
ZÁPISNICA 

z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Podhoranoch, konaného dňa 24.02.2022 

 

                                    

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

 

dňa 24.02.2022 

o 18,00 hod. v Kultúrnom dome Sokolníky 

 

 

Program zasadnutia: 

 1 -  Otvorenie zasadnutia 

        voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov, 

 2 -   Schválenie programu   

 3 -  Kontrola plnenia uznesení a interpelácií poslancov zo zasadnutia OcZ  09.12.2022  

 4 -  Schválenie výkonu inej zárobkovej činnosti HK obce Podhorany  

       v súlade s § 18 bod 1 zák. č. 369/1990 v zn. nesk. predp. 

 5 -  Prejednanie správy o plnení úloh KPSS obce Podhorany za roky 2020 a 2021 

 6 – Návrh KPSS obce Podhorany na rok y2021 - 2030 

 7 – Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Podhorany na I. polrok 2022  

       a stanovisko HK 

 8 – Prejednanie opakovanej žiadosti Jaroslava Tonku a žiadosti o zrušenie uznesenia    

       č. 64/7/2021 

 9 -  Zlúčenie ZŠ a MŠ – stanovisko predsedu Rady školy pri MŠ a riaditeľky MŠ 

10 - Rôzne 

11 - Interpelácie poslancov 

12 - Diskusia 

13 - Uznesenie 

14 - Záver 

 

K bodu 1  

Otvorenie  zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie 

a zapisovateľa, schválenie programu 

 

Otvorenie zastupiteľstva vykonal zástupca starostky obce p. Ing. Marián Ragas na 

základe poverenia zo dňa 22.02.2022. Privítal prítomných a konštatoval, že sú prítomní 

šiesti poslanci obecného zastupiteľstva, poslanec Ing. Kňaško a HK obce Ing. Maťová 

sa ospravedlnili, zasadnutie je  schopné právoplatne sa uznášať a rozhodovať.  

 

 Za overovateľov zápisnice zástupca starostky obce navrhol poslancov Norberta Kissa 

a Bc. Máriu Kováčovú.. Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Pavel 

Kováč a Jozef Bódi, za zapisovateľku pracovníčka obce Jana Hrobárová. Následne dal 

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

 

Hlasovanie:      

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

 

 



K bodu 2  

Schválenie programu  

  

Zástupca starostky obce pred hlasovaním o programe rokovania dal návrh, aby sa 

z programu rokovania bod č. 3 - Kontrola plnenia uznesení a interpelácií poslancov zo 

zasadnutia OcZ  09.12.2022  z dôvodu neprítomnosti starostky obce vymenil za bod : 

Prejednanie žiadosti ZŠ o zvýšenie finančného pásma. 

 

Hlasovanie za pôvodný program :     

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

 

 

Hlasovanie za upravený program rokovania v tomto znení : 

 

1 -  Otvorenie zasadnutia 

        voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov, 

 2 -   Schválenie programu   

 3 -  Prejednanie žiadosti ZŠ o zvýšenie finančného pásma. 

 4 -  Schválenie výkonu inej zárobkovej činnosti HK obce Podhorany  

       v súlade s § 18 bod 1 zák. č. 369/1990 v zn. nesk. predp. 

 5 -  Prejednanie správy o plnení úloh KPSS obce Podhorany za roky 2020 a 2021 

 6 – Návrh KPSS obce Podhorany na roky 2021 - 2030 

 7 – Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Podhorany na I. polrok 2022  

       a stanovisko HK 

 8 – Prejednanie opakovanej žiadosti Jaroslava Tonku a žiadosti o zrušenie uznesenia    

       č. 64/7/2021 

 9 -  Zlúčenie ZŠ a MŠ – stanovisko predsedu Rady školy pri MŠ a riaditeľky MŠ 

10 - Rôzne 

11 - Interpelácie poslancov 

12 - Diskusia 

13 - Uznesenie 

14 - Záver 

 

  

 

Hlasovanie:      

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

 

 

 

K bodu 3  

Prejednanie žiadosti ZŠ o zvýšenie finančného pásma 

 

Z dôvodu  nárastu cien potravín a energií podala ZŠ Podhorany na obecný úrad dňa 

21.2.2022 žiadosť o zvýšenie finančného pásma. Na základe tejto žiadosti sa spracuje 

Návrh na VZN , ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole, výška finančného príspevku zákonného zástupcu 

dieťa  na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, školskom 

klube detí a čiastočná úhrada nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni , ktoré 

bude v súlade s platnou legislatívou zverejnené po dobu 15 dní a následne predložené 



na schválenie na nasledujúcom OcZ.  

 

Žiadosť ZŠ o zvýšenie finančného pásma berú poslanci OcZ na vedomie. 

 

 

K bodu 4  

Schválenie výkonu inej zárobkovej činnosti HK obce Podhorany  

v súlade s § 18 bod 1 zák. č. 369/1990 v zn. nesk. predp 

 

Dňa 9.12.2021 bola poslancami OcZ zvolená Ing. Anna Maťová do funkcie HK obce 

Podhorany na obdobie 6 rokov s úväzkom 17%. Vzhľadom k tomu, že HK vykonáva 

funkciu HK aj v inej obci,  je potrebné odsúhlasiť v súlade s § 18 bod 1 zák. č. 369/1990 

v zn. nesk. predp. schválenie výkonávania funkcie HK v obci Podhorany pri jej 

hlavnom zamestnaní. 

 

 

 

 

Hlasovanie:      

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

 

 

 

K bodu 5 

Prejednanie správy o plnení úloh KPSS obce Podhorany za roky 2020 a 2021 

 
Podľa § 83 ods.5 písm.f zák. č.448/2008 Z.z. Zákona o sociálnych službách v znení neskor. 

predpisov má obec povinnosť prerokovať a vyhodnotiť plnenie komunitného plánu 

sociálnych služieb obce. Na zasadnutie OZ bola predložená Správa o plnení úloh KPSS obce 

Podhorany za  roky 2020 aj 2021. 

 

Uvedené správy o plnení úloh KPSS obce Podhorany za roky 2020 a 2021 berú 

poslanci na vedomie. 

 

 

 

 

K bodu 6 

Návrh KPSS obce Podhorany na roky 2021 – 2030 

 

Na základe schválenia národných priorít rozvoja sociálnych služieb v roku 2021 

vznikla povinnosť vykonať aktualizáciu dokumentu „Komunitný plán sociálnych 

služieb obce Podhorany 2018-2022“, bol v mesiaci január vypracovaný Návrh KPSS 

obce Podhorany 2021 - 2030  a dňa 14.02.2022 bol zverejnený na webovej stránke. 

Podľa § 83 ods.4 zák. č.448/2008 Zákona o sociálnych službách v znení neskor. 

predpisov má obec povinnosť predložiť návrh komunitného plánu sociálnych služieb 

obce na schválenie obecnému zastupiteľstvu a po schválení  do 15 dní predkladať na 

VÚC. 

 



Hlasovanie:      

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

 

K bodu 7 

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Podhorany na I. polrok 2022  

a stanovisko HK 

 

Hlavnou kontrolórkou obce Podhorany bol vypracovaný a zaslaný na schválenie OcZ 

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Podhorany na 1. polrok 2022. Tento návrh 

bol dňa 3.2.2022 zverejnený na webovej stránke obce a centrálnej úradnej tabuli. 

 

Hlasovanie:      

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

 

 

Zároveň zaslala vyjadrenie k nepredloženiu Správy o výsledkoch kontroly za rok 

2021 v tomto znení : 

V zmysle § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Z.z. O obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavný  kontrolór 

obce predkladá na prerokovanie a vzatie na vedomie obecnému zastupiteľstvu v 

súlade s Plánom kontrolnej činnosti  za predchádzajúci rok 2021,  informatívnu 

správu o výsledkoch kontroly. Nakoľko za rok 2021 sa nevykonala žiadna kontrola, z 

dôvodu absentovania pozície hlavného kontrolóra, predmetná správa nebola 

predložená. 

 

Uvedené vyjadrenie HK Podhorany berú poslanci na vedomie. 

 

 

 

 

K bodu 8 

Prejednanie opakovanej žiadosti Jaroslava Tonku a žiadosti o zrušenie uznesenia    

č. 64/7/2021 

 

Zástupca starostky obce informoval, že obecným zastupiteľstvom bolo prijaté 

uznesenie č. 64/7/2021 zo dňa 09.12.2021, ktoré je v súlade s právnym názorom našej 

advokátskej kancelárie. Nie je dôvod na zmenu rozhodnutia. Predložené materiály berie 

OcZ na vedomie. 

 

 

K bodu 9 

Zlúčenie ZŠ a MŠ – stanovisko predsedu Rady školy pri MŠ a riaditeľky MŠ 

 

Stanovisko Rady školy pri MŠ nebolo predložené, z dôvodu že Rada školy pri MŠ 

zasadala dnes o 16.hodine. Z tohto dôvodu je tento bod presunutý na ďalšie zasadnutie 

OcZ.  

 

 

 

 



K bodu 10 

Rôzne 

V tomto bode neboli predložené návrhy na prerokovanie.  

 

 

 

 

 

K bodu 11 

Interpelácie poslancov 

 

Zástupca starostky obce navrhol, aby z dôvodu neprítomnosti starostky obce boli 

návrhy a požiadavky poslancov prednesené na ďalšom rokovaní OcZ. 

 

 

 

 

 

K bodu 12 

Diskusia 

 

 

p. Ťažár – obec by mala zabezpečiť a zazmluvniť pracovníka na servis kanalizácii 

p. Uhrin -  požiadal o vysvetlenie vety : „Dotácia bola pridelená združeniam, ktoré 

chcú obec spájať a nie rozdeľovať, dotácia nebola pridelená združeniam OZ Sokol 

Podhorany a OZ Alternatíva Podhorany „ 

 

Na rokovanie OcZ prišiel poslanec Ing. Kňaško. 

 

- p. Benc – žiada vysvetlenie: prečo obec nespolupracuje so združeniami? 

                                              prečo boli potrestaní tým, že nespolupracujú s obcou? 

                                              ktoré OZ odmietlo pomoc? 

                                              prečo obec odvrhla OZ? 

                                             ( z dôvodu, že ste sa odmietli zúčastniť    

spoločnej obecnej akcie bez akéhokoľvek vysvetlenia) 

- p. Benc – aké akcie bude robiť obec? Budú oslovené všetky OZ? (Kultúrne leto 

a Vianoce, áno budú oslovené všetky OZ) 

- p. Fülöp – sa opýtal, v akom stave sa nachádza riešenie opravy a údržby cesty, 

o ktorú žiadali v minulom roku (uskutoční sa stretnutie na danom mieste a dohodne sa 

čo ďalej) 

p. Bódi – v novej časti obce nie je rozhlas, dá sa s tým niečo robiť? ( informovať 

občanov iným spôsobom ) 

p. Bališ – akým spôsobom sa dajú odstrániť stromy na verejnom priestranstve, ktoré 

ohrozujú bezpečnosť  ( podať žiadosť na obecný úrad ) 

- p. Benc – sa pýtal na  informácie ohľadne  zlúčenia ZŠ s MŠ 

- p. Bódi – oprava plotu na cintoríne v Sokolníkoch ( uskutoční sa stretnutie ) 

- p.Benc – KD Mechenice, čo ďalej? 

               - v akom riešení je zberný dvor? 

               - povodňové opatrenia ? zatápa domy čo s tým? rúry pod cestou, ktoré treba 

prečistiť.  



               - verejné osvetlenie? ( bolo navrhnuté osvietenie dvoch krátkych ulíc novým 

led osvetlením, poslanec Kňaško navrhol p. Bencovi, aby si prečítal predošlé 

zápisnice ) 

               - aká rekonštukcia a z akých prostiedkov prebehla v ZŠ? 

                 ( zástupca starostky a poslanci OcZ odpovedali na všetky položené otázky)  

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 13 

Uznesenie 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:  

• Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie 

• Upravený program rokovania obecného zastupiteľstva  

• Prejednanie žiadosti ZŠ o zvýšenie finančného pásma 

• Schválenie výkonu inej zárobkovej činnosti HK obce Podhorany  

      v súlade s § 18 bod 1 zák. č. 369/1990 v zn. nesk. predp. 
• Správy o plnení úloh KPSS obce Podhorany za roky 2020 a 2021 

• Návrh KPSS obce Podhorany na roky 2021 - 2030 
• Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Podhorany na I. polrok 2022  

a stanovisko HK 

• Prejednanie opakovanej žiadosti Jaroslava Tonku a žiadosti o zrušenie  uznesenia  č. 

64/7/2021 

 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

 

• Zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie  

• Upravený program rokovania obecného zastupiteľstva 

• Výkon inej zárobkovej činnosti HK obce Podhorany  

      v súlade s § 18 bod 1 zák. č. 369/1990 v zn. nesk. predp. 

• KPSS obce Podhorany na roky 2021 - 2030 
• Plán kontrolnej činnosti HK obce Podhorany na I. polrok 2022  

a stanovisko HK 

 

 

 

 



 

Obecné zastupiteľstvo neschválilo: 

• Program rokovania obecného zastupiteľstva 

 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie: 

 

• Žiadosť ZŠ o zvýšenie finančného pásma 
• Správy o plnení úloh KPSS obce Podhorany za roky 2020 a 2021 

• Opakovanú žiadosť Jaroslava Tonku a žiadosti o zrušenie  uznesenia  č. 64/7/2021 

• Stanovisko HK k nepredloženiu Správy o kontrolnej činnosti za rok 2021 

 

 

 

 

K bodu 13 

Záver 

 

Zástupca starostky obce p. Ing. Marián Ragas poďakoval poslancom za účasť na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva a vyhlásil rokovanie za ukončené.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:    Norbert Kiss                                                   ................................... 

                

                         Bc. Mária Kováčová                                       ................................... 

                        

Zapisovateľka:   Jana Hrobárová                                              …............................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                  Ing. Marián Ragas 

                                                        zástupca starostky obce Podhorany 


