
                                                ZÁPISNICA 
zo štvrtého zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

                     v Podhoranoch, konaného dňa 25.08.2022                 

                                    

  

Prítomní poslanci: Vladimír Patrovič 

                    Jozef Bódi 

                    Bc. Mária Kováčová 

Neprítomní poslanci: Ing. Štefan Kňaško – ospravedlnil sa 

   Norbert Kiss – ospravedlnil sa 

   Ing. Marián Ragas – ospravedlnil sa 

   Pavel Kováč – neospravedlnená neprítomnosť 

Hostia: Radoslav Benc 

 Jozef Tulipán 

 Marián Fülöp 

 Juraj Dobiaš 

 Ladislav Bališ 

 Ida Košťáliková 

 Marián Jaroš 

 

Program zasadnutia: 

1- Otvorenie zasadnutia, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa 

a overovateľov  

 2 -  Schválenie programu zasadnutia 

 3 -  Kontrola plnenia uznesení a interpelácií poslancov zo zasadnutia OcZ  26.5.2022   

 4 - Oboznámenie s rozsudkom KS Nitra vo veci žaloby hlavnej kontrolórky Ing.  

      Apolónie Bedeovej  

 5 - Prejednanie správy o výsledku kontroly HK „Kontrola dodržiavania zákona  

      211/2000 o slobodnom prístupe  k informáciám za rok 2021, forma evidencie,  

       zusmernenia a vyriešenia podaní 

 6 – Prejednanie správy o výsledku kontroly HK „Kontrola preverenia postupu volieb  

       do Rady školy pri MŠ Podhorany 

 7 – Prejednanie správy o výsledku kontroly HK „Finančná kontrola pokladničných  

       operácií“ 

 8 -  Prerokovanie Návrhu plánu kontrolnej činnosti HK obce Podhorany na II.polrok  

       2022 

 9 -  Prerokovanie prevodu nehnuteľnosti – prenájmu časti obecného pozemku  

       (o.z.Alternatíva Podhorany)  

10 -  Prerokovanie návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na neverejnú prístupovú  

         komunikáciu a verejné osvetlenie (Mgr.Marián Jaroš a Ing.Nina Jarošová)  

11 -  Prerokovanie  prevodu nehnuteľností priamym predajom nehnuteľného majetku  

        obce Podhorany parc. reg.“E“ 278/1 k.ú. Mechenice 

12 – Prejednanie cenových ponúk na rekonštrukcie miestnych komunikácií 

13 -  Prejednanie zámerov na podanie žiadostí z Plánu obnovy 

14 - Rôzne  

15 - Interpelácie poslancov 

16 - Diskusia 

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 traja poslanci obecného 

zastupiteľstva, obecné zastupiteľstvo nie je schopné právoplatne sa uznášať a 

rozhodovať. Za overovateľov zápisnice starostka obce navrhla Jozefa Bódiho 

a Vladimíra Patroviča. Za členku návrhovej komisie bola navrhnutá Bc. Mária 

Kováčová, za zapisovateľku bola určená pracovníčka obce Ing. Nina Jarošová. 

Vzhľadom k neuznášaniaschopnosti obecného zastupiteľstva sa nehlasovalo a neboli 

prijaté žiadne uznesenia. 

 

Starostka  obce poďakovala poslancom a prítomným za účasť na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva a vyhlásila rokovanie za ukončené.  

 

Overovatelia:    Jozef Bódi                            ................................... 

           

                         Vladimír Patrovič                 ................................... 

                        

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

 

 

 

 

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

                                                                  Mgr. Magdaléna Bogyová 

                                                                   starostka obce Podhorany 

 

 

 

 

 

 

 

 


