
                                                Uznesenia 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhoranoch konaného dňa 09.12.2021 

 

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. 50/7/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- voľbu návrhovej komisie, mandátnej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov  

B. schválilo   

- voľbu návrhovej komisie Norbert Kiss a Ing. Marián Ragas, členov mandátnej 

komisie Jozef Bódi, Ing. Marián Ragas, Pavel Kováč, určenie zapisovateľa Ing. Nina 

Jarošová a overovateľov Pavol Kováč a Ing. Štefan Kňaško 

 

 

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

 

Uznesenie č. 51/7/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- program rokovania zasadnutia 

B. neschválilo  

- program rokovania zasadnutia                                                       
       ….................................................. 

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

 

Uznesenie č. 52/7/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

-upravený program rokovania zasadnutia s vypusteným bodom 8 

B. schválilo  

- upravený program rokovania zasadnutia s vypusteným bodom 8 

 

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

 



Uznesenie č. 53/7/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- voľbu hlavného kontrolóra verejnou formou hlasovania 

B. schválilo  

- voľbu hlavného kontrolóra verejnou formou hlasovania                                                         

            

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

 

                                                   Uznesenie č. 54/7/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- voľbu hlavného kontrolóra obce Podhorany 

B. schválilo  

- voľbu hlavného kontrolóra obce Podhorany – Ing. Annu Maťovú 

 

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

Uznesenie č. 55/7/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- voľbu hlavného kontrolóra obce Podhorany 

B. neschválilo  

- voľbu hlavného kontrolóra obce Podhorany – Ing. Oto Hodál 

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

 

                                            U z n e s e n i e  č. 56/7/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- voľbu predsedu Komisie školstva, kultúry a športu 

B. schválilo  

- voľbu predsedu Komisie školstva, kultúry a športu – Bc. Mária Kováčová 

 

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

 



U z n e s e n i e  č. 57/7/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- zmenu člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov 

B. schválilo  

- zmenu člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov - namiesto Mgr. Daniela Bihánya poslanec Norbert Kiss. 

 

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

 

 

U z n e s e n i e  č. 58/7/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- zvolenie a delegovanie poslancov –3 zástupcov obce Podhorany do Rady školy pri  

  MŠ s účinnosťou  od 19.1.2022 

B. schválilo  

- zvolenie a delegovanie poslancov - zástupcov obce Podhorany do Rady školy pri  

  MŠ s účinnosťou  od 19.1.2022 - Norbert Kiss, Bc. Mária Kováčová a Ing. Marián    

  Ragas   

                                                                                     

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

                                          Mgr. Magdaléna Bogyová 

        Starostka obce 

U z n e s e n i e  č. 59/7/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- návrh rozpočtového opatrenia č.3  

B. schválilo  

- rozpočtové opatrenie č.3 v upravenom stave - vypustenie položky rutinná 

a štandardná údržba budov KD S v sume 3420 €, presun do položky rutinná 

a štandardná údržba – cesty. 

 

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

 

 

 

 

 



U z n e s e n i e  č. 60/7/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok obce 

B. schválilo  

- návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok obce: 

Jozef Orolín 190/2011F/1 v sume 50,40 EUR - poplatok za komunálny odpad 

Jozef Orolín 190/2013F/1 v sume 56,00 EUR - poplatok za komunálny odpad 

Miroslav Koleda 400044/2013P/1 v sume37,99 EUR-  poplatok za komunálny odpad 

 

 

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

 

                                       

 

 

U z n e s e n i e  č. 61/7/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- návrh VZN č. 1/2021 o miestnom poplatku za KO a DSO 

B. schválilo  

- VZN č. 1/2021 o miestnom poplatku za KO a DSO – sadzba poplatku za komunálny 

odpad pre fyzické osoby na 30 EUR na osobu a kalendárny rok 

 

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

 

                                       U z n e s e n i e  č. 62/7/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Podhorany na rok 2022 

B. schválilo  

- poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Podhorany na rok 2022 združeniam - Jednota 

dôchodcov na Slovensku ZO Podhorany vo výške 1200€, OZ Ľudový spevokol 

Žibrica vo výške 800€, Spolku vinohradníkov a priateľov dobrého vína Podhorany 

Mechenice vo výške 1200€ a OZ Bahorec vo výške 1740€.  

C. neschválilo  

-poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Podhorany združeniam Združeniam OZ Sokol 

Podhorany a OZ Alternatíva Podhorany. 

 

 

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 



U z n e s e n i e  č. 63/7/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- návrh rozpočtu obce Podhorany na roky 2022, 2023, 2024  

B. schválilo  

- rozpočet obce Podhorany na roky 2022, 2023, 2024 

 

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

 

U z n e s e n i e  č. 64/7/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A. prerokovalo 

- žiadosti Ladislava Bališa a Ing.Michaely Chvojkovej, a Jaroslava Tonku, o   

  odkúpenie obecného pozemku reg.“E“ parc.č.278/1 o výmere 242 m² v k.ú.  

  Mechenice, evidovanej na LV 1678 ako orná pôda, 

 

 

B. schválilo 

-zámer a spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce priamym predajom 

podľa § 9a ods. 1 písm. c a ods. 5 zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov 

 

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 

 

 

U z n e s e n i e  č. 65/7/2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch 

A.prerokovalo 

prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve obce podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nachádzajúcej sa v obci 

Podhorany, katastrálne územie Sokolníky a to novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 

366/2, druh pozemku – zastavaná plocha, o výmere 104 m², podľa GP č. 143/2021 zo 

dňa 04.11.2021 vyhotovenom Ing.Štefanom Hudákom GEO-EKON, s.r.o., Ulica 

poľovníkov 4583/4, 949 01 Nitra, úradne overenom Okresným úradom Nitra, 

katastrálnym odborom dňa 29.11.2021 pod č. G1-1718/2021, do vlastníctva Michala 

Gažiho nar.20.07.1985, bytom Nitra, Pekná 443/8, 949 01  Nitra, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa z dôvodov, že sa jedná o priľahlý pozemok k nehnuteľnostiam vo 

vlastníctve žiadateľa, sú súčasťou oploteného pozemku odo dňa jeho kúpy, keďže mu 

v takomto stave bol predaný, obcou nie je využívaný, je zastavaný a ide o malú 

výmeru, t.j. iný spôsob prevodu by bol hospodársky neefektívny zo strany obce, 

administratívne náklady obce na prevod by boli vyššie, ako samotná hodnota 

predávaného pozemku. 

 



B.schválilo 

prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve obce podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nachádzajúcej sa v obci 

Podhorany, katastrálne územie Sokolníky a to novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 

366/2, druh pozemku – zastavaná plocha, o výmere 104 m², podľa GP č. 143/2021 zo 

dňa 04.11.2021 vyhotovenom Ing.Štefanom Hudákom GEO-EKON, s.r.o., Ulica 

poľovníkov 4583/4, 949 01 Nitra, úradne overenom Okresným úradom Nitra, 

katastrálnym odborom dňa 29.11.2021 pod č. G1-1718/2021, do vlastníctva Michala 

Gažiho nar.20.07.1985, bytom Nitra, Pekná 443/8, 949 01  Nitra, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa z dôvodov, že sa jedná o priľahlý pozemok k nehnuteľnostiam vo 

vlastníctve žiadateľa, sú súčasťou oploteného pozemku odo dňa jeho kúpy, keďže mu 

v takomto stave bol predaný, obcou nie je využívaný, je zastavaný a ide o malú 

výmeru, t.j. iný spôsob prevodu by bol hospodársky neefektívny zo strany obce, 

administratívne náklady obce na prevod by boli vyššie, ako samotná hodnota 

predávaného pozemku, a to za cenu 12,50 EUR m² , t.z. slovom spolu 1300 EUR 

jedentisíctristo eur. 

 

 

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

                                                                   Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                           Starostka obce 


