
ZÁPISNICA 
z mimoriadneho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

v Podhoranoch, konaného dňa 09.05.2022 

                                    

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

 

 1  -   Otvorenie zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa   a overovateľov,   

 2  -   Schválenie programu  rokovania OZ 

 3 -    Schválenie VZN č. 1/2022   

 4 -    Delegovanie poslancov OZ za členov do Rady školy pri ZŠ Podhorany  

 5 -    Rôzne  

 6 -    Interpelácie poslancov  

 7  -   Uznesenie 

 8  -   záver 

 

K bodu 1  

Otvorenie zasadnutia, voľba návrhovej komisie a zapisovateľa 

Otvorenie zastupiteľstva vykonala starostka obce Mgr. Magdaléna Bogyová. Privítala 

prítomných a konštatovala, že sú prítomní 4 poslanci obecného zastupiteľstva, t.j. nadpolovičná 

väčšina a  OZ  je  schopné právoplatne sa uznášať a rozhodovať. Za overovateľov zápisnice 

boli navrhnutí p. Pavel Kováč a Norbert Kiss. Za  členov návrhovej komisie boli navrhnutí p. 

Vladimír Patrovič a Jozef Bódi.  Zápisnicu zo zasadnutia vyhotoví starostka obce. Starostka 

obce dala hlasovať o schválení zapisovateľa, overovateľov zápisnice a  členov návrhovej 

komisie. 

 

Hlasovanie:      

ZA: 4                      PROTI: 0                   ZDRŽAL SA: 0           NEPRÍTOMNÍ: 3 

 

K bodu 2 

Starostka obce dala hlasovať o schválení programu rokovania obecného zastupiteľstva    

 

Hlasovanie:      

ZA: 4                      PROTI: 0                 ZDRŽAL SA: 0           NEPRÍTOMNÍ: 3 

 

K bodu 3 

Starostka obce objasnila, že mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva  bolo zvolané na 

základe potreby schváliť VZN č.1/2022, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, výška finančného príspevku zákonného 

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

klube detí a čiastočná úhrada nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. Úprava VZN sa 

vykonala na základe žiadosti ZŠ v Podhoranoch o prechod z 1.finančného pásma na nákup 

potravín na 3. finančné pásmo a to na základe zvýšenia cien energií a cien potravín. V súlade 

s platnou legislatívou bol návrh VZN zverejnený na pripomienkovanie na internetovej stránke 

obce. Potrebné kvórum na schválenie VZN je 3/5 väčšinou poslancov prítomných na zasadnutí 

OZ. Účinnosť VZN nadobúda dňom 01.06.2022. 

 



 

Hlasovanie:      

ZA: 4                      PROTI: 0                   ZDRŽAL SA: 0           NEPRÍTOMNÍ: 3 

 

 K bodu 4 

Delegovanie poslancov OZ za členov  Rady školy pri ZŠ Podhorany  

Dňom 02.05.2022 skončilo funkčné obdobie Rady školy pri ZŠ Podhorany. Členmi rady sú 

štyria poslanci obecného zastupiteľstva. Navrhnutí boli p. Pavel Kováč, Norbert Kiss, Ing. 

Štefan Kňaško a Ing. Marian Ragas. Starostka obce dala za predložený návrh hlasovať . 

 

Hlasovanie:      

ZA: 4                      PROTI: 0                   ZDRŽAL SA: 0           NEPRÍTOMNÍ: 3 

 

K bodu 5 

Rôzne 

 

Starostka obce informovala, že by bolo vhodné dohodnúť sa na  pracovnom  stretnutí, nakoľko 

je   potrebné  dohodnúť sa na termíne Kultúrneho leta, prediskutovať žiadosti a postupy obce 

pri riešení došlých žiadostí. Vzhľadom na neprítomnosť 3 poslancov obecného zastupiteľstva 

bola podaná len zbežná informácia. Všetky materiály budú elektronicky postúpené poslancom 

OZ a bude dohodnutý termín pracovnej porady. 

 

K bodu 6 

Interpelácie poslancov 

Poslanec OZ p. Kováč požiadal o informáciu, na aký dátum je vytýčené súdne pojednávanie 

s hlavnou kontrolórkou obce (pojednávanie je 22.júna 2022 o 9,00 hod) 

 

K bodu 7 

Uznesenia 

 

 Člen návrhovej komisie prečítal  uznesenia obecného zastupiteľstva, o ktorých sa v priebehu 

rokovania rozhodovalo.  

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:  

• Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice, návrhovej komisie  

• Program rokovania obecného zastupiteľstva 

• Návrh VZN č.1/2022 

• Návrh na delegovanie poslancov OZ za členov do Rady školy pri ZŠ Podhorany 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo: 

• Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie  

• Program rokovania obecného zastupiteľstva 

• VZN č.1/2022 

• Delegovanie poslancov OZ za členov do Rady školy pri ZŠ Podhorany 

 

 

 



 

K bodu 8 

 

Starostka  obce poďakovala poslancom za účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva a 

vyhlásila rokovanie za ukončené.  

 

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

           

                          Pavel Kováč                        ................................... 

                        

Zapisovateľka:  Mgr.Bogyová                 …............................... 

 

 

 

 

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

                                                                  Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                   starostka obce Podhorany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 


