
                                                ZÁPISNICA 
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

                     v Podhoranoch, konaného dňa 25.08.2021                                       
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

 

1 -   Otvorenie zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa  

        a overovateľov, schválenie programu   

2 - Prerokovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na prístavbu MŠ a   

spolufinancovanie 

3 -    Diskusia 

4 -    Uznesenie 

5 -    Záver 

 

K bodu 1  

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie 

a zapisovateľa, schválenie programu 

Otvorenie zastupiteľstva vykonala starostka obce Mgr. Magdaléna Bogyová. Privítala 

prítomných a konštatovala, že zasadnutie je  schopné právoplatne sa uznášať a 

rozhodovať. Za overovateľov zápisnice starostka obce určila Mgr. Daniela Bihánya 

a Ing. Mariána Ragasa. Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí p. Vladimír 

Patrovič a Pavel Kováč, za zapisovateľku Mgr. Bogyová. Starostka obce dala 

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

Hlasovanie:      

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

 

Starostka obce dala hlasovať o schválení programu. 

Hlasovanie:      

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

 

K bodu 2 

Prerokovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na prístavbu MŠ 

a spolufinancovanie 

Starostka obce informovala, že bola spracovaná a dňa 24.08.2021  doručená obci 

projektová dokumentácia ku prístavbe MŠ Podhorany – spracovateľka  Ing. 

Fronková. Termín na podanie žiadosti o NFP je 31.08.2021 . Ku samotnej žiadosti je 

potrebné predložiť prílohy, ktoré podliehajú schváleniu OZ, preto bolo zvolané toto 

mimoriadne zasadnutie OZ. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt 

s názvom „MATERSKÁ ŠKOLA Podhorany - Prístavba a rekonštrukcia “ sa 

predkladá riadiacemu orgánu so sídlom na NSK. V rámci výzvy č. IROP-PO2-

SC221-2021-67 .  Žiadať o finančný príspevok je možné aj na základe skutočnosti, že 

potreba rekonštrukcie a prístavby MŠ je  v súlade s platným územným plánom obce a 

platným programom rozvoja obce.  

Ďalej bola prejednaná výška finančných prostriedkov potrebná na realizáciu projektu. 

Na základe projektovej dokumentácie bol vypracovaný výkaz výmer a predbežný 

rozpočet, kde boli vyčíslené náklady na  dielo v sume 533 389,38€. Požadovaná výška  

NFP  je 256 557,31€, čo je v súlade s manuálom ku uvedenej výzve a prepočtom na 

predpokladaný počet detí (40). Spolufinancovanie projektu je povinné – vo výške 5%, 



čo predstavuje sumu 13508,25€.  Neoprávnené výdavky, ktoré bude potrebné 

zabezpečiť z rozpočtu obce predstavujú sumu 263,323,80 €. Uvedená suma je ale 

predbežná, nakoľko presná suma bude známa až  na základe výsledku verejného 

obstarávania. V prípade úspešnosti našej žiadosti bude potrebné riešiť zabezpečenie  

úverových zdrojov, nakoľko obec nedisponuje uvedeným objemom finančných  

prostriedkov, ktoré sú potrebné na realizáciu diela.    

Návrh povinnej prílohy k žiadosti bol spracovaný vo forme uznesenia, o ktorom 

poslanci OZ následne hlasovali: 

   

Hlasovanie:      

ZA: 5                      PROTI: 0                   ZDRŽAL SA: 1           NEPRÍTOMNÍ: 1 

 

 

K bodu 3 

Diskusia 

V rámci diskusie boli podané informácie k stavu príprav novootváranej triedy MŠ pre 

predškolákov, v objekte základnej školy . 

 

K bodu 4 

Uznesenie 

Návrhová komisia prečítala uznesenie, ktoré bolo schválené v priebehu rokovania OZ. 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:  

• Program rokovania obecného zastupiteľstva 

• Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie  

• Žiadosť o NFP na prístavbu MŠ  

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

• Program rokovania obecného zastupiteľstva 

• Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie  

•  Žiadosť o NFP na prístavbu MŠ a jej spolufinancovanie 

 

K bodu 5 

Starostka  obce poďakovala poslancom OZ za účasť na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva a vyhlásila rokovanie za ukončené.  

 

 

 

Overovatelia:    Mgr. Daniel Bihány                      ................................... 

           

                         Ing. Marián Ragas                        ................................... 

                        

Zapisovateľka:  Mgr. Bogyová                         …............................... 

 

 

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

                                                                  Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                   starostka obce Podhorany 



                                                           Uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhoranoch konaného dňa 25.08.2021 

 

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  prijalo nasledovné 

uznesenia: 

 

                                                   Uznesenie č. 36/5/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, zapisovateľa 

 

B. schválilo   

- overovateľov zápisnice Mgr. Daniela Bihánya a Ing. Mariána Ragasa, návrhovú 

komisiu Vladimíra Patroviča a Pavla Kováča, za zapisovateľku Mgr. Bogyovú.  

 

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

 

                                                   Uznesenie č. 37/5/2021 

 

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. 38/5/2021 

 

- Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

 

- návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom 

„MATERSKÁ ŠKOLA Podhorany - Prístavba a rekonštrukcia “ 

 

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „MATERSKÁ ŠKOLA 

Podhorany - Prístavba a rekonštrukcia“ realizovaného v rámci výzvy č. IROP-PO2-

SC221-2021-67 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom 



zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, ktorého ciele sú v súlade s platným 

územným plánom obce a platným programom rozvoja obce; 

  

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP vo 

výške minimálne 5% v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, tzn. 13 508,25 

EUR;  

 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

 

 

B. schválilo 

 

- predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom 

„MATERSKÁ ŠKOLA Podhorany - Prístavba a rekonštrukcia “ 

 

- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „MATERSKÁ ŠKOLA 

Podhorany - Prístavba a rekonštrukcia“ realizovaného v rámci výzvy č. IROP-PO2-

SC221-2021-67 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom 

zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, ktorého ciele sú v súlade s platným 

územným plánom obce a platným programom rozvoja obce; 

  

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP vo 

výške minimálne 5% v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, tzn. 13 508,25 

EUR;  

 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

 

 

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

                                                                    Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

                                        


