošová

...................................
...................................
…...............................

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

Uznesenia
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhoranoch konaného dňa 09.12.2020
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. 55/7/2020
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
A. prerokovalo
- určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, zapisovateľa
B. schválilo
- overovateľov zápisnice Jozefa Bódiho a Daniela Bihánya, návrhovú komisiu
Mariána Ragasa a Pavla Kováča, zapisovateľku Ing. Ninu Jarošovú,
...............................................
Mgr. Magdaléna Bogyová
Starostka obce
Uznesenie č. 56/7/2020
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
A. prerokovalo
- navrhnutý program rokovania zasadnutia
B. schválilo
- program rokovania zasadnutia
…..................................................
Mgr. Magdaléna Bogyová
Starostka obce
U z n e s e n i e č. 57/7/2020
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
A. prerokovalo
- návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2020
B. schválilo
- rozpočtové opatrenie č. 3/2020
…..................................................
Mgr. Magdaléna Bogyová
Starostka obce

U z n e s e n i e č. 58/7/2020
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
A. prerokovalo
- návrh rozpočtu obce Podhorany na roky 2021, 2022, 2023
B. schválilo
- rozpočet obce Podhorany na roky 2021, 2022, 2023.
…..................................................
Mgr. Magdaléna Bogyová
Starostka obce
U z n e s e n i e č. 59/7/2020
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
A. prerokovalo
- žiadosť p.Štefana Sťahela o odkúpenie obecného pozemku.
B. neschválilo
- žiadosť p.Štefana Sťahela o odkúpenie obecného pozemku.
…..................................................
Mgr. Magdaléna Bogyová
Starostka obce
U z n e s e n i e č. 60/7/2020
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
A. prerokovalo
- pristúpenie k UMR - udržateľného mestského rozvoja a podpis memoranda
o spolupráci
B. schválilo
- súhlas s účasťou obce Podhorany v území Udržateľného mestského rozvoja Nitra
ako integrovaného mestského strategicko-plánovacieho regiónu na programové
obdobie 2021-2027 a odporúča starostovi podpísať Memorandum o spolupráci na
príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja Nitra
v zmysle predloženého materiálu.

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

