
                                                               Uznesenia 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhoranoch konaného dňa 21.10.2021 

 

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 6. zasadnutí prijalo nasledovné uznesenia : 

 

Uznesenie č. 39/6/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, zapisovateľa 

B. schválilo   

- overovateľov zápisnice Norberta Kissa a Ing. Mariána Ragasa, návrhovú komisiu Ing.Štefana 

Kňaška, Bc.Máriu Kováčovú a zapisovateľku Evu Ivančíkovú.  

 

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

                                                                                                Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                          Starostka obce 

Uznesenie č. 40/6/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- návrh programu  rokovania zasadnutia OZ 

 

B. schválilo  

- program rokovania zasadnutia OZ 

 

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

                                                                                                Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                              Starostka obce 

 

 



Uznesenie č. 41/6/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- vzdanie sa funkcie poslanca OcZ p. Mgr.Daniela Bihánya, vyhlásenie nastúpenia náhradníka 

 

B. berú na vedomie  

- vzdanie sa funkcie poslanca OcZ p. Mgr.Daniela Bihánya, vyhlásenie nastúpenia náhradníka 

Bc.Márie Kováčovej 

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

                                                                                                Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                              Starostka obce 

Uznesenie č. 42/6/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- kontrolu plnenia uznesení a interpelácií poslancov z OcZ 29.07.2021 a 25.08.2021 

 

B. berú na vedomie  

- kontrolu plnenia uznesení a interpelácie poslancov z OcZ 29.07.2021 a 25.08.2021 

 

 

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

                                                                                                Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                              Starostka obce 

Uznesenie č. 43/6/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Podhorany  

 

B. vyhlasuje  

- Voľbu na funkciu „Hlavný kontrolór obce Podhorany“ v zmysle §18a zák.č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v platnom znení  a určuje deň konania voľby 9.12.2021 

 



C. schvaľuje 

 

I. Výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Podhorany v rozsahu 17% pracovného úväzku 

Predpoklady na výkon funkcie:  

• Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie; 

• Bezúhonnosť; 

• Aktívne ovládanie práce na počítači; 

• Znalosť základných noriem samosprávy; 

• Prax v ekonomickej oblasti vítaná 

Náležitosti písomnej prihlášky a požadované doklady: 

• Písomná prihláška bude obsahovať: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého 

pobytu resp. adresa na doručenie na adresu, ktorá nie je zhodná s trvalým pobytom, kontaktné 

údaje: e-mail, telefón, účel podania písomnej prihlášky, 

• Profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície, 

• Úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

• Čestné prehlásenie, že uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2) zákona č.   369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp. že sa jej vzdá do nástupu do funkcie 

hlavného kontrolóra obce, 

• Informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú 

činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré 

vykonávajú podnikateľskú činnosť, 

• Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 

330/2007 Z. z. o registri trestov, 

• Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,  

• Písomný súhlas uchádzača so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na účely vykonania voľby hlavného 

kontrolóra na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Podhorany 

 

II. schvaľuje komisiu na posúdenie podaných prihlášok pre voľbu hlavného kontrolóra obce 

Podhorany v zložení:  

Predseda: Ing.Štefan Kňaško  

1. člen:  Ing.Marián Ragas 

2. člen:  Norbert Kiss 

 

III. schvaľuje postup voľby hlavného kontrolóra obce Podhorany (tvorí prílohu zápisnice) 

 

 

 

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

                                                                                                Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                              Starostka obce 

 

 

 

 



Uznesenie č. 44/6/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č. 2/2021  

 

B. neschválilo 

- rozpočtové opatrenie č. 2/2021 

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

                                                                                                Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                              Starostka obce 

Uznesenie č. 45/6/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- návrh na schválenie upraveného rozpočtového opatrenia č. 2/2021 -2 

 

B. schválilo 

- upravené rozpočtové opatrenie č. 2/2021-2 

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

                                                                                                Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                              Starostka obce 

Uznesenie č. 46/6/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- návrh na poverenie Komisie verejného poriadku a životného prostredia a Finančno-hospodárskej 

komisie na uskutočnenie obhliadky strechy KD Sokolníky 

 

B. poverilo 

- Komisiu verejného poriadku a životného prostredia a Finančno-hospodársku komisiu na 

uskutočnenie obhliadky strechy KD Sokolníky dňa 23.10.2021 o 13.00 hod. 

 

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

                                                                                                Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                              Starostka obce 



 

Uznesenie č. 47/6/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- návrh na zahájenie procesu zlúčenia MŠ a ZŠ Podhorany 

 

B. schválilo 

- zámer spojenia Základnej školy, Sokolníky 8, Podhorany a Materskej školy, Sokolníky 215, 

Podhorany do jedného právneho subjektu  

 

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

                                                                                                Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                              Starostka obce 

Uznesenie č. 48/6/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- stav investičných projektov obce Podhorany 

 

B. berie na vedomie 

- stav investičných projektov obce Podhorany 

 

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

                                                                                                Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                              Starostka obce 

Uznesenie č. 49/6/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom realizácie 

projektu „Zvýšenie kvality prostredia KD Podhorany - Sokolníky“ realizovaného v rámci výzvy 

IROP-PO7-SC77-2021-75 a výšku spolufinancovania realizovaného projektu vo výške 9 994,77 eur. 



 

B. schválilo 

- predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku za účelom realizácie projektu 

„Zvýšenie kvality prostredia KD Podhorany - Sokolníky“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-

SC77-2021-75, ktorého ciele sú v súlade s územným plánom obce a platným programom rozvoja 

obce; 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu pod názvom 

„Zvýšenie kvality prostredia KD Podhorany - Sokolníky“ vo výške 9 994,77 eur 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 

 

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

                                                                                                Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                                                              Starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha k zápisnici 

P O S T U P  

VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE PODHORANY 

• Voľba sa uskutoční dňa 09.12.2021 na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce 

Podhorany.  

• Obecné zastupiteľstvo dňa 21.10.2021 č. uznesenia 43/6/2021 schválilo komisiu na 

posúdenie podaných prihlášok pre voľbu hlavného kontrolóra obce Podhorany v zložení:  

Predseda: Ing.Štefan Kňaško  

1. člen:  Ing.Marián Ragas 

2. člen:  Norbert Kiss 

 

Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná schválená komisia dňa 

29.11.2021 o 15.00 hod. v kancelárii starostky obce Podhorany.  

Na otváraní obálok má právo zúčastniť sa každý prihlásený uchádzač! 

Z otvárania obálok sa vyhotoví komisia zápisnicu. Kandidáti, ktorí budú spĺňať stanovené 

kritéria, budú písomne pozvaní na rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 

dňa 09.12.2021.  Kandidát, ktorý nesplní stanovené kritéria bude z voľby o hlavného 

kontrolóra vylúčený.  

• Voľba hlavného kontrolóra sa riadi podľa § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení. 

• Pred voľbou hlavného kontrolóra sa uskutoční prezentácia kandidátov v poradí ako boli 

doručené prihlášky na Obecný úrad v Podhoranoch.  

• Po ukončení prezentácie, diskusie a otázok bude vykonaný akt voľby hlavného kontrolóra 

tajným hlasovaním poslancov obecného zastupiteľstva.  

• Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov obecného zastupiteľstva (t. j. minimálne 4 poslancov). 

• Ak ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, ešte na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva sa vykoná 2. kolo voľby.  

• Do 2. kola postúpia tí dvaja kandidáti, ktorí získali v 1. kole najväčší počet hlasov.  

• Pri rovnosti hlasov do 2. kola voľby postupujú všetci, ktorí získali najväčší počet hlasov.  

• V 2. kole je zvolený ten kandidát, ktorý získa najväčší počet platných hlasov.  

• Pri rovnosti hlasov v 2. kole voľby sa rozhodne žrebom.  

• Hlavného kontrolóra obecné zastupiteľstvo volí na 6 rokov.  

• Funkčné obdobie sa začína predpokladaným dňom nástupu do zamestnania t. j. 

13.12.2021 

Mgr.Magdaléna Bogyová 

Starostka obce Podhorany 


