
ZÁPISNICA 

z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Podhoranoch, konaného dňa 14.04.2021 

 

                                    

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  9.12.2020 a    

      11.02.2021 

 3 - Prerokovanie žiadosti Terézie Šiškovej – zámer prevodu nehnuteľnosti 

      v k.ú.Sokolniky 

 4 - Prerokovanie žiadosti ZsDS v zast. Pavla Vargu - zámer prevodu nehnuteľnosti 

      v k.ú. Sokolníky 

 5 - Žiadosť p.Pavla Strapka o prenájom pozemku v k.ú. Sokolníky 

 6 - Žiadosť o novú cestnú komunikáciu v k.ú. Mechenice 

 7 - Žiadosť p.PhDr.Ivana Tótha o stanovisko obecného zastupiteľstva 

 8 - Návrh poslanca na zvýšenie platu starostke obce 

 9 - Prerokovanie riešenia odvádzania vôd dažďovou kanalizáciou 

10 - Návrh OZ Za Hôrkou na uzatvorenie kúpnej zmluvy 

11 - Rôzne (Zberný dvor) 

12 - Interpelácie poslancov 

13 - Diskusia 

14 - Uznesenie 

15 - 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 je prítomný poslanec 

Mgr.Bihány, ktorý sa ospravedlnil z dôvodu PN. Prítomní boli šiesti poslanci obecného 

zastupiteľstva, zasadnutie je  schopné právoplatne sa uznášať a rozhodovať. 

 

         Za overovateľov zápisnice boli  navrhnutí poslanci Ing.Štefan Kňaško a Norbert 

Kiss, za členov návrhovej komisie poslanci Jozef Bódi a Ing.Marián Ragas, za 

zapisovateľku pracovníčka obce Eva Ivančíková. Následne dala starostka obce 

hlasovať o schválení overovateľov zápisnice, členov návrhovej komisie a zapisovateľa. 

 

Hlasovanie:      

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

 

 

Hlasovanie za  program rokovania : 

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



Poslanec Ing.Kňaško požiadal o zmenu programu a navrhol vyradiť bod 9 z programu 

a zaradiť do tohto bodu prerokovanie zberného dvora. 

Hlasovanie za upravený program rokovania v tomto znení v tomto znení: 

Program zasadnutia: 

 1 - Otvorenie zasadnutia 

       voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov, schválenie 

      programu   

 2 - Kontrola plnenia uznesení a interpelácií poslancov zo zasadnutia OcZ  9.12.2020 a    

      11.02.2021 

 3 - Prerokovanie žiadosti Terézie Šiškovej – zámer prevodu nehnuteľnosti 

      v k.ú.Sokolniky 

 4 - Prerokovanie žiadosti ZsDS v zast. Pavla Vargu - zámer prevodu nehnuteľnosti   

      v k.ú. Sokolníky 

 5 - Žiadosť p.Pavla Strapka o prenájom pozemku v k.ú. Sokolníky 

 6 - Žiadosť o novú cestnú komunikáciu v k.ú. Mechenice 

 7 - Žiadosť p.PhDr.Ivana Tótha o stanovisko obecného zastupiteľstva 

 8 - Návrh poslanca na zvýšenie platu starostke obce 

 9 - Prerokovanie riešenia zberného dvora 

10 - Návrh OZ Za Hôrkou na uzatvorenie kúpnej zmluvy 

11 - Rôzne 

12 - Interpelácie poslancov 

13 - Diskusia 

14 - Uznesenie 

15 - Záver 

 

Hlasovanie:      

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

 

K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesení a interpelácie poslancov z OcZ 09.12.2020 

a 11.02.2021 

 

         Kontrolu uznesení a interpelácií uskutočnila starostka obce. Konštatovala, že 

uznesenia  sú splnené. Z rokovania OcZ dňa 09.12.2020  bola žiadosť Ing. Gráca o 

ochranu  stromu v Sokolníkoch presunutá, z dôvodu vykonania tvaromiestnej 

obhliadky stromu. Nutnosť obhliadky bola konštatovaná aj v prípade riešenia situácie 

ohľadne drevín v obci zasahujúcich do vedenia verejného osvetlenia a spôsobujúcich 

jeho výpadok. Členovia komisie životného prostredia sa dohodli na vykonaní  

obhliadky na  sobotu 17.04.2021 o 9.00 hod. Starostka obce požiadala  aj o vykonanie 

obhliadky koryta potoka Hunták, z dôvodu podnetu občanov, ktorí upozornili na 

navážanie zeminy do toku, v ktorom sa nachádza aj rúra čiastočne už zahádzaná 

zeminou. 

Na základe schváleného uznesenia o likvidácii kuchynského odpadu prostredníctvom 

biokontajnerov sa  Ing.Kňaško dotazoval  - kedy sa začne s realizáciou a požiadal 

o upovedomenie občanov. Starostka obce informovala, že občania budú vopred 

informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu, cez webovú stránku obce o zmene 

zvozového kalendára od 1.7.2021. 

 



K bodu 3 - Prerokovanie žiadosti T. Šiškovej – zámer prevodu nehnuteľnosti 

v k.ú.Sokolniky 

 

Dňa 2.9.2020 podala do podateľne OÚ Podhorany p. Šišková žiadosť o odkúpenie 

obecného pozemku nachádzajúceho sa v obci Podhorany, katastrálne územie 

Sokolníky, a to parc. reg. „E“ č. 225/4, ktorý tvorí prístupovú cestu k jej rodinnému 

domu,  je oplotený a dlhodobo užívaný jej rodinou. Ku svojej žiadosti nepredložila 

geometrický plán. 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť horemenovanej dňa 17.9.2020 s tým, že 

nemajú námietky s vysporiadaním pozemku a odporučilo žiadateľke predložiť overený 

GP so skutočným zameraním parcely. 

Žiadateľka doručila do podateľne OÚ overený GP dňa 24.3.2021, z ktorého vyplýva, 

že  výmera novovytvorenej parc. reg. „C“ č.225/19, k.ú. Sokolníky je 43 m². 

Žiadosť bola prerokovaná a obecné zastupiteľstvo rozhodovalo o   schválení  zámeru  

prevodu uvedeného majetku obce do vlastníctva žiadateľky.  V zmysle platnej 

legislatívy ide o prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že sa  jedná o zastavaný 

pozemok, ktorý tvorí prístupovú cestu k  rodinnému domu, obcou nie je  využívaný, je 

dlhodobo užívaný žiadateľkou a vzhľadom na  malú výmeru pozemku, by bol  iný 

spôsob prevodu  neefektívny zo strany obce. 

 

Hlasovanie: 

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

 

K bodu 4 - Prerokovanie žiadosti ZsDS v zast. Pavla Vargu - zámer prevodu 

nehnuteľnosti v k.ú. Sokolníky 

 

Dňa 17.9.2020 bol na zasadnutí OcZ uznesením č.41/5/2020 v bode A/ schválený 

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 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 ako prípad hodný osobitného zreteľa. GP nebol ešte úradne 

overený OÚ Nitra, katastrálnym odborom. 

Schválený zámer bol  zverejnený na internetovej stránke obce a súčasne na úradnej 

tabuli v lehote 15 dní, počas ktorej neboli obci doručené žiadne pripomienky. 

Dňa 9.12.2020 bol obci doručený už úradne overený GP č. 138/2020, z ktorého bolo 

zistené, že parc. č. 193/84 má výmeru 118m², čiže došlo k zmene výmery parcely. 

S ohľadom na vyššie uvedené bolo potrebné opätovne prerokovať a schváliť zámer 

prevodu a prijať nové  uznesenie.   

Ing.Ragas navrhol schváliť zámer prevodu iba parcely KN-C, parc.č. 193/83 o výmere 

38 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a parcelu KN-C, parc.č. 193/84 

o výmere 118 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria dať do prenájmu. Po 

krátkej diskusii dala starostka obce hlasovať o predloženom návrhu Ing.Ragasa. 

 

Hlasovanie:    

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

 

 

 



K bodu 5 - Žiadosť p.Pavla Strapka o prenájom pozemku v k.ú. Sokolníky 

 Žiadosť Pavla Strapka, bytom Sokolníky 6, Podhorany, v ktorej žiadal 

o prenájom nehnuteľného majetku – časti pozemku parc. č. 95/1 o výmere 80 m², druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Sokolníky, evidovaného na LV č.1065, vo 

vlastníctve obce Podhorany. Na pozemku plánuje umiestniť plechový 

sklad, unimobunku a využívať pozemok  na skladovanie stavebných materiálov, 

náradia a parkovanie stavebného stroja. Starostka obce upozornila na skutočnosť,  že 

v prípade  schválenia  žiadosti, sa obmedzí prístup ku  zvyšnej časti parcely, ktorú obec 

udržiava kosením. 

 Na základe miestnej obhliadky a  informácií z katastra nehnuteľností bolo 

zistené, že rodina Strapkových už v súčasnosti užíva časť obecného pozemku bez 

vysporiadania. 

Poslanec Patrovič bol toho názoru, že umiestnenie stavebných strojov, materiálu, 

stavebnej techniky, skladu a unimobunky sa nehodí pri areáli Základnej školy a pri 

vstupe do obce. 

Po diskusii k tomuto bodu poslanci navrhli, aby p.Strapko požiadal o nájom časti 

parcely reg. „E“ č.321/1 evidovanej na LV č. 1313, vo vlastníctve obce Podhorany, kde 

nebude pôsobiť rušivo a nebude prekážkou . 

Starostka obce dala hlasovať  o žiadosti p. Strapka 

Hlasovanie:      

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

 

K bodu 6 - Žiadosť o novú cestnú komunikáciu v k.ú. Mechenice 

 

V ďalšom bode bola prejednaná žiadosť občanov časti obce Mechenice,  o vybudovanie 

novej cestnej komunikácie vedúcej k ich rodinným domom z dôvodu, že cesta je 

v dezolátnom stave, s hlbokými výmoľmi. Ide o komunikáciu, ktorá vedie 

k vinohradom v časti obce Mechenice  a rozhľadni nad obcou. V súčasnosti sa stav 

komunikácie zhoršil  aj vzhľadom k prebiehajúcej výstavbe nových rodinných domov. 

Vo svojej žiadosti poukázali na skutočnosť, že každoročne cestu svojpomocne 

opravujú, čo je však vzhľadom na jej súčasný zlý stav nepostačujúce. 

Poslanec Kováč vzhľadom k prebiehajúcej výstavbe nových rodinných domov v tejto 

časti navrhol, aby sa výstavba novej cesty riešila po ukončení výstavby  domov. 

Starostka obce uviedla, že v roku 2017 bola vypracovaná cenová  ponuka na opravu 

tejto časti miestnej komunikácie, na sumu 26.500€. Navrhla dočasné upravenie drťou 

a prevalcovaním v teplejšom období. 

Ing. Kňaško požiadal, aby na dočasnú opravu komunikácie bola vypracovaná cenová 

ponuka a   následne sa v rozpočte obce vyčlení čiastka na opravu.  Po zistení ceny 

opravy, navrhol zorganizovať osobné stretnutie so žiadateľmi a  poskytnúť im 

informácie ohľadne možností  obce pri riešení problému. Starostka obce uviedla, že v 

rozpočte obce je každý rok vyčlenená čiastka na opravu komunikácií. 

Poslanci upozornili, že vzhľadom na nastavený systém financovania obcí, je v podstate 

nereálne realizovať rozsiahlejšie rekonštrukcie obecných komunikácií. Ak dochádza 

k väčším opravám tak len na štátnych cestách, resp. cestách spravujúcich VÚC. 



Rovnako tak čiastka vyčlenená v rozpočte ani zďaleka nesiaha k sume uvedenej vo 

vypracovanej cenovej ponuke z roku 2017. 

 

 

 

K bodu 7 - Žiadosť PhDr.Ivana Tótha o stanovisko obecného zastupiteľstva 

 

Spolu s ostatnými materiálmi na rokovanie obecného zastupiteľstva bol poslancom OZ 

zaslaný list PhDr.Ivana Tótha, v ktorom  požiadal o stanovisko obecného zastupiteľstva 

k jeho otvorenému listu,  formou uznesenia. Žiadal o zjednanie nápravy s nájomcom 

pôdy, ktorým je Poľnohospodárske družstvo Podhorany, aby tento obrábal ornú pôdu 

ako sa obrábala do konca 20. storočia, zlikvidoval porast, prehĺbil potok, ohradil 

pozemok - je to jediný spôsob ako zabrániť lesnej zveri prístup k súkromným 

pozemkom. 

 Starostka obce oboznámila poslancov so zisteniami ohľadne pretrvávajúceho 

problému s lesnou zverou. Tlmočila vyjadrenia poľovného združenia, reakciu  konateľa 

PD a rovnako aj závery s tvaromiestnej obhliadky, o ktorú požiadala správcu vodného 

toku. Pri obhliadke bol prítomný aj žiadateľ - p. Tóth. 

Po obsiahlej diskusii k danej problematike, nedošlo ku konkrétnemu vyriešeniu  

žiadosti, nakoľko obec nie je vlastníkom uvedených parciel. Žiadateľovi bude zaslaná 

písomná odpoveď s vyjadreniami Poľnohospodárskeho družstva a Správy Povodia 

Dolnej Nitry. 

 

 

K bodu 8 - Návrh poslanca na zvýšenie platu starostke obce 

 

Na základe poslaneckého návrhu bol zaradený do programu rokovania návrh na 

zvýšenie platu starostke obce Podhorany o 10 %, nakoľko od začiatku volebného 

obdobia má základný plat a pracovné povinnosti si plní na veľmi dobrej úrovni. Ing. 

Kňaško oslovil predkladateľa návrhu p. Patroviča o predloženie finančných podkladov 

k predloženému návrhu – o akej sume ideme hlasovať. Pán poslanec Patrovič nemal 

pripravené konkrétne čísla – sumy, ktoré by boli výdavkom obecného rozpočtu. Ing. 

Kňaško predložil poslancom analýzu predkladaného zvýšenia mzdy. Zo zákona 

definovaný plat starostov, v našom prípade pre rok 2021: 2,2 násobok priemernej 

mesačnej mzdy za predchádzajúci rok 1.133€, čo je 2.492,60€ (výška platov starostov 

je verejne dostupná informácia). Dopad na rozpočet obce po navrhovanom zvýšení by 

bol + 4.044€ na rok.  V rámci krátkej diskusie bolo konštatované, že výpočet platu 

starostu je viazaný na mzdu v národnom hospodárstve, takže k úprave - rastu platu 

dochádza zo zákona a to od začiatku funkčného obdobia o 18,77%.  Ďalej nedochádza 

k napĺňaniu zámerov obce, jedným z dôvodov je aj pandemická situácia. Starostka obce 

dala hlasovať za uvedený návrh 

 

Hlasovanie:      

ZA: 2                      PROTI: 4                   ZDRŽAL SA: 0           NEPRÍTOMNÍ: 1 

 

 

 K bodu 9 - Prerokovanie riešenia zberného dvora 

 

Tento bod bol zaradený do programu rokovania na základe žiadosti poslanca Pavla 

Kováča, ktorý požiadal poslanca Ing. Kňaška o prečítanie interpelácií týkajúcich sa 



zberného dvora z roku 2020. Starostka obce reagovala, že všetko, čo bolo v rámci 

rokovania obecného zastupiteľstva dohodnuté, bolo splnené a OZ bolo o výsledku 

informované. Predstaviteľ PD medzičasom informoval poslancov, že žiadosti 

Obecného úradu neporozumel a že očakáva konkrétny návrh. P.Kováč požiadal 

o opätovné zaslanie žiadosti poľnohospodárskemu družstvu , k možnosti využitia ich 

pozemku na vybudovanie zberného dvora, v ktorej bude presne uvedený hlavný účel 

zberného dvora, konkr. skládka stavebného odpadu s následným drvením. K žiadosti je 

potrebné predložiť návrh nákresu zberného dvora s osvetlením. Poslanci sa osobne 

stretnú na mieste s tým, že poslanec Ing.Ragas nakreslí pôdorys zámeru zberného dvora 

na konkrétnej parcele vo vlastníctve poľnohospodárskeho družstva. Následne obec 

dohodne osobné stretnutie s konateľom PD. Poslanec Kiss požiadal o preposlanie 

návrhu žiadosti. Pani starostka uviedla, že PD sa písomne vyjadrilo, že nesúhlasia 

s umiestnením zberného dvora v priestoroch PD, avšak nebránia sa stretnutiu, kde sa 

pokúsia nájsť alternatívne riešenie na zriadenie zberného dvora (s týmto vyjadrením 

boli poslanci oboznámení na rokovaní OcZ dňa 17.9.2020 a navrhli iniciovať stretnutie 

s p.Petrovičom z PD Podhorany). Starostka pozvala p. Petroviča na dnešné rokovanie 

OcZ, ktorý sa však ospravedlnil z dôvodu dodržiavania protipandemických opatrení. 

Podľa poslanca Kováča je PD otvorené komunikácii, stačí predložiť konkrétny návrh – 

nákres  a zrealizovať stretnutie. Pán Poslanec Kováč navrhuje začať s bioodpadom, 

ktorý je aktuálne skladovaný na stanici a drobným stavebným odpadom. S tým, že je 

ochotný osobne počas otváracích hodín zberného dvora pomáhať. 

 

 

K bodu 10 - Návrh OZ Za Hôrkou na uzatvorenie kúpnej zmluvy 

 

Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy v prospech obce Podhorany k stavebnému 

objektu „Tlaková kanalizácia“ a „Tlakové kanalizačné prípojky“ predložilo OZ Za 

Hôrkou, so sídlom Mechenice 222, Podhorany v zastúpení Mgr.Mariánom Jarošom dňa 

6.4.2021. Vodná stavba v k.ú. Mechenice bola realizovaná na základe povolenia 

Okresného úradu Nitra, odboru starostlivosti o ŽP ako súčasť stavby „Podhorany – 

výstavba inžinierskych sietí pre 13 RD“. Ide o súhlasné stanovisko k prevzatiu 

uvedeného objektu do majetku a správy obce po predložení právoplatného 

kolaudačného rozhodnutia. 

 

Hlasovanie:      

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

 

K bodu 11 - Rôzne 

 

Starostka obce oboznámila poslancov 

-s haváriou – poškodením potrubia na výtlačnom kanalizačnom potrubí vo vlastníctve 

obce Podhorany, ktorá je osadená na konzolách bočnej konštrukcie mosta v lokalite 

k.ú. Výčapy – Opatovce 

-o nepripojenej kanalizačnej prípojke a nízkych faktúrach za stočné v niektorých 

domácnostiach 



-so zámerom vyhlásenia výberového konania na riaditeľa ZŠ Podhorany 

-o nízkom stave detí nastupujúcich do 1.ročníka ZŠ Podhorany v tomto roku a na 

základe údajov s evidencie obyvateľov obce, sa situácia nezlepší ani v najbližšom 

období 

-o zaslaní výzvy na predloženie cenovej ponuky k vypracovaniu jednoduchej štúdie na 

rozšírenie kapacity MŠ 

-s podmienkami na podanie žiadosti o dotáciu na rozšírenie kapacity MŠ 

-o stave prebiehajúceho stavebného povolenia k stavbe Chodník pri ceste III/1664 

v obci Podhorany v časti obce Sokolníky od kultúrneho domu smerom k zastávke 

(poslanci požiadali o zaslanie vyjadrenia z Regionálnej správy ciest k tomuto projektu 

po jeho doručení na obecný úrad) 

-o vypracovaní a zaslaní žiadosti na Ministerstvo kultúry na rekonštrukciu fasády MŠ 

-o projektoch na zabudovanie pitných fontán, ktoré majú byť umiestnené na detských 

ihriskách v časti obce Sokolníky aj Mechenice (poslancom budú preposlané projekty). 

 

 

K bodu 12 - Interpelácie poslancov 

 

poslanec Ing.Kňaško: 

-v akom stave je projekt MAS Žibrica ohľadom rekonštrukcie chodníka a miestnej 

komunikácie pri Coop Jednote a priestoru pred kostolom? 

- či je možné požiadať o ďalšiu dotáciu na dokončenie rozhlasu? 

 

poslanec Ing.Ragas: 

-navrhol zakúpiť dve kalibrované meradlá, ktoré by sa nainštalovali do problémových 

domácností s nízkym odpočtom stočného a zistiť reálny stav vypúšťaných splaškových 

vôd 

-požiadal o predloženie reštaurátorského výskumu MŠ z roku 2020 

-v akom stave je budovanie optickej siete telekomu? 

-upozornenie pre vodičov motorových vozidiel parkujúcich na verejnej zeleni 

a komunikáciách 

-zabezpečiť stavebnú firmu na opravu havarijného stavu mostu za materskou školou 

- výzva na predkladanie projektových zámerov - žiadostí o dotáciu LEADER NSK 

2021 do 3.3.2021? 

 

Pani starostka zodpovedala všetky otázky. 

 

poslanec Kováč: 

-považuje za nezodpovedné, že p.starostka nezaradila do bodu rokovania zberný dvor 

a tento bod bol zaradený do bodu Rôzne až po jeho opätovnej žiadosti 

- podal podrobnú informáciu o výpadku verejného osvetlenia  v časti obce Mechenice 



7x a v časti obce Sokolníky 19x s uvedením presných dátumov v roku 2020 a 2021 

-odvoz drte-štrku z Pažite z dôvodu, že je neúčelná a nedá sa použiť na opravu cesty 

-vysadiť nový strom po vykopaní kaukazskej jedle na Pažiti, ktorá je úplne suchá, 

prípadne žiada o zakúpenie zelenej farby, že ju namaľuje. 

-namontovať značku v lokalite Pažiť, pri spomaľovacích prahoch s označením 

„Spomaľovací prah“ 

-poďakoval členkám Žibrice, ktoré mu pomohli vyčistiť detské ihrisko na Pažiti 

 

poslanec Kiss: 

-požiadal o zakúpenie značiek Slepá ulica v počte cca 5 ks s následným osadením 

v časti Mechenice a Sokolníky 

-obmedziť vodičom aj cyklistom obchádzanie spomaľovacieho prahu na Pažiti, ktorí 

prechádzajú po zeleni  - výsadbou krovín, prípadne inou prekážkou  pri krajoch cesty 

 

starostka obce: 

-do programu nebol zaradený bod ohľadom zberného dvora z dôvodu, že  p.Jurij 

Petrovič z PD Podhorany ospravedlnil svoju neúčasť na rokovaní OcZ dňa 14.04.2021 

a teda nie je možné v rámci rokovania prijať záväzné stanoviská 

-výpadok osvetlenia  je z dôvodu prerastajúcich stromov do elektrického vedenia, ktoré 

hlavne pri silných vetroch spôsobujú skrat vedenia 

-asfaltová drť bola objednaná do časti Sokolníky aj  Mechenice, avšak podľa vyjadrenia 

šoféra bola na žiadosť poslanca Pavla Kováča dovezená len na Pažiť 

-poďakovala všetkým občanom, ktorí sa podieľajú na úprave a čistení verejných 

priestranstiev nielen v lokalite Pažiť, nakoľko obec má len jedného pracovníka na pol 

úväzku na verejno-prospešné práce 

-v časti Pažiť je určená náhradná výsadba dvoch stromov druhu Jedľa, po ich dodaní 

resp. zakúpení budú vysadené na miesto kaukazskej jedličky 

 

K bodu 13 – Diskusia 

 

Diskusia prebehla v rámci rokovania jednotlivých bodov. 

 

 

K bodu 14 – 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 19.12.2020 

a 11.02.2021 

• Žiadosť p. Terézie Šiškovej 

• Žiadosť ZsDS v zastúpení Pavla Vargu 

• Žiadosť Pavla Strapka 

• Žiadosť občanov o novú cestnú komunikáciu v časti obce Mechenice 



• Žiadosť PhDr.Ivana Tótha o stanovisko obecného zastupiteľstva 

• Návrh poslanca obecného zastupiteľstva o zvýšenie platu starostke obce 

• Zberný dvor 

• Návrh OZ Za Hôrkou na uzatvorenie kúpnej zmluvy 

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

 

• Zapisovateľa, overovateľov zápisnice, členov návrhovej komisie  

• Upravený program rokovania obecného zastupiteľstva 

• Zámer prevodu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce v prospech Terézie Šiškovej 

• Zámer prevodu nehnuteľnosti a prenájmu pozemku vo vlastníctve obce v pro-

spech ZsDS a.s., Čulenova 6, 816 47  Bratislava  

• Návrh OZ Za Hôrkou na uzatvorenie kúpnej zmluvy 

 

Obecné zastupiteľstvo neschválilo: 

• Program rokovanie obecného zastupiteľstva 

• Prenájom obecného pozemku v prospech žiadateľa Pavla Strapka 

• Návrh na zvýšenie platu starostke obce 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

 

• Kontrolu plnenia uznesení a interpelácie poslancov z OcZ 09.12.2020 

a 11.02.2021 

• Žiadosť občanov o novú cestnú komunikáciu v časti obce Mechenice 

• Žiadosť PhDr.Ivana Tótha  

• Podanie žiadosti o vyjadrenie  na PD Podhorany k umiestneniu zberného 

dvora na ich pozemku po predložení nákresu 

 

K bodu 15 – Záver 
 
Starostka  obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

a vyhlásila rokovanie za ukončené.  

 

 

Overovatelia:    Ing.Štefan Kňaško                                         ................................... 

 

                          Norbert Kiss                                                  ................................... 

                        

Zapisovateľka:   Eva Ivančíková                                             …...............................                                                                                              

 

 

 

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

                                                                      Mgr. Magdaléna Bogyová 
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