ZÁPISNICA
z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhoranoch, konaného
dňa 21.10.2021
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny
Program:
1 - Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov, schválenie programu
2 - Vyhlásenie nastúpenia náhradníka na funkciu poslanca OcZ a zloženie sľubu
3 - Kontrola plnenia uznesení a interpelácií poslancov zo zasadnutia OcZ 29.7.2021
a 25.8.2021
4 - Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
5 - Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2021
6 - Návrh na zahájenie procesu zlúčenia MŠ a ZŠ Podhorany
7 - Prejednanie správ z auditu účtovnej uzávierky a z auditu konsolidovanej účtovnej
závierky
8- Rôzne (stav investičných projektov:MAS Žibrica, Vodozádržné opatrenia, chodník, rozšírenie MŠ
dotácie-fasáda MŠ, žiadosti o NFP
9 - Interpelácie poslancov
10- Diskusia
11- Uznesenie
12- Záver
K bodu 1
Starostka obce Mgr. Magdaléna Bogyová otvorila mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v
Podhoranoch. Privítala prítomných a konštatovala, že nie je prítomný poslanec obecného
zastupiteľstva Jozef Bódi, ktorý sa ospravedlnil z pracovných dôvodov, zasadnutie je schopné
právoplatne sa uznášať a rozhodovať.
Za overovateľov zápisu z rokovania boli navrhnutí poslanci Norbert Kiss a Ing.Marián Ragas, za
členov návrhovej komisie poslanci Ing.Štefan Kňaško a Bc.Mária Kováčová.
Za zapisovateľku bola určená pracovníčka obce Eva Ivančíková.
Hlasovanie:
ZA: 5

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ: 1

Starostka obce dala hlasovať za schválenie programu rokovania OZ.
Hlasovanie:
ZA: 5

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ: 1

K bodu 2 - Vyhlásenie nastúpenia náhradníka na funkciu poslanca OcZ a zloženie sľubu
V ďalšom bode starostka obce informovala, že p. Daniel Bihány dňa 27.08.2021 doručil do podateľne
OcÚ písomné vzdanie sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. Dôvodom jeho rozhodnutia je
jeho nezlučiteľnosť s funkciou štatutára ZŠ Podhorany. Uprázdnenie mandátu poslanca OcZ súvisí so
zánikom mandátu podľa § 25, ods. 2, písm. c) zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. V zmysle § 51 ods. 1 zákona č. 346/1990 o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov nastupuje za poslanca obecného zastupiteľstva ako náhradník ten,

ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa uprázdnil mandát, ale nebol
zvolený za poslanca. Ďalším náhradníkom s najvyšším počtom platných hlasov bola oslovená
Bc.Mária Kováčová. Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch dňa 21.10.2021 vyhlasuje nastúpenie
náhradníka za poslanca obecného zastupiteľstva v Podhoranoch.
Bc.Mária Kováčová zložila zákonom predpísaný sľub v súlade s § 26 Zákona o obecnom zriadení,
podpisom potvrdila jeho písomné vyhotovenie, a tým sa stala dňom 21.10. 2021 poslankyňou OZ
Podhorany.
K bodu 3 - Kontrola plnenia uznesení a interpelácií poslancov zo zasadnutia OcZ 29.7.2021
a 25.8.2021
Kontrolu plnenia uznesení vykonala starostka obce. Konštatovala, že uznesenia sú splnené, resp. sa
priebežne plnia.
K bodu 4 - Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
K tomuto bodu vypracoval dôvodovú správu poslanec OZ Ing.Kňaško, v ktorej uviedol, že poslanci
OcZ dňa 18.6.2020 odvolali hlavnú kontrolórku Ing.Apolóniu Bedeovú z funkcie. Nakoľko došlo
k súdnej žalobe proti uzneseniu obecného zastupiteľstva zo strany hlavnej kontrolórky, poslanci voľbu
nového HK odložili na neurčito. Vzhľadom k tomu, že doposiaľ nebolo na Krajskom súde Nitra
o predmetnej žalobe rozhodnuté a nie je jasný termín rozhodnutia súdu, pokladá za dôležité, aby obec
mala obsadené zákonom všetky dôležité funkcie, a navrhuje vyhlásiť voľbu nového hlavného
kontrolóra. Je si vedomý rizika, že spor môžeme prehrať, ale funkcia hlavnej kontrolórky je potrebná.
Pani starostka uviedla, že v stanovisku právneho zástupcu žalobkyne je uvedené, že obecné
zastupiteľstvo má počkať na rozhodnutie súdu a zdržať sa akéhokoľvek konania smerujúceho k voľbe
nového kontrolóra, čo súvisí aj s vynaložením finančných prostriedkov . Ing.Kňaško uviedol, že
názory právnikov sú rôzne, najjednoduchšie je nevoliť a čakať a nejedná sa o vysokú sumu. Napriek
finančnému riziku, navrhuje vyhlásiť voľbu nového hlavného kontrolóra na 9.12.2021, uviesť vo
výberovom konaní termín podávania prihlášok do 25.11.2021 do 15.30 hod , schváliť komisiu na
posúdenie podaných prihlášok, určiť dátum na otváranie obálok na deň 29.11.2021 o 15.00 hod
komisiou v zložení z predsedu Ing.Štefana Kňaška, členov Mgr.Mariána Ragasa a Norberta Kissa,
stanoviť náležitosti výberového konania s predpokladaným dňom nástupu do zamestnania na deň
13.12.2021 a schváliť rozsah pracovného úväzku – 17%. Ďalej uviedol, že voľba hlavného kontrolóra
je v plnej kompetencii obecného zastupiteľstva, starostka obce nemôže vetovať uznesenie. Iné návrhy
neboli. Starostka obce dala hlasovať za uvedený návrh poslanca Ing.Kňaška.
Hlasovanie:
ZA: 5

PROTI: 1

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ: 1

K bodu 5 - Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2021
V ďalšom bode bol predložený návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/21, ktoré bolo
prerokované finančnom komisiou na pracovnom stretnutí konanom dňa 14.10.2021.
Na zasadnutí OZ poslanec Ing.Kňaško navrhol zmeniť rozpočtové opatrenie, presunúť položku
„Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí – KD S“ v sume 8420,-eur do položky
„Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí – cesty“ a zároveň uznesením poveriť
Komisiu verejného poriadku a životného prostredia a Finančno-hospodársku komisiu na vykonanie
ohliadky strechy KD Sokolníky a následne bude možné upraviť sumu v rozpočte na uvedenú položku.
Pani starostka uviedla, že na streche KD Sokolníky, konkrétne nad miestnosťou klubu dôchodcov
vznikla havarijná situácia, kde na základe poškodenia strechy, došlo k zatečeniu miestnosti

a v dôsledku nasiaknutia kazetového stropu k spadnutiu jeho časti. Bola vykonaná obhliadka
likvidátorom z Komunálnej poisťovne, ktorý vyhodnotil, že havarijný stav nevznikol v dôsledku
živelnej udalosti, ale ide o fyzické poškodenie v dôsledku čoho nie je možné vyplatenie poistného
plnenia. Vzhľadom na havarijný stav bolo potrebné vykonať opravu časti strechy, aby nedošlo
k ďalšiemu poškodeniu stavby. Na základe zisťovania okolnosti poškodenia strechy obec získala
informácie o pohybe žiakov školy, ktorí sa chodili na strechu fotiť. Po krátkej diskusii dala starostka
obce hlasovať za návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č.2/2021, ktorý bol pripravený pred
rokovaním :

Hlasovanie za RO predložené na zasadnutie OZ:
ZA: 0
PROTI: 6
ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ: 1

Uvedený návrh nebol schválený, preto prebehlo hlasovanie za upravený návrh, ktorý predniesol
poslanec Ing.Kňaško
Hlasovanie za upravené RO:
ZA: 6
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ: 1

Následne prebehlo hlasovanie o poverení komisií na vykonanie ohliadky strechy KD Sokolníky dňa
23.10.2021 o 13.00 hod.
Hlasovanie:
ZA: 6

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ: 1

K bodu 6 - Návrh na zahájenie procesu zlúčenia MŠ a ZŠ Podhorany
K tomuto bodu bola vypracovaná dôvodová správa poslancom Ing.Kňaškom. Informoval, že sa jedná
o pomerne zložitý proces pozostávajúci z viacerých krokov, k čomu bola predložená smernica
o postupe procesu zlučovania škôl a školských zariadení. Na zasadnutie OZ bol prizvaný zastupujúci
riaditeľ ZŠ Podhorany Mgr.Daniel Bihány. Uviedol dôvody zámeru spojenia ZŠ a MŠ a poukázal na
to, že je potrebné medzi inštitúciami zlepšiť komunikáciu a organizáciu, zefektívniť riadenie, zjednotiť
smerovanie oboch inštitúcií. Navrhuje zlúčenie škôl nielen z ekonomických dôvodov(šetrením platu
jedného riaditeľa), ale aj na základe podnetov rodičov – občanov našej obce. Po obsiahlej diskusii
o dôvodoch a spôsobe spojenia oboch škôl, dala starostka obce hlasovať o návrhu na schválenie
zámeru spojenia Základnej školy, Sokolníky 8, Podhorany a Materskej školy, Sokolníky 215,
Podhorany do jedného právneho subjektu Základnej školy s Materskou školou.
Hlasovanie:
ZA: 6

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ: 1

K bodu 7 - Prejednanie správ z auditu účtovnej uzávierky a z auditu konsolidovanej účtovnej závierky
Podľa § 16 ods. 3 zák.č. 583/2004 Z.z. je obec povinná dať si overiť účtovnú závierku a dodržiavanie
povinností podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vykonaný v
súlade so zákonom č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite, a ostatnými právnymi normami týkajúcich
sa výkonu auditu platnými v Slovenskej republike, audit konsolidovanej účtovnej závierky k

31.12.2020 , audit súladu konsolidovanej výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za rok
2020, zostavenej podľa § 20 zákona o účtovníctve, overenie požiadaviek zákona č. 583/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Na základe uvedenej zákonnej povinnosti bola
uzavretá zmluva s auditorkou Ing.Helenou Blehovou, ktorá vypracovala a doručila do podateľne
obecného úradu správy nezávislého štatutárneho auditora zo dňa 12.10.2021. Správy v súlade so
zákonom sú zverejnené na internetovej stránke obce. Predložené správy zobrali poslanci na vedomie.
K bodu 8 – Rôzne
Starostka obce informovala o stave investičných zámeroch obce:
MAS Žibrica – Plocha pred kostolom v časti obce Sokolníky
- dňa 22.09.2021 bolo do podateľne obecného úradu doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP
s maximálnou výškou príspevku 23 915,95 eur, právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká
nadobudnutím účinnosti zmluvy, ktorá nám doposiaľ nebola doručená.
Vodozádržné opatrenia v časti obce Mechenice
- do dnešného dňa nemáme vyjadrenie k žiadosti o NFP
Chodník pri ceste III/1664 v obci Podhorany
-bolo ukončené výberové obstarávanie na dodávateľa, víťazná najnižšia ponuka bola 60 190,64 eur od
firmy Erigom
Žiadosť o poskytnutie dotácie na obnovu fasády na budove MŠ Podhorany
-Ministerstvo kultúry SR Bratislava nám zaslalo odpoveď, že rozhodlo nepodporiť reštaurovanie fasád
budovy MŠ
Prístavba a rekonštrukcia MŠ Podhorany
-Dňa 30.08.2021 bola podaná žiadosť o poskytnutie NFP na prístavbu a rekonštrukciu MŠ, so
všetkými požadovanými prílohami
Žiadosti o NFP
-Starostka obce uviedla, že Ministerstvo investícií, reg.rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo dňa
10.8.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych
inštitúcií, na základe ktorej je možné riešiť vybavenie interiéru KD Sokolníky moderným
technologickým zariadením (svetelný systém, zvukový systém, systém pre videoprojekciu, zavedenie
vzduchotechniky, systém na sterilizáciu vzduchu. Termín realizácie projektu je rok 2022 a dátum
predkladania žiadosti je do 30.10.2022. Jednou z požadovaných príloh k predloženiu žiadosti je
potrebné uznesenie OcZ o schválení predloženia žiadosti a spolufinancovania projektu vo výške 5%
z obecných zdrojov – 9 994,77 eur.
Následne prebehlo hlasovanie o schválení predloženia uvedenej žiadosti, zabezpečenia realizácie
projektu, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie a zabezpečenie financovania
prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce
Hlasovanie:
ZA: 6

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

NEPRÍTOMNÍ: 1

Starostka obce oslovila poslancov, či plánujú vyčleniť peniaze z rozpočtu obce na zakúpenie vianočnej
výzdoby našej obce. Poslanci uviedli, že rozpočet obce na tento rok bol schválený, nepočítali s takouto
položkou, môžu sa vyčleniť prostriedky na vianočnú výzdobu pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2022.
Starostka navrhla vyhlásiť súťaž o najkrajšiu vianočnú predzáhradku, ktorú by vyhodnocovala
kultúrna komisia. Podmienky súťaže dopracuje kultúrna komisia . Poslanci OZ súhlasili s uvedeným
návrhom .
K bodu 9 - Interpelácie poslancov
poslanec Ing.Ragas – čoho sa konkrétne týka položka rutinná a štandardná údržba budov, objektov
alebo ich častí uvedená v rozpočtovom opatrení č. 2/2021
-v akom štádiu sa nachádza riešenie opravy mosta za MŠ Podhorany
-kedy bude ukončená stavba optickej siete v obci
-či obec môže podať žiadosť o dotáciu na dobudovanie kanalizačných prípojok
poslanec Kováč – informoval o akcii „Rozlúčka s letom“ , ktorá sa konala v časti obce Sokolníky.
Poďakoval všetkým za pomoc a účasť, a uviedol, že akcia bola vysoko hodnotená. Konštatoval, že
obec by sa mala viac venovať deťom a organizovať pre nich podujatia.
poslanec Patrovič – sa dotazoval na výsledok stretnutia poslancov s predsedom predstavenstva PD
Podhorany p.Jurijom Petrovičom ohľadne zriadenie zberného dvora v areáli PD
poslanec Kiss – kedy prebehne drtenie drevín za železničnou stanicou v Mecheniciach
Starostka obce zodpovedala otázky a dodala, že finančné prostriedky na konanie akcií schvaľuje OZ
v rámci rozpočtu, na základe žiadostí o poskytnutie dotácií na nasledujúci rok.
K bodu 10- Diskusia
Diskusia prebehla počas rokovania zastupiteľstva
K bodu 11- Uznesenie
Návrhová komisia prečítala uznesenia a dala za uznesenia hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
program obecného zastupiteľstva
vzdanie sa funkcie poslanca OcZ p. Mgr.Daniela Bihánya, vyhlásenie nastúpenia náhradníka
kontrolu plnenia uznesení a interpelácie poslancov z OcZ 29.07.2021 a 25.08.2021
vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2021
návrh na poverenie komisie na uskutočnenie obhliadky strechy KD Sokolníky
návrh na zahájenie procesu zlúčenia MŠ a ZŠ Podhorany
správy z auditu účtovnej uzávierky a z auditu konsolidovanej účtovnej závierky
stav investičných projektov obce Podhorany
návrh žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Zvýšenie kvality prostredia KD
Podhorany-Sokolníky“ a výšku spolufinancovania realizovaného projektu

Obecné zastupiteľstvo schválilo :

•
•
•
•
•
•

zapisovateľa a overovateľov zápisnice a návrhovú komisiu
program obecného zastupiteľstva
vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Podhorany na deň 9.12.2021
upravené rozpočtové opatrenie č. 2/2021
zámer spojenia Základne školy, Sokolníky 8, Podhorany a Materskej školy, Sokolníky 215,
Podhorany
žiadosť o NFP za účelom realizácie projektu „Zvýšenie kvality prostredia KD PodhoranySokolníky“ a výšku spolufinancovania realizovaného projektu

Obecné zastupiteľstvo neschválilo :
•

rozpočtové opatrenie č.2/2021

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
•
•
•
•

vzdanie sa funkcie poslanca OcZ p. Mgr.Daniela Bihánya, vyhlásenie nastúpenia náhradníka
Bc.Márie Kováčovej
kontrolu plnenia uznesení a interpelácií poslancov z OcZ 29.07.2021 a 25.08.2021
správy z auditu účtovnej uzávierky a z auditu konsolidovanej účtovnej závierky
stav investičných projektov obce Podhorany

Obecné zastupiteľstvo poverilo:
•

Komisiu verejného poriadku a životného prostredia a Finančno-hospodársku komisiu na
vykonanie ohliadky strechy KD Sokolníky dňa 23.10.2021 o 13.00 hod

K bodu 12- Záver
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a vyhlásila
rokovanie za ukončené.
Mgr. Magdaléna Bogyová
starostka obce Podhorany

Overovatelia: Ing.Marián Ragas

Zapísala:

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

Norbert Kiss

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

Eva Ivančíková

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

