UZNESENIA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Podhoranoch konaného dňa 14.04.2021
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. 4/2/2021
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
A. prerokovalo
overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a zapisovateľku
B. schválilo
overovateľov zápisnice – Ing.Štefan Kňaško, Norbert Kiss
návrhovú komisiu – Ing.Marián Ragas, Jozef Bódi
zapisovateľka – Eva Ivančíková

................................................
Mgr. Magdaléna Bogyová
starostka obce
Uznesenie č. 5/2/2021
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
A. prerokovalo
program rokovania obecného zastupiteľstva
B. neschválilo
program rokovania obecného zastupiteľstva

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

Uznesenie č. 6/2/2021
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. 7/2/2021
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
A. prerokovalo
kontrolu plnenia uznesení a interpelácií poslancov z OcZ 09.12.2020 a 11.02.2021
B. berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení a interpelácií poslancov z OcZ 09.12.2020 a 11.02.2021
................................................
Mgr. Magdaléna Bogyová
starostka obce
Uznesenie č. 8/2/2021
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
A. prerokovalo
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 novovytvorenej parcely reg. „C“
č. 225/19, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 43 m², vytvorenej na
základe geometrického plánu č. 45/2020, ktorý bol vyhotovený spoločnosťou Geogroup s.r.o., Jelenecká 43B, 949 01 Nitra, IČO: 52591514 dňa 16.11.2020, autorizačne
overený Ing. Jozefom Ondrejkovom dňa 16.11.2020 a úradne overený Okresným
úradom Nitra, katastrálnym odborom dňa 16.12.2000, pod číslom G1-2680/2000, do
vlastníctva Terézie Šiškovej, nar. 18.12.1951, bytom Sokolníky 45, 951 46 Podhorany
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 novovytvorenej parcely reg. „C“
č. 225/19, druh pozemku: zastavané plochy a nádvorie, o výmere 43 m², vytvorenej na

základe geometrického plánu č. 45/2020, ktorý bol vyhotovený spoločnosťou Geogroup s.r.o., Jelenecká 43B, 949 01 Nitra, IČO: 52591514 dňa 16.11.2020, autorizačne
overený Ing. Jozefom Ondrejkovom dňa 16.11.2020 a úradne overený Okresným
úradom Nitra, katastrálnym odborom, dňa 16.12.2000, pod číslom G1-2680/2000, do
vlastníctva Terézie Šiškovej, nar. 18.12.1951, bytom Sokolníky 45, 951 46 Podhorany
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodov, že sa jedná o zastavaný pozemok ,
ktorý tvorí prístupovú cestu k jej rodinnému domu, obcou nie je využívaný, je
dlhodobo užívaný vlastníčkou a ide o malú výmeru, t.j. iný spôsob prevodu by bol
hospodársky neefektívny zo strany obce
................................................
Mgr. Magdaléna Bogyová
starostka obce
Uznesenie č. 9/2/2021
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
A. prerokovalo
zámer 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 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 118 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, úradne overený Okresným úradom Nitra, katastrálnym odborom, dňa
09.12.2020, pod číslom G1-2686/2020, 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.schválilo
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,
vytvorenej na základe geometrického plánu č. 138/2020, ktorý bol vyhotovený dňa
17.09.2020, Miroslavom Fuskom, Geodetické práce, Malé Zálužie 40, IČO: 34319166,
úradne overený Okresným úradom Nitra, katastrálnym odborom, dňa 09.12.2020, pod
číslom G1-2686/2020, 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, t.j. elektroenergetického
zariadenia, budovaného v súvislosti s realizáciou stavby „NA_Podhorany – Výstavba
21RD + 1x 5B“

C.schválilo
zámer odplatného prenájmu novovytvorenej parcely KN-C, parc. č. 193/84 o výmere
118 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, úradne overený
Okresným úradom Nitra, katastrálnym odborom, dňa 09.12.2020, pod číslom G12686/2020, 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, t.j. elektroenergetického zariadenia,
budovaného v súvislosti s realizáciou stavby „NA_Podhorany – Výstavba 21RD + 1x
5B“

................................................
Mgr. Magdaléna Bogyová
starostka obce
Uznesenie č. 10/2/2021
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
A. prerokovalo
žiadosť Pavla Strapka PS REAL Estate, IČO:43706061 so sídlom Sokolníky 6, 951 46
Podhorany, o dlhodobý prenájom časti obecného pozemku evidovaného na liste
vlastníctva č. 1065, katastrálne územie Sokolníky, parcely registra „C“, parcelné číslo
95/1, druh zastavaná plocha a nádvorie, a to vo výmere 80m2 z celkovej výmery
6514m2 z dôvodu užívania pozemku na stavebnú činnosť
B.neschválilo
dlhodobý prenájom časti obecného pozemku parcely registra „C“, parcelné číslo 95/1,
druh zastavaná plocha a nádvorie, evidovaného na liste vlastníctva č. 1065, katastrálne
územie Sokolníky
C.odporučilo
žiadateľovi podať žiadosť o prenájom iného pozemku vo vlastníctve obce Podhorany

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

Uznesenie č. 11/2/2021
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
A.prerokovalo
žiadosť občanov o novú cestnú komunikáciu v časti obce Mechenice
B.berie na vedomie
žiadosť občanov o novú cestnú komunikáciu v časti obce Mechenice
..............................................
Mgr. Magdaléna Bogyová
starostka obce
Uznesenie č. 12/2/2021
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
A.prerokovalo
žiadosť PhDr.Ivana Tótha
B.berie na vedomie
žiadosť PhDr.Ivana Tótha
..............................................
Mgr. Magdaléna Bogyová
starostka obce
Uznesenie č. 13/2/2021
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
A.prerokovalo
návrh na zvýšenie platu starostke obce
B.neschválilo
zvýšenie platu starostke obce
..............................................
Mgr. Magdaléna Bogyová
starostka obce
Uznesenie č. 14/2/2021
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
A.prerokovalo
zberný dvor na pozemku vo vlastníctve PD Podhorany

B.berie na vedomie
podanie žiadosti o vyjadrenie na PD Podhorany k umiestneniu zberného dvora na ich
pozemku po vypracovaní pôdorysu nákresu zberného dvora

..............................................
Mgr. Magdaléna Bogyová
starostka obce
Uznesenie č. 15/2/2021
Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch
A.prerokovalo
návrh OZ Za Hôrkou, Podhorany 222, 95146, Slovenská republika, IČO: 51060566,
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), Registrový úrad:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Registračné číslo: VVS/1-900/90-51745,
konajúceho predsedom združenia Mgr. Marián Jaroš, ako výlučného vlastníka
stavebného objektu SO 02 Tlaková kanalizácia v rozsahu SO 02.01 Tlaková
kanalizácia, Vetva „TK“ – HDPE D63 – 187,2 m, Vetva „TK1“ – HDPE D63 – 149,1
m a SO 02.02 Tlakové kanalizačné prípojky – 13 ks o celkovej dĺžke 46,6 m (iba
pripojenia s navŕtavacím pásom), ktorý je súčasťou stavby „Podhorany – výstavba
inžinierskych sietí pre 13 RD“ v obci Podhorany, k. ú. Mechenice na parcelách
špecifikovaných v rozhodnutí Okresného úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné
prostredie č. OU-NR-OSZP3-2020/003035-021 zo dňa 12.08.2020, na odpredaj
predmetného stavebného objektu do výlučného vlastníctva obce Podhorany, a to za
kúpnu cenu 1,- EUR.
B. schválilo
nadobudnutie majetku - stavebného objektu SO 02 Tlaková kanalizácia v rozsahu SO
02.01 Tlaková kanalizácia, Vetva „TK“ – HDPE D63 – 187,2 m, Vetva „TK1“ – HDPE
D63 – 149,1 m a SO 02.02 Tlakové kanalizačné prípojky – 13 ks o celkovej dĺžke 46,6
m (iba pripojenia s navŕtavacím pásom), ktorý je súčasťou stavby „Podhorany –
výstavba inžinierskych sietí pre 13 RD“ v obci Podhorany, k. ú. Mechenice na
parcelách špecifikovaných v rozhodnutí Okresného úradu Nitra, odbor starostlivosti o
životné prostredie č. OU-NR-OSZP3-2020/003035-021 zo dňa 12.08.2020, formou
uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi výlučným vlastníkom predmetného stavebného
objektu OZ Za Hôrkou, Podhorany 222, 95146, Slovenská republika, IČO: 51060566,
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.), Registrový úrad:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Registračné číslo: VVS/1-900/90-51745,
konajúce predsedom združenia Mgr. Marián Jaroš, ako predávajúcim a obcou
Podhorany ako kupujúcim, a to za kúpnu cenu 1,- EUR.

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

