
                                                ZÁPISNICA 
zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

                     v Podhoranoch, konaného dňa 09.12.2021                 

                                    

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

 1 - Otvorenie zasadnutia voľba návrhovej komisie, mandátnej komisie, určenie  

      zapisovateľa a overovateľov, schválenie   programu zasadnutia  

 2 - Voľba HK obce Podhorany 

 3 - Kontrola plnenia uznesení a interpelácií poslancov zo zasadnutia OcZ  21.10.2021   

 4 - Voľba predsedu Komisie školstva, kultúry a športu a voľba člena Komisie na  

     ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

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

     MŠ s účinnosťou  od 19.1.2022  

 6 - Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č.3/2021 

 7 - Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok obce  

 8 - Návrh na vyradenie a odpísanie zmarených investícií obce Podhorany 

 9 - Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2021 o miestnom poplatku za KO a DSO 

10 - Prejednanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Podhorany na rok  

       2022 

11 - Návrh rozpočtu obce Podhorany na roky 2022 – 2024 

12 - Prejednanie žiadostí Ladislava Bališa a Ing.Michaely Chvojkovej a Jaroslava  

       Tonku o odkúpenie obecného pozemku parc.reg.“E“ č.278/1v k.ú. Mechenice    

        evidovanej na LV č.1678 

13 - Prerokovanie prevodu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce novovytvorenej parc.  

        reg.“C“ č.366/2 v prospech žiadateľa Michala Gažiho 

14 - Príkaz starostky obce na vykonanie inventarizácie k 31.12.2021 

15 - Rôzne  

16 - Interpelácie poslancov 

17 - Uznesenie 

18 - Záver 

 

K bodu 1  

Otvorenie zasadnutia, voľba návrhovej komisie, mandátnej komisie, určenie 

zapisovateľa a overovateľov, schválenie programu zasadnutia  

Otvorenie zastupiteľstva uskutočnila starostka obce Mgr. Magdaléna Bogyová. 

Privítala prítomných a konštatovala, že sú prítomní všetci poslanci obecného 

zastupiteľstva, zasadnutie je  schopné právoplatne sa uznášať a rozhodovať. Za 

overovateľov zápisnice starostka obce navrhla Pavla Kováča a Ing. Štefana Kňaška. 

Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí Norbert Kiss a Ing. Marián Ragas, 

mandátna komisia pracuje v zložení Jozef Bódi, Ing. Marián Ragas, Pavel Kováč, za 

zapisovateľku bola určená pracovníčka obce Ing. Nina Jarošová. Starostka obce dala 

hlasovať o schválení overovateľov zápisnice, členoch návrhovej komisie, mandátnej 

komisie a zapisovateľovi. 

 

Hlasovanie:      

ZA: 7                      PROTI: 0                   ZDRŽAL SA: 0           NEPRÍTOMNÍ: 0 

 



Poslanci následne navrhli zmenu programu rokovania a to vynechať ôsmy bod 

rokovania - návrh na vyradenie a odpísanie zmarených investícií obce Podhorany. 

Bude sa o ňom rokovať po oboznámení sa s dokumentáciou. Ostatné body sa 

posúvajú. Starostka obce dala hlasovať o schválení pôvodného programu.  

 

Hlasovanie:      

ZA: 0             PROTI: 6            ZDRŽAL SA: 1(Patrovič)           NEPRÍTOMNÍ: 0 

 

Starostka obce dala hlasovať o schválení upraveného programu.  

 

Program zasadnutia: 

 1 - Otvorenie zasadnutia voľba návrhovej komisie, mandátnej komisie, určenie  

      zapisovateľa a overovateľov, schválenie   programu zasadnutia  

 2 - Voľba HK obce Podhorany 

 3 - Kontrola plnenia uznesení a interpelácií poslancov zo zasadnutia OcZ  21.10.2021   

 4 - Voľba predsedu Komisie školstva, kultúry a športu a voľba člena Komisie na  

     ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

 5 - Zvolenie a delegovanie poslancov –3 zástupcov obce Podhorany do Rady školy  

      pri MŠ s účinnosťou  od 19.1.2022  

 6 - Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č.3/2021 

 7 - Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok obce  

 8 - Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2021 o miestnom poplatku za KO a DSO 

 9 - Prejednanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Podhorany na rok  

       2022 

10 - Návrh rozpočtu obce Podhorany na roky 2022 – 2024 

11 - Prejednanie žiadostí Ladislava Bališa a Ing.Michaely Chvojkovej a Jaroslava  

       Tonku o odkúpenie obecného pozemku parc.reg.“E“ č.278/1v k.ú. Mechenice    

        evidovanej na LV č.1678 

12 - Prerokovanie prevodu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce novovytvorenej parc.  

        reg.“C“ č.366/2 v prospech žiadateľa Michala Gažiho 

13 - Príkaz starostky obce na vykonanie inventarizácie k 31.12.2021 

14 - Rôzne  

15 - Interpelácie poslancov 

16 - Uznesenie 

17 – Záver 

 

Hlasovanie:      

ZA: 7                      PROTI: 0                 ZDRŽAL SA: 0           NEPRÍTOMNÍ: 0 

 

K bodu 2 

Voľba HK obce Podhorany 

Uznesením OcZ č. 43/6/2021 zo dňa 21.10.2021 boli vyhlásené voľby nového 

hlavného kontrolóra obce Podhorany, ktoré sa uskutočnia na dnešnom riadnom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva. Obec Podhorany prijala dve prihlášky uchádzačov 

na funkciu HK obce Podhorany od Ing. Anny Maťovej a Ing. Ota Hodála, obe 

prihlášky spĺňajú kritériá podmienok prihlásenia do výberového konania.  

Pôvodný zámer voľby hlavného kontrolóra tajným hlasovaním poslancov poslanci 

navrhli zmeniť na verejnú formu hlasovania. O tomto návrhu poslanci hlasovali. 

 



Hlasovanie:      

ZA: 7                      PROTI: 0                   ZDRŽAL SA: 0           NEPRÍTOMNÍ: 0 

 

Pán poslanec Vladimír Patrovič vyjadril nesúhlas s týmto bodom, nezúčastní sa tejto 

voľby. Opustil rokovaciu sálu. 

Po úvodných slovách zahájenia voľby HK starostka obce prizvala Ing. Annu Maťovú, 

aby sa v krátkosti predstavila a zodpovedala otázky. Následne sa prezentoval 

a odpovedal na otázky Ing. Oto Hodál. Pristúpilo sa k samotnej voľbe. 

 

Počet prítomných poslancov zúčastnených na hlasovaní - 6 

Počet platných hlasov odovzdaných v 1. kole 

1. Ing. Anna Maťová       ZA 6      PROTI 0      ZDRŽAL SA 0      NEPRÍTOMNÝ 1 

2. Ing. Oto Hodál             ZA 0      PROTI 6      ZDRŽAL SA 0      NEPRÍTOMNÝ 1 

 

Za hlavného kontrolóra obce Podhorany bola zvolená Ing. Anna Maťová. Mandátna 

komisia overuje výsledok hlasovania. Starostka obce oboznámila kandidátov 

s výsledkom voľby a zablahoželala zvolenej hlavnej kontrolórke Ing. Anne Maťovej. 

Po voľbe sa vrátil na rokovanie pán poslanec Vladimír Patrovič. 

 

K bodu 3 

Kontrola plnenia uznesení a interpelácií poslancov zo zasadnutia OcZ  

21.10.2021   

Kontrolu uznesení uskutočnila starostka obce. Konštatovala, že uznesenia sú splnené, 

resp. sa priebežne plnia.  

 

K bodu 4 

Voľba predsedu Komisie školstva, kultúry a športu a voľba člena Komisie na      

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Na základe vzdania sa funkcie poslanca Mgr. Daniela Bihánya a nastúpenia Bc. Márie 

Kováčovej na uvoľnený mandát poslanca je potrebné prehodnotiť zloženie komisií. 

Za predsedu komisie školstva, kultúry a športu bola navrhnutá Bc. Mária Kováčová. 

 

Hlasovanie:      

ZA: 7                      PROTI: 0                   ZDRŽAL SA: 0           NEPRÍTOMNÍ: 0 

 

Do komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

bol navrhnutý namiesto člena Mgr. Daniela Bihánya poslanec Norbert Kiss. 

 

Hlasovanie:      

ZA: 7                      PROTI: 0                   ZDRŽAL SA: 0           NEPRÍTOMNÍ: 0 

 

Finančno-hospodárska komisia bude na návrh  poslancov pokračovať v pôvodnom 

zložení, na základe zvolenia do funkcie hlavnej kontrolórky opúšťa rady komisie Ing. 

Anna Maťová. Uvedené berú poslanci na vedomie. 

 

K bodu 5 

Zvolenie a delegovanie poslancov – 3 zástupcov obce Podhorany do Rady školy 

pri MŠ s účinnosťou  od 19.1.2022  

Na návrh poslanca Ing. Štefana Kňaška boli navrhnutí Norbert Kiss, Bc. Mária 



Kováčová a Ing. Marián Ragas. Starostka dala o návrhu hlasovať. 

 

Hlasovanie:      

ZA: 7                      PROTI: 0                   ZDRŽAL SA: 0           NEPRÍTOMNÍ: 0 

 

K bodu 6 

Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2021  

Poslancom bol predložený návrh rozpočtového opatrenia, ktorý bol čiastočne 

prerokovaný vopred na stretnutí finančnej komisie dňa 11.11.2021 za účasti starostky 

obce, ekonómky a poslancov Norberta Kissa a Ing. Štefana Kňaška. K uvedenému 

rozpočtovému opatreniu tlmočil návrh niektorých poslancov pán poslanec Kňaško, 

ktorí navrhli vypustenie položky rutinná a štandardná údržba budov KD S v sume 

3420 € z dôvodu neoboznámenia poslancov o nutnosti riešenia havarijnej situácie 

strechy kultúrneho domu v Sokolníkoch. Ušetrenú sumu navrhol presunúť do položky 

rutinná a štandardná údržba – cesty. 

 

Hlasovanie:      

ZA: 7                      PROTI: 0                   ZDRŽAL SA: 0           NEPRÍTOMNÍ: 0 

 

K bodu 7 

Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok obce 

Bol podaný návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok obce podľa súpisu, 

ktoré spĺňajú kritériá zásad hospodárenia a zákona o správe daní v oblasti možnosti 

odpísania a odpustenia nedoplatku. Po krátkej diskusii dala starostka obce hlasovať za 

predložený návrh. 

Hlasovanie:      

ZA: 7                      PROTI: 0                   ZDRŽAL SA: 0           NEPRÍTOMNÍ: 0 

 

K bodu 8 

Prerokovanie návrhu VZN č. 1/2021 o miestnom poplatku za KO a DSO 

V rámci rokovania bola navrhnutá zvýšená sadzba poplatku za komunálny odpad pre 

fyzické osoby na 30 EUR na osobu a kalendárny rok z dôvodu  zvýšených nákladov 

obce na odvoz všetkých druhov odpadov. Ani stanovená suma nebude postačovať na 

pokrytie zvýšených nákladov na odvoz odpadov.  O návrhu VZN sa hlasovalo. 

 

Hlasovanie:      

ZA: 7                      PROTI: 0                   ZDRŽAL SA: 0           NEPRÍTOMNÍ: 0 

 

K bodu 9 

Prejednanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Podhorany na rok 

2022 

Poslanec Ing. Štefan Kňaško tlmočil návrh časti poslancov na poskytnutie dotácie 

z rozpočtu obce Podhorany na rok 2022 nasledovným 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€ t.j. v sumách, ktoré boli 

uvedené v podaných žiadostiach. 

Z dôvodu, že chcú podporovať združenia, ktoré chcú obec spájať a nie rozdeľovať, 

dotácia nebola pridelená združeniam OZ Sokol Podhorany a OZ Alternatíva 

Podhorany. Poslanec Jozef Bódi vyjadril dôrazný nesúhlas s uvedeným návrhom.  



Za uvedený návrh sa hlasovalo. 

 

Hlasovanie:      

ZA: 5           PROTI: 2 (Bódi, Patrovič)    ZDRŽAL SA: 0           NEPRÍTOMNÍ: 0 

 

K bodu 10 

Návrh rozpočtu obce Podhorany na roky 2022, 2023, 2024. 

Návrh rozpočtu obce Podhorany na roky 2022, 2023, 2024 bol prerokovaný finančnou 

komisiou dňa 11.11.202, bol zverejnený na stránke obce dňa 11.11.2021 na 

pripomienkovanie. Medzi starostkou obce a poslancami prebehla krátka diskusia 

o predpokladanom zníženom výnose dane, nepredložení návrhu rozpočtu zo strany ZŠ 

Podhorany a o vyznačených zmenách oproti rozpočtu zverejnenému na 

pripomienkovanie. Poslanci nevzniesli žiadne ďalšie otázky a pripomienky 

k rozpočtu. Odborné stanovisko kontrolórky nebolo predložené z dôvodu, že obec 

nemala vo funkcii kontrolórku obce.  Starostka obce dala hlasovať o návrhu rozpočtu 

obce Podhorany na roky 2022, 2023, 2024. 

 

Hlasovanie:      

ZA: 7                      PROTI: 0                   ZDRŽAL SA: 0           NEPRÍTOMNÍ: 0 

 

K bodu 11 

Prejednanie žiadostí Ladislava Bališa a Ing. Michaely Chvojkovej a Jaroslava 

Tonku o odkúpenie obecného pozemku parc.reg.“E“ č.278/1v k.ú. Mechenice 

evidovanej na LV č.1678 

Na základe predložených žiadostí pána Ladislava Bališa a Ing. Michaely Chvojkovej 

a Jaroslava Tonku starostka obce oboznámila poslancov o situácii, poslanci 

diskutovali  o možnosti predaja obecného pozemku, spôsobe predaja a následnom 

postupe. Starostka obce navrhla vykonať priamy predaj s tým, že najskôr bude 

vypracovaný znalecký posudok za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty, následne 

sa zámer zverejní najmenej na 15 dní a určí sa lehota na doručenie cenových ponúk 

záujemcov. Poslanci s uvedeným návrhom súhlasili. 

Hlasovanie:      

ZA: 7                      PROTI: 0                   ZDRŽAL SA: 0           NEPRÍTOMNÍ: 0 

 

K bodu 12 

Prerokovanie prevodu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce novovytvorenej parc.   

reg.“C“ č.366/2 v prospech žiadateľa Michala Gažiho 

Na zastupiteľstve dňa 29.7. 2021 bol schválený spôsob a zámer prevodu uvedenej 

nehnuteľnosti ako prípadu osobitného zreteľa v prospech Michala Gažiho. Na tomto 

zasadnutí je potrebné schváliť samotný prevod a cenu. Po krátkej diskusii poslanci 

navrhli schváliť prevod za cenu 12,50 EUR za m2. 

 

Hlasovanie:      

ZA: 7                      PROTI: 0                   ZDRŽAL SA: 0           NEPRÍTOMNÍ: 0 

 

K bodu 13 

Príkaz starostky obce na vykonanie inventarizácie k 31.12.2021 

Starostka obce predložila poslancom príkaz starostky obce na vykonanie 

inventarizácie k 31.12.2021, na základe ktorého bude vykonaná inventarizácia. 

Uvedené berú poslanci na vedomie. 



 

K bodu 14 

Rôzne 

- starostka obce informovala poslancov, že Krajský dopravný inšpektorát vydal 

formou zápisnice nesúhlasné stanovisko k priechodu pre chodcov v časti obce 

Sokolníky aj napriek tomu, že v stavebnom konaní ten istý KDI vydal k chodníku 

súhlasné stanovisko – pán poslanec Pavel Kováč bude kontaktovať dopravného 

inžiniera 

- starostka obce sa dopytovala, či zasadala rada ZŠ, ktorá mala v rámci zasadnutia 

schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ – správa síce bola predložená,  

ale nebola predmetom rokovania rady ZŠ 

- starostka obce oboznámila poslancov so žiadosťou predsedkyne rady MŠ 

o doplnenie dôvodovej správy k zlúčeniu ZŠ a MŠ o ekonomické, personálne 

a organizačné náležitosti – poslanec Ing. Štefan Kňaško reagoval, že pôvodnú 

dôvodovú správu považuje za dostačujúcu a nebudú ju prepracovávať. 

- poslankyňa Bc. Mária Kováčová sa spýtala, či bola predložená aj Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ – bola predložená 27.10.2021. 

 

K bodu 15 

Interpelácie poslancov 

- poslanec Ing. Štefan Kňaško sa dopytoval na možnosť využitia prostriedkov z MAS 

Žibrica v predpokladanej výške 17000 – 100000 EUR – je možnosť využiť ju na  

zriadenie odbornej učebne alebo na rozšírenie kapacity MŠ. Výslednú sumu a účel 

budeme poznať približne vo februári 2022 po schválení zámeru príslušným 

ministerstvom 

- starostka obce informovala poslancov, že nám bola schválená žiadosť o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku na Vodozádržné  opatrenia vo výške 127263,23 €. 

- starostka obce oboznámila poslancov, že v rámci UMR bola schválená suma 

alokácie pre Obec Podhorany vo výške 211763,51€, ktorá sa bude dať čerpať po 

zverejnení výzvy na určený účel (infraštruktúra, cyklotrasy...) 

- poslanec Ing. Marián Ragas sa dopytoval na projekt KD S a či je možné upratať 

zvyšnú dlažbu pri kostole v Sokolníkoch 

- poslanec Ing. Štefan Kňaško sa spýtal, kedy sa budú montovať rozpery elektrického 

vedenia verejného osvetlenia v časti obce Sokolníky – začiatkom januára 2022. 

 

K bodu 16 

Uznesenie 

Jednotlivé uznesenia obecného zastupiteľstva boli prečítané a schválené pri 

prejednávaní  jednotlivých bodov. 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:  

• voľbu návrhovej komisie, mandátnej komisie, určenie zapisovateľa 

a overovateľov, schválenie programu zasadnutia  

• voľbu hlavného kontrolóra verejnou formou hlasovania 

• voľbu HK obce Podhorany  

• kontrolu plnenia uznesení a interpelácií poslancov zo zasadnutia OcZ  

21.10.2021   

• voľbu predsedu Komisie školstva, kultúry a športu,  výmenu člena Komisie na  

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, 

členstvo vo Finančno hospodárskej komisii 



• zvolenie a delegovanie poslancov – 3 zástupcov obce Podhorany do Rady 

školy pri MŠ s účinnosťou  od 19.1.2022  

• návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2021  

• návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok obce 

• návrhu VZN č. 1/2021 o miestnom poplatku za KO a DSO 

• žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Podhorany na rok 2022 

• návrh rozpočtu obce Podhorany na roky 2022, 2023, 2024. 

• žiadosti Ladislava Bališa a Ing.Michaely Chvojkovej a Jaroslava Tonku 

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

evidovanej na LV č.1678 

• prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve obce novovytvorenej parc.   reg.“C“ 

č.366/2 v prospech žiadateľa Michala Gažiho a cenu 

• príkaz starostky obce na vykonanie inventarizácie k 31.12.2021 

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

• voľbu návrhovej komisie, mandátnej komisie, určenie zapisovateľa 

a overovateľov  

• upravený program rokovania obecného zastupiteľstva 

• voľbu hlavného kontrolóra verejnou formou hlasovania 

• zvolenie hlavnej kontrolórky obce Podhorany Ing. Annu Maťovú 

• predsedu Komisie školstva, kultúry a športu,  výmenu člena Komisie na  

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

• zvolenie a delegovanie poslancov – 3 zástupcov obce Podhorany do Rady 

školy pri MŠ s účinnosťou  od 19.1.2022  

• rozpočtové opatrenie č. 3/2021 v upravenom znení 

• odpísanie nevymožiteľných pohľadávok obce 

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

• žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Podhorany na rok 2022 pre 

občianske združenia  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€.  

• rozpočet obce Podhorany na roky 2022, 2023, 2024. 

• vykonanie priameho predaja EKN parcely č. 278/1 v kú Mechenice s tým, že 

najskôr bude vypracovaný znalecký posudok za účelom stanovenia všeobecnej 

hodnoty, následne sa zámer zverejní najmenej na 15 dní a určí sa lehota na 

doručenie cenových ponúk záujemcov.  

• prevod nehnuteľnosti CKN parcely č.366/2 v kú Sokolníky pánovi Michalovi 

Gažimu a cenu 12,50 EUR za m2 

Obecné zastupiteľstvo neschválilo: 

• pôvodný programu zasadnutia  

• zvolenie hlavného kontrolóra obce Podhorany Ing. Ota Hodála 

• poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Podhorany združeniam Združeniam OZ 

Sokol Podhorany a OZ Alternatíva Podhorany. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

• voľbu HK obce Podhorany poslancami a jej výsledky 

• kontrolu plnenia uznesení a interpelácií poslancov zo zasadnutia OcZ  



21.10.2021   

• Vypustenie členky vo Finančno-hospodárska komisii 

• Príkaz starostky obce na vykonanie inventarizácie k 31.12.2021 

 

 

K bodu 17 

Starostka  obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva 

a vyhlásila rokovanie za ukončené.  

 

Overovatelia:    Pavel Kováč                            bez podpisu 

           

                         Ing. Štefan Kňaško                  bez podpisu 

                        

Zapisovateľka:  Ing. Nina Jarošová                  …............................... 

 

 

 

 

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

                                                                  Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                   starostka obce Podhorany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


